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 1. Noção de medidas cautelares e de polícia 
◦ Actos de polícia / extraprocessuais mas conexos com o 

processo que visam assegurar os fins do processo  

 Preservar os meios de prova  (providências cautelares) 

 Assegurar a aquisição da notícia do crime  

 Extraprocessuais: prévios ou concomitantes ao processo-
crime 

 

 2. Enunciação das medidas cautelares e de polícia 
◦ Tipicidade das medidas de polícia e abertura quanto às 

medidas cautelares 
◦ CPP: arts. 248.º a 253.º  
◦ Porém: fora do CPP – legislação processual – proliferam 

várias medidas cautelares e de polícia  
 Conjunto: Sistema Processual  Penal 
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 2. Enunciação das medidas cautelares e de polícia 

 Legislação avulsa / Fora do CPP – Sistema Processual Penal:  
Alguns exemplos:  

◦ 1.º Exemplo: Lei Orgânica da PJ (Lei n.º 37/2008, de 30 de 
Agosto) 

 ”Art.º 12.º: Competências processuais:  

 1 - As autoridades de polícia criminal referidas no n.º 1 do 
artigo anterior têm ainda especial competência para, no 
âmbito de despacho de delegação genérica de competência 
de investigação criminal, ordenar:  
a) A realização de perícias a efectuar por organismos 
oficiais, salvaguardadas as perícias relativas a questões 
psiquiátricas, sobre a personalidade e de autópsia médico-
legal;  
b) A realização de revistas e buscas, com excepção das 
domiciliárias e das realizadas em escritório de advogado, em 
consultório médico ou em estabelecimento hospitalar ou 
bancário;  
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 2. Enunciação das medidas cautelares e de polícia 

 

 Legislação avulsa / Fora do CPP – Sistema Processual Penal:  
Alguns exemplos:  

◦ 1.º Exemplo: Lei Orgânica da PJ (Lei n.º 37/2008, de 30 de 
Agosto) 

 ”Art.º 12.º: Competências processuais:  

c) Apreensões, excepto de correspondência, ou as que tenham 
lugar em escritório de advogado, em consultório médico ou 
em estabelecimento hospitalar ou bancário. 

 2 - A realização de qualquer dos actos previstos no número 
anterior obedece, subsidiariamente, à tramitação do Código 
de Processo Penal e tem de ser de imediato comunicada à 
autoridade judiciária titular da direcção do processo para os 
efeitos e sob as cominações da lei processual penal. ” 
(destaques nossos). 
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 2. Enunciação das medidas cautelares e de polícia 

 

 Legislação avulsa / Fora do CPP – no Sistema Processual Penal:  

1.º Exemplo: Lei Orgânica da PJ (Lei n.º 37/2008, de 30 de 
Agosto)  

 “Artigo 4.º 
Prevenção e detecção criminal  

 1 - Em matéria de prevenção e detecção criminal, compete à PJ:  
a) Promover e realizar acções destinadas a fomentar a prevenção 
geral e a reduzir o número de vítimas da prática de crimes, 
motivando os cidadãos a adoptarem precauções e a reduzirem os 
actos e as situações que facilitem ou precipitem a ocorrência de 
condutas criminosas;  
b) Proceder às diligências adequadas ao esclarecimento das 
situações e à recolha de elementos probatórios.  
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 2. Enunciação das medidas cautelares e de polícia 

 Legislação avulsa / Fora do CPP – no Sistema Processual Penal:  

1.º Exemplo: Lei Orgânica da PJ (Lei n.º 37/2008, de 30 de Agosto)  

 “Artigo 4.º 
Prevenção e detecção criminal  

  
2 - No âmbito da prevenção criminal a PJ procede à detecção e dissuasão de 
situações conducentes à prática de crimes, nomeadamente através de 
fiscalização e vigilância de locais susceptíveis de propiciarem a prática de 
actos ilícitos criminais, sem prejuízo das atribuições dos restantes órgãos de 
polícia criminal.  
3 - No exercício das acções a que se refere o número anterior, a PJ tem acesso 
à informação necessária à identificação de pessoas e realizar vigilâncias, se 
necessário, com recurso a todos os meios e técnicas de registo de som e de 
imagem, bem como a revistas e buscas, nos termos do disposto no Código de 
Processo Penal e legislação complementar” (destaques nossos).  

