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Antes de mais gostaria de agradecer o amável convite que me foi dirigido e que espero 

sinceramente honrar. 

Quem me conhece sabe que sou, por natureza, objectivo, directo, um provocador nato, mas 

não um agente provocador. 

É, de resto, curiosa a circunstância de esta intervenção ocorrer no dia de hoje, dia de greve 

geral, o que me permitirá divagar um pouco sobre o tema que me proponho tratar. 

De facto, vivemos momentos de instabilidade particularmente difíceis, em que se espera das 

Polícias a hombridade, a tranquilidade, a calma, o sangue frio para lidar com insurreições e 

revoltas sem destinatário ou inimigos concretamente definidos.  

E não raras vezes a Polícia surge como o rosto do Estado, da Ordem e dos Poderes legislativo 

ou judicial, maxime dos Governos e dos Tribunais, e sofre, em representação destes, o 

descontrolo e a ira dos cidadãos descontentes com as políticas implementadas ou com as 

decisões tomadas que tão profundamente os afectam e cuja necessidade questionam.  

Os momentos de austeridade são particularmente propícios para testar a eficácia e eficiência 

das Polícias. 

Direi resumidamente, e talvez de forma ingénua, que a convivência em sociedade tem 

forçosamente de alicerçar-se numa confiança silenciosa, partilhada e fomentada pelos 

cidadãos: a confiança de que os demais cumprirão as regras comuns impostas por todos, a 

todos. 

A tranquilidade e a segurança são pilares fundamentais da convivência sã e pacífica, 

assegurados, complementarmente, pela fiscalização e a pronta intervenção das Polícias. 

Esta é uma era de mutações sociais sucessivas que afectam a maneira de pensar, de agir, de 

interagir. Diariamente são questionados os princípios e as regras criadas pelo Poder 

Legislativo. Questionada a sua bondade, a sua generalidade e abstracção e, 

fundamentalmente, a sua teleologia, razão de ser e a necessidade da sua aplicação. 

O cidadão hodierno desconfia dos legisladores. 

Desconfia que as normas jurídicas emanadas defendem, afinal de contas, uns mais do que 

outros, aplicam-se a uns e menos a outros, em suma, protegendo uma pequena porção e 

expondo uma outra particularmente mais vulnerável e mais numerosa.  



A desconfiança tende a generalizar-se retirando aos símbolos e aos (outrora) dogmas sacro 

santos o seu valor e, por conseguinte, o respeito e a autoridade que lhe estão inerentes. 

A obediência instintiva dá lugar à dúvida, também metódica e sistemática, e o respeito volta a 

necessitar de ser conquistado. 

Eis-nos pois perante novos fenómenos sociais em que o cidadão, descrente da bondade dos 

decisores, vai adoptando uma conduta que testa os limites e as fronteiras da sua liberdade, 

dos símbolos, e afronta a autoridade e a soberania. 

Surge-nos, lentamente, um novo cidadão, um cidadão atrevido que testa sistematicamente os 

limites da sua actuação, em defesa daquilo em que crê, dos seus direitos, da sua subsistência, 

convencido de que é, efectivamente, o elo mais fraco e mais desamparado. 

A sociedade de informação incrementa exponencialmente o efeito turbilhão de uma actuação 

conjunta destes cidadãos atrevidos. A internet, como fonte quase inesgotável de 

conhecimento, apresenta-se como escaparate amoral onde a informação – toda a informação 

– jaz à espera de ser digerida e utilizada pelo seu destinatário. 

É a prática do facto apoiada no conhecimento que confere a este último um (des)valor, que o 

torna (in)aceitável.  Vejamos, por exemplo, as instruções para a construção de uma bomba 

caseira, que se encontram a “flutuar” no ciberespaço. Conhecimento aparentemente inócuo 

até ao momento em que o leitor lhe dá uma forma, um objectivo e um fim, esse sim, valorado 

pela Ordem Jurídica. Incentivará, aquele que disponibiliza na internet as referidas instruções, à 

prática de um crime por um terceiro? Será ele também um co-autor de um crime que o leitor 

das mesmas eventualmente venha a cometer? 