  Nota: Prevenção distingue-se de investigação; porém: a aquisição da 
notícia do crime gera a abertura de inquérito  - Principio da Legalidade… 
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 2. Enunciação das medidas cautelares e de polícia 

 2.º Exemplo: Legislação avulsa / Fora do CPP – no Sistema Processual Penal:  

 Lei das Armas e suas Munições (Lei 5/2006, de 23 de Fevereiro):  

 Art. 109.º: Operações especiais de prevenção criminal: 

 “1 - As forças de segurança devem planear e levar a efeito, periodicamente, 
operações especiais de prevenção criminal em áreas geográficas delimitadas com 
a finalidade de controlar, detectar, localizar, prevenir a introdução, assegurar a 
remoção ou verificar a regularidade da situação de armas, seus componentes ou 
munições ou substâncias ou produtos a que se refere a presente lei, reduzindo o 
risco de prática de infracções previstas no presente capítulo …”  

 “2 - A delimitação das áreas geográficas para a realização das operações 
especiais de prevenção pode abranger:  
a) Pontos de controlo de acesso a locais em que constitui crime a detenção de 
armas…”;  
“b) Gares de transportes colectivos rodoviários, ferroviários ou fluviais, bem como 
no interior desses transportes, e ainda em portos, aeroportos, vias públicas ou 
outros locais públicos, e respectivos acessos…”  
“3 - As operações especiais de prevenção podem compreender, em função da 
necessidade, a identificação das pessoas que se encontrem na área geográfica 
onde têm lugar, bem como a revista de pessoas, de viaturas ou de equipamentos 
e, quando haja indícios da prática dos crimes previstos no n.º 1, risco de 
resistência ou de desobediência à autoridade pública ou ainda a necessidade de 
condução ao posto policial, por não ser possível a identificação suficiente, a 
realização de buscas…”  
“4 - Compete ainda à PSP a verificação dos bens previstos na presente lei e que se 
encontrem em trânsito nas zonas portuárias e aeroportuárias internacionais, com 
a possibilidade de abertura de volumes e contentores, para avaliação do seu 
destino e proveniência (destaques nossos). 

.  
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 2. Enunciação das medidas cautelares e de polícia 
 Legislação avulsa / Fora do CPP – no Sistema Processual Penal:  

 3.º Exemplo: Lei de Segurança Interna (Lei n.º 53/2008, de 29 de 
Agosto):  

 “Artigo 28.º 
 Medidas de polícia 
 1 — São medidas de polícia: 
 a) A identificação de pessoas suspeitas que se encontrem ou circulem 

em lugar público, aberto ao público ou sujeito a vigilância policial; 
 b) A interdição temporária de acesso e circulação de pessoas e meios 

de transporte a local, via terrestre, fluvial, marítima ou aérea;  
 c) A evacuação ou abandono temporários de locais ou meios de 

transporte. 
 2 — Considera -se também medida de polícia a remoção de objectos, 

veículos ou outros obstáculos colocados em locais públicos sem 
autorização que impeçam ou condicionem a passagem para garantir a 
liberdade de circulação em condições de segurança…” (destaques 
nossos).  
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 2. Enunciação das medidas cautelares e de polícia 

 Legislação avulsa / Fora do CPP – no Sistema Processual Penal:  

 3.º Exemplo: Lei de Segurança Interna (Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto):  

  “Art. 29.º - Medidas especiais de polícia  

 São medidas especiais de polícia:   

 a) A realização, em viatura, lugar público, aberto ao público ou sujeito a vigilância policial, de 
buscas e revistas para detectar a presença de armas, substâncias ou engenhos explosivos ou 
pirotécnicos, objectos proibidos ou susceptíveis de possibilitar actos de violência e pessoas 
procuradas ou em situação irregular no território nacional ou privadas da sua liberdade;  

 b) A apreensão temporária de armas, munições, explosivos e substâncias ou objectos proibidos, 
perigosos ou sujeitos a licenciamento administrativo prévio;  

 c) A realização de acções de fiscalização em estabelecimentos e outros locais públicos ou abertos 
ao público; 

 d) As acções de vistoria ou instalação de equipamentos de segurança;  

 e) O encerramento temporário de paióis, depósitos ou fábricas de armamento ou explosivos e 
respectivos componentes;  

 f) A revogação ou suspensão de autorizações aos titulares dos estabelecimentos referidos na 
alínea anterior;  

 g) O encerramento temporário de estabelecimentos destinados à venda de armas ou explosivos;  

 h) A cessação da actividade de empresas, grupos, organizações ou associações que se dediquem 
ao terrorismo ou à criminalidade violenta ou altamente organizada;  

 i) A inibição da difusão a partir de sistemas de radiocomunicações, públicos ou privados, e o isolamento 
electromagnético ou o barramento do serviço telefónico em determinados espaços” (destaques nossos).  
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 2. Enunciação das medidas cautelares e de polícia 

 Legislação avulsa / Fora do CPP – no Sistema Processual Penal:  

 3.º Exemplo: Lei de Segurança Interna (Lei n.º 53/2008, de 29 de 
Agosto):  

  “Artigo 30.º 

 Princípio da necessidade  

 Com excepção do caso previsto no n.º 2 do artigo 28.º, as medidas de 
polícia só são aplicáveis nos termos e condições previstos na Constituição e 
na lei, sempre que tal se revele necessário, pelo período de tempo 
estritamente indispensável para garantir a segurança e a protecção de 
pessoas e bens e desde que haja indícios fundados de preparação de 
actividade criminosa ou de perturbação séria ou violenta da ordem pública“ 
(destaques nossos).  

  Competência – art. 32.º 

  Comunicação e convalidação – art. 33.º/4: “Não podem ser utilizadas 
em processo penal as provas recolhidas no âmbito de medidas especiais de 
polícia que não tiverem sido objecto de autorização prévia ou validação”. 
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◦ 2. Enunciação das medidas cautelares e de polícia 
 

 Conclusões:  
 As medidas de polícia são as tipificadas no CPP e em legislação avulsa 

– Sistema Processual Penal 
 

 Realizam fins processuais – a prevenção criminal apenas é relevante 
(para o processo-crime) enquanto geradora da aquisição da notícia de 
um crime – abertura de inquérito = investigação 
 

 Porém: apenas poderão ser transpostas para o processo-crime após 
validação (caso não tenham sido previamente ordenadas/autorizadas) 
 

 Problema: cooperação policial e relação com as competências próprias 
de cada OPC para a investigação: 
 O OPC que procede à primeira intervenção (competência territorial): 

deve transmitir imediatamente ao OPC competente para a 
investigação (compe. material) – em vista à “preservação da 
integridade da cadeia de provas” – preservação do local do crime 
(em especial nos “crimes de cenário”)  
 Critério casuístico, mas sempre restrito aos actos urgentes  
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◦ 2.1 A competência própria dos OPC  [art. 1.º/c) ] 

a) Comunicar a notícia de um crime – 248.º 

b) Proceder à identificação – 250.º/1 a 5 

 c) Proceder à “detenção para identificação” – 250.º/6 

d) Pedir informações – 250.º/8 + 249.º/2/b) 

e) Proceder à constituição de arguido (e inquirição) – 
58.º/59.º/144.º/270.º 

 f) Proceder à detenção em flagrante delito – 254.º a 256.º 

g) Revistas – 174.º/5 + 251.º/1/a) 

h) Buscas (incluindo as domiciliárias) – 174.º + 177.º 

 i) Apreensões – 249.º/2/c) + 178.º/4 

 j) Ordenar a suspensão da remessa de correspondência – 
252.º/3 

K) Proceder a exames dos vestígios do crime – 249.º/2/a)  
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◦ 2.2 A competência própria das autoridades de polícia 
criminal  [art. 1.º/d) ] 