Estas são algumas das questões que nos preocupam diariamente atenta a profusão de 

conhecimentos dispersos e de acesso (quase) gratuito na internet.  

Mas retomando o fio à meada, a desconfiança sobre as intenções do legislador, e a ligeira - 
mas ainda assim incómoda - impressão de que a Lei não é igual para todos, macera o cidadão, 
tornando necessário o reequilíbriodo sistema, e o reforço da confiança no seu rigoroso e 
equitativo funcionamento. 
 

Se o cidadão se apercebe que os incumpridores não são punidos, como deviam, que a conduta 

desvaliosa é beneficiada quer pelo silêncio da Lei, quer pela ineficácia da fiscalização, tende a 

assumir-se um borlista, ou comummente conhecido de “freerider”. O desvalor da conduta do 

“borlista” é absorvida e diluída na generalidade dos cidadãos cumpridores.  

Veja-se que a persistência da conduta do “borlista” ou do incumpridor gera uma sensação 

generalizada de impunidade e de descrédito que atinge necessariamente a imagem das 

Polícias, a sua missão, a sua conduta, a sua eficácia. 

É mister tornar as Polícias mais eficazes, reduzindo os erros e omissões na sua actuação de 

molde a criar nos cidadãos a expectativa de uma intervenção pronta e eficiente sobre as 

condutas infractoras. 



Tal eficácia alcança-se através de uma crescente e reiterada formação das forças de 

Segurança, dos Órgãos de Polícia Criminal. 

Formação que abrange o conhecimento teórico e empírico direccionado para a correcta 

interpretação e aplicação das normas de direito adjectivo/processual constantes do Código do 

Processo Penal. 

São comuns os ecos de frustração dos órgãos de Polícia Criminal relativamente a decisões 

absolutórias na sequência de longas, exaustivas e, por vezes, penosas investigações. 

Debruçar-me-ei doravante sobre as normas legais que regulam a actuação dos órgãos de 

polícia criminal no âmbito da investigação, porquanto é nesta fase crítica que poderá 

comprometer-se, por vezes escusadamente, o desfecho de um processo de natureza criminal.  

Aludirei, assim, a algumas das falhas e vícios que ocorrem frequentemente no desenrolar da 

investigação e para as quais entendo devida especial atenção, com vista à sua eliminação 

progressiva. 

É devida, porém, uma nota prévia, para que a presente intervenção não origine interpretações 

descabidas, ou seja, para que não seja entendida como uma crítica ao desempenho dos órgãos 

de polícia criminal. 

Verdade é que o legislador deposita uma imensa responsabilidade nos órgãos de polícia 

criminal que não é fácil de gerir. 

Responsabilidade que não raras vezes se encontra desacompanhada de “instruções” concretas 

e definidas, e que pode propiciar discricionariedade, logo uma actuação distinta em função da 

interpretação subjectiva das normas aplicáveis. 

Afirmei há momentos que é elevada a responsabilidade que o legislador penal atribui aos 

órgão de polícia criminal, deles exigindo uma postura particularmente atenta e esclarecida. 

Ora, são comuns e conhecidos os entraves ao rigor e à eficácia, nomeadamente, o expediente 

elevado, as (muitas vezes incompreendidas) situações de risco e de stress vividas no exercício 

das funções, a pressão inerente à tomada, no imediato, de decisões cruciais. 

Pelo que se revela necessário prevenir e combater tais entraves, promovendo um acesso livre 

e contínuo à (in)formação pelas polícias. Este seminário, é aliás, um claro e paradigmático 

exemplo disso mesmo. 

Por outro lado, em parceria com as ideias de informação e formação acrescidas no âmbito 

concreto da intervenção legalmente prevista para os OPC, será de privilegiar a estreita 

colaboração com outros intervenientes processuais, nomeadamente como Ministério Público, 

de modo a agilizar procedimentos e a garantir que os mesmos respondem às exigências da 

investigação. 