 

a) Proceder à detenção fora de flagrante delito - 257.º/2 

 

b) Requerer ao JIC a prática dos actos em caso de urgência 
– 268.º/2 

 

c) Obter os dados de localização celular – 252.º-A/1 

 

d) Nomear intérprete (92.º/7) e colher o compromisso de 
honra (91.º/3) 

 

e) Emitir o mandado de comparência – 273.º/1)  
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◦ 2.3 A competência delegada  (art. 12.º/1, da  Lei Orgânica 
da PJ - Lei n.º 37/2008, de 30 de Agosto) 

 

a) Ordenar a realização de perícias – al. a) 

 

b) Proceder às revistas e buscas (com excepção das 
domiciliárias, em escritório de advogado…) – al. b) 

 

c) Proceder a apreensões (com excepção da 
correspondência…) – al. c) 
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 3. Enquadramento constitucional  

◦ Breve referência aos princípios constitucionais: 

 Liberdade e in dubio pro libertatis 

 Acórdão do TC 607/2003: “exigência ôntica” 

 Liberdade física  

 Consequências: tipicidade das restrições à Liberdade  

 

 Presunção da inocência 

 Implicações: subsidiariedade; excepcionalidade; 
proporcionalidade e necessidade 

 

 Garantias de defesa  

 Sistema tem que assegurar controlo judicial efectivo : ex ante 
e/ou ex post  - assegurar o Princípio da Judicialidade 
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 4. Características das medidas cautelares e de polícia 

◦ 1.ª Característica: Legalidade / Tipicidade e Taxatividade (das 
medidas de polícia)  VS. Legalidade das medidas cautelares 

 

 Discussão sobre o conteúdo material da não taxatividade 
das medidas cautelares – consequências: 

 1. A permissão nunca poderá afectar a reserva de 
competência do JIC ou do MP;  

 2. Nem se pode admitir validação ou convalidação de 
actos não urgentes (aferida segundo critérios materiais) 

 

Fundamento: dupla função das normas:   

Garantia de DLG 

Disciplinadora da actuação dos OPC / MP / Juiz  
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 4. Características das medidas cautelares e de polícia 

◦ 2.ª Característica: Provisórias / Subsidiárias e Finalisticamente 
dirigidas 

 Acórdão do TC n.º 479/94 

 

◦ 3.ª Característica: Controláveis 

 Obrigação de comunicação imediata  e constem de auto/relatór. 

 Validação ex post como condição de legitimidade da actuação e 
da integração dos seus resultados (provas) no processo-crime 

   

Conclusão: relevância para a investigação criminal:  

  Medidas cautelares = providências cautelares  - asseguram a 
“frescura” das provas / “Integridade” das provas é determinante… 
e a não contaminação das mesmas: 

  Medidas de polícia = finalisticamente dirigidas também, 
parcialmente, ao processo 
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 1. O pedido de informações  

 

◦ Regime legal: 249.º/2/b) + 250.º/8 

 

◦ Delimitação do problema: direito ao silêncio – privilégio contra 
a auto-incriminação/inculpação  

 Compatibilização com o regime das declarações em sede de 
julgamento 

 O OPC não só pode, como deve pedir informações, porém… 
com o limite do estatuto do suspeito – art. 59.º 

 Momento da obrigatoriedade de constituição de arguido 

 Consequências: 58.º/5 + 126.º/2/a)  

 Proibições de prova 

 “Efeito à distância”…  e a dupla função das normas  
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 1. O pedido de informações  

◦ Regime legal: 249.º/2/b) + 250.º/8 

 

◦ Delimitação do problema: direito ao silêncio – privilégio contra 
a auto-incriminação/inculpação  

 Remissão do art. 59.º/3 para o art. 58.º, tem que abranger o 
regime do art. 58.º/5: interpretação actualista + inter. 
conforme à CRP  

 

◦ Quid juris quanto às “conversas informais” durante a recolha 
de prova e antes da constituição de arguido?  - Análise dos 
Acórdãos “A”, “B” e “C” 
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 1. O pedido de informações 
 

 Acórdão (“A”) do TRL, de 29/5/2012, relativo ao proc. n.º 
53/09.6PHLSB.L1-5 : 

 
 “(…) II. Não tendo as conversas com os arguidos, relatadas pelos 

agentes policiais em audiência e não reduzidas a auto, ocorrido no 
local do crime ou perto dele logo após a sua prática, mas no 
decurso de diligências de recolha de prova, já depois de os agentes 
policiais terem por suspeitos tais indivíduos e no interior das 
instalações policiais para onde foram conduzidos, por existir séria 
suspeita, só após essas conversas, nas quais assumiram a sua 
culpabilidade, tendo esses indivíduos sido constituídos como 
arguidos e como tal interrogados, tudo indica que tais conversas 
visaram contornar a proibição do art.356, nº7, do CPP, razão por 
que, tendo os arguidos usado do seu direito ao silêncio em 
audiência, não podem os depoimentos que reproduziram tais 
conversas ser valorados para formar a convicção do julgador…”  
(destaques nossos). 
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 1. O pedido de informações 
 

 Acórdão (“B”) do TRP, de 21/03/2012, relativo ao proc. n.º 
628/11.3GAMAI.P1: 

 
 “As conversas informais de quem vem a ter a qualidade de arguido 

no processo com agentes policiais não valem como meio de prova, 
quer ocorram antes da constituição como arguido quer ocorram 
depois” (destaques nossos). 

 

Porém: “… No CASO CONCRETO dos autos importa sobremaneira 
discernir se as “conversas informais” foram, ou não, de 
alguma forma, base probatória da decisão de facto ou a partir 
delas se vieram a desenrolar diligências de investigação que 
vieram a suportar material probatório e assim valorado para a 
incriminação do arguido-recorrente…” (destaques nossos).  
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 1. O pedido de informações 
 

 Acórdão (“C”) do TRL, de 29/4/2010, relativo ao proc. n.º 
1670/09.0YRLSB-9 : 

 
 “I - As denominadas “conversas informais” dos órgãos de 

polícia criminal com o arguido, antes ou depois de assumir 
essa qualidade, sobre factos em investigação, são 
desprovidas de valor probatório. III - Tendo-se o arguido 
remetido ao silêncio na audiência de julgamento, não pode 
ser valorada a sua (eventual) confissão do crime, feita perante 
um órgão de polícia criminal, com base na qual foi levantado 
o auto de notícia que o deu como agente daquele crime…”.   
 
 Comparação entre este Acórdão e o Acórdão “B”: neste, não havia 

qualquer outro suporte probatório…logo: absolvição é inelutável! 
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 1. O pedido de informações 

 Discussão sobre o problema suscitado nos 3 Acórdãos 

◦ As duas posições jurisprudenciais (e doutrinárias)  

 Algumas conclusões:  

◦ Na recolha de prova podem e devem ser pedidas informações 

◦ Porém: com o limite do estatuto do suspeito: suspeita fundada – 
suspensão das declarações para imediata constituição de arguido – 
59.º/1  

◦ Sob pena de tais declarações serem inúteis (art. 356.º/7 + 357.º/3 - 
dependendo apenas da vontade do arguido) ou até prejudiciais para o 
processo   

 A tentação em obter informações que conduzam a provas 
autónomas é directamente proporcional ao risco de tal ser 
contraproducente: problema do art. 58.º/ 5 + 126.º/1 e 2/al. a) – 
meio enganoso:  

 Regime das proibições de prova: efeito-à-distância: as provas 
secundárias causalmente vinculadas-também ficarão sem efeito. 
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 1. O pedido de informações 

 Discussão sobre o problema suscitado nos 3 Acórdãos 

 Algumas conclusões:  

◦  As “conversas informais” anteriores à constituição de arguido 
estão igualmente abrangidas pelo privilégio contra a auto-
incriminação:  