 



Reduzindo lapsos, eventuais problemas de interpretação do teor de despachos proferidos e 

poupando tempo (sempre valioso) de investigação, muitas das vezes, gasto com dúvidas e 

incompreensões legítimas, mas evitáveis. 

Entendo ainda relevante e útil a realização de encontros idênticos ao presente seminário onde 

Órgãos de Polícia Criminal, Magistrados Judiciais, Magistrados do Ministério Público, 

Advogados, reconhecidos Pensadores do Direito possam expressar e partilhar as suas 

experiências no desempenho de funções.  

Tal visão conjugada dos trâmites e da respectiva intervenção processual garantirá uma maior 

sensibilidade e conhecimento no que concerne ao funcionamento e aplicação do processo 

penal. 

Retomando a temática da responsabilidade e do papel crucial dos órgãos de polícia criminal no 

desenrolar da investigação e no seu desfecho, são a esse respeito paradigmáticas as normas 

consagradas no Código de Processo Penal respeitantes às Medidas Cautelares e de Polícia 

(248.º a 261.º CPP). 

Para não maçar os presentes limitar-me-ei a elencar as normas processuais penais por via das 

quais se atribui particular responsabilidade aos órgãos de polícia criminal para, no momento e 

de imediato, tomarem uma decisão que poderá afectar consideravelmente o desenrolar e o 

desfecho de toda a investigação, cuja análise, por reputar de muitíssimo relevante, sugiro que 

seja realizada de modo mais aprofundado: 

 Comunicação da notícia do crime– Artigo 248.º, n.º1 do CPP. 

 Providências Cautelares quanto a meios de prova – Artigo 249.º CPP 

(destacamos os actos cautelares necessários e urgentes para assegurar meios de 

prova). Veja-se que no n.º 3 do referido artigo o legislador impõe aos órgãos de polícia 

criminal uma atitude pró-activa (oficiosa). 

 Identificação de suspeitos e pedido de informações – Artigo 250.ºCPP 

 Revistas e buscas – Artigo 251.º CPP 

 Apreensão de correspondência – Artigo 252.º CPP 

 Localização Celular – Artigo 252.º - A.CPP 

 Detenção – artigo 254.º. A privação da liberdade de qualquer cidadãoimplica uma 

decisão prévia, reflectida e consciente do bem jurídico violado e a ponderação inlocu 

e no imediato, em caso de conflito, de qual o bem jurídico cuja salvaguarda se 

impõepreferencialmente (vide Artigo 27.º nº 1,2 e 3 CRP). 

 Flagrante delito – Artigos 250 e 255.º nº 1 al. A) (Ver nºs 3 e 4). 

 

No que respeita à detenção, julgo de tecer os seguintes considerandos: 

 

 A detenção – Os OPC terão de ter bem presente os fundamentos legais, a legitimidade 

e a exacta verificação dos requisitos previstos antes de promoverem a referida medida 

– veja-se o teor do Artigo 254.º do CPP e do 27.º nº 1,2 e 3 CRP). A detenção pode 

ocorrer em duas situações tipificadas: 

 



o Em flagrante delito – veja-se o teor dos Artigos250.º e 255.º nº 1 al.a) (Ver 

igualmente os nºs 3 e 4).  

 

o Fora de flagrante delito: por iniciativa própria dos órgãos de polícia criminal – 

vide teor do Artigo 257.º nº 2, prestando especial atenção às circunstâncias 

muitíssimo restritas em que a detenção poderá ocorrer nestes casos (alíneas 

a) a c) ). Veja-se que ao órgão de polícia criminal se exige que qualifique 

juridicamente os factos para que se afira a admissibilidade da medida 

preventiva da liberdade no caso concreto. Complementarmente, não poderá 

olvidar o OPC o dever de comunicação a que está adstrito, nos termos do 

artigo 259.º do CPP. 