 As declarações obtidas durante a recolha de prova também 
estarão abrangidas por aquela proibição se a constituição de 
arguido tiver sido adiada: o que releva é o juízo (material) ex 
post sobre o momento em que passou a haver suspeita 

 Distinção entre proibição de obtenção/produção e proibição de 
valoração:   

 Permissão de obtenção (com cautelas…)  

Condicionamento na produção (advertência para exclusão 
das declarações do arguido/suspeito/declarante) 

 Proibição de valoração  
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 2. A apreensão de correspondência 

◦ Distinção entre correspondência fechada e aberta  
 Regime legal 
 Medidas cautelares distintas – âmbitos de protecção distintos 
 

◦ Delimitação do problema suscitado pelo Acórdão “D”: 
 

Os faxes remetidos por Advogado ao Arguido, e por este 
arquivados, poderão ser apreendidos como documentos no 
decurso de uma busca válida às instalações do Arguido?   
O sigilo profissional e as garantias de defesa do arguido têm 

algum relevo?  
Há diferentes âmbitos de protecção consoante o local aonde a 

documentação esteja arquivada? 
Diferenças na obtenção ?  
Diferenças na valoração?   
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 Acórdão (“D”) do TRL, de 2/3/2011, relativo ao proc. n.º 1670/09.0YRLSB-9: 

 “(…) II – Assim, a correspondência já aberta pelo seu destinatário passa a ter a 
natureza de documento e goza apenas da protecção que todos os documentos 
merecem. 

 III – A correspondência é por definição fechada – assim que é aberta deixa de o 
ser e passa a ter natureza documental. Enquanto fechada, a correspondência é 
sigilosa por natureza, e, logicamente goza da protecção constitucional que o art. 
34.º n.º 1 da Constituição da República Portuguesa concede ao “sigilo da 
correspondência”. 

 IV – As regras atinentes à proibição de apreensão de correspondência, mesmo 
aberta, entre o advogado e aquele que lhe tenha cometido ou pretendido cometer 
mandato, constantes do art. 71.º do EOA deriva da tutela do segredo profissional. 
V – Tal só ocorre quando a apreensão tenha lugar no escritório de advogado ou 
em qualquer outro lugar onde este faça arquivo (art. 70.º nº 3 do EOA), 
desfrutando assim da mesma protecção que a lei processual penal já concede a 
todos os “documentos abrangidos pelo segredo profissional” no art. 180.º do CPP.  
VI – No caso de documentação de comunicação por fax não se aplica o regime de 
apreensão de correspondência previsto nos n.ºs 1 e 3 do art. 179.º do CPP…” 
(destaques nossos). 
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 Algumas conclusões:  

◦ A distinção entre correspondência fechada vs. aberta determina uma 
diferente aplicação de regime da respectiva apreensão  

◦ A correspondência aberta é tratada como apreensão de documentos – 
249.º/2/c) + 178.º/4 

◦ Contudo: a apreensão de documentos entre Defensor e Arguido está 
coberta pelos regimes especialmente protectores das Garantias de 
Defesa (32.º/1 CRP) e do Sigilo Profissional 

 Independentemente do local aonde tal documentação se encontre: 
escritório de advogado (180.º) ou outro local (179.º/2 por 
analogia?) : 

 - não há diferença na valoração (consulta/leitura/análise/etc.);  

 - apenas na obtenção (com ou sem a presença de representante da OA)  

 Os documentos são apreendidos, porém: só o Juiz os poderá ler em 
primeira mão – que procederá à análise para determinar se os 
mesmos estão cobertos pelo sigilo ou se excepcionados (por 
constituírem elementos ou objecto do crime) 
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 Algumas conclusões:  

 

◦ Regime da apreensão de correspondência como medida 
cautelar – 252.º - é restritivo e excepcional: não pode ser 
alargado através de outros actos análogos  

 

 Valendo de igual modo todas as considerações anteriores 
no que respeita aos documentos abrangidos pelo sigilo 
profissional entre Defensor e Arguido  

 

 Comentários ou sugestões:  

joaogouveiadecaires@fd.ul.pt 
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