 

Libertação imediata – analisados os termos e os fundamentos da detenção realizada “...logo 

que se tornar manifesto que a detenção foi efectuada por erro sobre a pessoa ou fora dos 

casos em que era legalmente admissível ou que a medida se tornou desnecessária.” deverá 

proceder-se à imediata libertação do detido – vide artigo 261.º do CPP. 

Em seguida, elencarei alguns dos “pontos negros” mais comummente identificados nas 

investigações,  cuja análise entendo igualmente relevante: 

 Direitos do Arguido - Artigo 61.º, nº 1, C) – Decorre da lei processual penal que o 

órgão de polícia criminal ou qualquer entidade que proceda ao primeiro 

interrogatório do arguido deverá Informá-lo dos factos que lhe são concretamente 

imputados antes de prestar quaisquer declarações. 

Ora, continuam a realizar-se interrogatórios de arguido sem que previamente 

lhe seja transmitida a concreta factualidade que lhe está a ser imputada. 

Compreende-se o intuito prosseguido pelos OPC nesses casos residuais em que o 

Arguido, não estando obrigado a fazê-lo, presta ainda assim declarações.  

Todavia e salvo o devido respeito, qualquer actuaçãodos OPC (através  da 

formulação de perguntas vagas e genéricas) que incentive declarações que 

conduzam à auto-incriminação pelo próprio Arguido (que até ao seu interrogatório 

poderá desconhecer o âmbito da queixa, ou do auto contra si instaurado),  

fazendo com que se “descaia” ou cometa qualquer “deslize” na descrição dos 

factos – pronunciando-se sobre todos e quaisquer factos! - poderão influenciar a 

decisão sobre a suficiência da prova recolhida em sede de inquérito pelo 

Ministério Público e, até mesmo, mostrar-se absolutamente irrelevantes em sede 

de julgamento, caso o Arguido se remeta ao silêncio. Isto para não falar dos 

atrasos decorrentes da invocação dos vícios inerentes ao auto de interrogatório 

que escusadamente afectam o prosseguimento regular da investigação.  

Uma investigação sem vícios é necessariamente mais célere. 

Repare-se como é o próprio sistema processual penal a afastar a validade das 

declarações do arguido prestadas em sede de inquérito, a não ser que também as 

preste em julgamento - veja-se, particularmente, e sobre o assunto, o teor dos 

artigos 64.º, nº 1, a) e g) e nº 2, do Artigo 355.º nº 1 e n.º 2 e, do artigo 357.º, nº 1, 

todos do Código de Processo Penal. 



 

 “Conversas informais” –  Embora se compreenda a natureza e o intuito 

prosseguido com a formalização nos autos do teor das conversas informais com o 

arguido ou com outros sujeitos (nem sempre processuais), verdade é que nos 

parece manifesta a invalidade do referido meio de prova, conforme, aliás, muito 

doutamente decidiu já o Supremo Tribunal de Justiça.  

Também as conversas informais poderão, indevidamente, influenciar a decisão 

sobre a suficiência da prova recolhida em sede de inquérito, permitindo-se que em 

sede de julgamento, por falta de prova (e não de prova acrescida dada a invalidade 

das conversas informais, o Arguido venha a ser absolvido. Sobre o acima exposto 

pronunciou-se já o Tribunal da Relação de Coimbra, de forma paradigmática, 

mediante acórdão proferido em 09/07/2008 e disponível para consulta na internet 

em 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1e640f0638ea

b7a7802574c80035c0ee?OpenDocument, de que transcrevemos dada a sua 

relevância, o seguinte trecho: 

“É questão que igualmente não oferece dúvida que os elementos das autoridades policiais 

não estão impedidos de depor sobre factos de que possuam conhecimento directo obtido 

por meios diferentes das declarações que receberam do arguido no decurso do processo 

(cfr. AcSTJ92.05.13,CJ 3/92, 19; AcSTJ 93.02.24, CJSTJ 1/93, 202; AcSTJ; AcSTJ 04.04.22, 

CJSTJ, 2/04, pág. 165). 

Acontece porém que os órgãos de polícia criminal, para além dos conhecimentos que 

adquirem directamente por meios diferentes das declarações do arguido, por vezes 

adquirem outros, muitas vezes no próprio local da infracção e antes de ser constituído 

arguido, através das chamadas conversas informais com o arguido. 

Ora se são conversas informais é evidente que se tratam de conversas que não foram 

reduzidas a auto. 

E se não foram reduzidas a auto é evidente que são, segundo o nosso ponto de vista, 

inexistentes - quod non est in actis non est in mundo.  

Reconhecemos porém que a posição que os tribunais superiores têm adoptado perante 

esta situação não tem sido pacífica. 

Assim numa fase inicial a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça começou por 

rejeitar a admissibilidade de tal tipo de testemunho ( Cfr. entre muitos outros o AcSTJ 

92.01.29, CJ 1/92, 20), e também por admitir tal meio de prova ( Cfr. entre outros, o 

AcSTJ 96.10.30, BMJ 460, 425). 

Posteriormente, a jurisprudência passou a orientar-se no sentido de considerar 

inadmissíveis os depoimentos dos órgãos de polícia criminal que tivessem na sua base 

conversas informais ( Cfr. entre muitos outros o AcSTJ 01.07.11, CJSTJ 3/01, 166). 

Com efeito como escreveu José Damião da Cunha[1] “ Em primeiro lugar, não parece ser 

possível conceber a existência processual de «conversas informais» entre o arguido e 

qualquer entidade processual.... a função dos órgãos de polícia criminal é o de carrear 

para o processo todos os elementos que lhes advenham de declarações do arguido - além 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1e640f0638eab7a7802574c80035c0ee?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1e640f0638eab7a7802574c80035c0ee?OpenDocument


de que vale aqui o princípio quod non estin auto, non estin mundo; pela especial posição 

processual do arguido não pode, no que toca às suas declarações, subsistir qualquer 

diferenciação de importância e, por isso, as «conversas» serão sempre formais. 

O que deve, naturalmente, é realçar-se que não é possível, à luz do processo penal 

português (de qualquer processo penal, de resto), criar-se uma nova categoria processual 

de «conversas» ou de actos «informais» (inexistente numa teoria dos actos processuais-

penais); sendo que tais categorias seriam, de todo, incongruentes com o estatuto 

processual conferido ao arguido. De facto, o arguido dispõe de um direito a tomar posição, 

em qualquer altura do processo, sobre os factos que lhe são imputados, pelo que qualquer 

«declaração» corresponde à prática de um acto processual (isto é, um acto que logra, 

necessariamente, uma valoração processual): nos cânones de uma teoria dos actos 

processuais, as declarações do arguido são sempre «actos determinantes» e, por isso, 

sujeitos a uma particular valoração processual. .... o CPP estabelece mecanismos tais de 

garantia do esclarecimento e da liberdade de declaração do arguido, que nunca tais 

declarações se poderiam valorar como de informais. 

.../.... 

Em segundo lugar, a especial posição dos órgãos de polícia criminal - nomeadamente o 

facto de actuarem na dependência funcional e sob directadirecção do Ministério Público - 

implica uma impossibilidade conatural de se aceitarem conversas informais (e, para mais, 

um poder de definição quanto à (in)formalidade de tais «conversas). De facto, se, como 

legalmente é admitido, ou até mesmo imposto, fosse o Ministério Público a recolher, na 

fase de inquérito, as declarações do arguido, parece óbvio que, nesta hipótese, não 

subsistiriam dúvidas quanto ao carácter formal das declarações (de resto, mesmo que por 

hipótese académica existissem conversas informais com o Ministério Público, nunca este 

iria prestar testemunho sobre o conteúdo daquelas). Ora, devendo os órgãos de polícia 

criminal pautar-se, na sua actuação, tanto quanto possível pelos mesmos critérios por 

que se pauta o Ministério Público, parece claro que não podem aqueles deter poderes 

que a este (como de resto ao Juiz de instrução, na fase de instrução) não cabem.”. 

Como se refere no AcSTJ 01.07.11, já anteriormente citado, “ Não há conversas informais 

com validade probatória, à margem do processo, desde que não tenham assumido os 

procedimentos de recolha admitidos por lei e por ela sancionados ( as diligências são 

reduzidas a autos- artº 275º nº 1 CPP).... Haveria fraude à lei se se permitisse o uso de 

conversas informais não documentadas e fora de qualquer controlo”. 

E isto porque o arguido tem o direito ao silêncio consagrado quer no artº 61º nº 1 c) CPP, 

quer concretamente em audiência de julgamento no artº 343º nº 1 CPP, “ sem que o seu 

silêncio possa desfavorecê-lo”. 

Ora a admissão das conversas informais levaria à violação deste estatuto do arguido. 

Nas conversas informais onde estão as garantias específicas daquele estatuto? 

Se a conversa do requerido, com os órgãos de polícia criminal, ocorre antes de ter sido 

constituído arguido por maioria de razão não poderão tais conversas ser usadas como 

meio de prova.  

Usá-las com tal fim violaria, flagrantemente, tal estatuto. Admitir as conversas informais 

seria (ainda que provenientes de uma fase em que não tivesse sido constituído arguido) 

o mesmo que estar a obrigar o arguido a falar contra a sua própria vontade. 

É que o conteúdo essencial do direito de defesa, no qual se inclui o direito de ser ouvido, 

assenta em que o arguido deve ser considerado como "sujeito" do processo e não como 

objecto, do que resulta o direito ao silencio que lhe assiste, directamente relacionado com 



o principio da presunção de inocência, sendo que só as afirmações por ele produzidas no 

integral respeito de decisões de sua vontade podem ser utilizadas como meio de prova. 

Para além disso o contraditório só pode ser realizado sobre prova legalmente admissível.  

Dito isto concluímos que bem andou o Mmº juiz ao não ter valorado a factualidade 

relatada pelo Sr. agente da autoridade, no segmento em que o arguido lhe confessou ser 

ele o condutor do veículo. 

É certo que não deixamos de reconhecer que uma tal norma concede uma excessiva 

protecção e garantia do arguido em matéria de defesa, mas isso é tarefa que não nos cabe 

avaliar, por estar no âmbito da política criminal definida por outros órgãos constitucionais. 

Aos tribunais compete apenas a interpretação e aplicação da lei. 

Ora como não existe qualquer outra prova de que era o arguido que conduzia a viatura nas 

circunstâncias de tempo e lugar dadas como provadas, outra alternativa não restaria que 

não fosse, a nosso ver e sempre com o devido respeito pela tese que fez vencimento, a de 

julgar improcedente o recurso e por isso confirmaria integralmente a decisão recorrida.” 

  

 Reconhecimentos de pessoas – Artigo 147.º CPP – Não raras vezes o 

reconhecimento surge como exclusivo meio de prova numa investigação, pelo que 

se considera primordial a sua verificação em estrito respeito pelos requisitos legais 

previstos no artigo 147.º do CPP. Salienta-se o teor do n.º 2 do referido artigo, 

porquanto, também não raras vezes, o mencionado reconhecimento ocorre 

apenas através da identificação isolada do suspeito identificando, sem se 

encontrarem presentes quaisquer outras pessoas “que apresentem as maiores 

semelhanças possíveis, inclusive de vestuário, com a pessoa a identificar”. Repare-

se na importância do reconhecimento presencial, reforçada nos termos do n.º 5, 

do referido artigo. Em caso de manifesta violação dos requisitos aí expressos, o 

reconhecimento “não tem valor como meio de prova, seja qual for a fase do 

processo em que ocorrer” – vide n.º 7, do artigo 147.º do CPP. 

 

 Métodos proibidos de prova – artigo 126.º do CPP e artigo 32.º, n.º 8 da CRP – 

parece escusado, não o sendo todavia, reforçar e consolidar o conhecimento dos 

métodos proibidos de prova. O Estado, em especial, os cidadãos depositam nos 

OPC confiança integral e cega na correcta fiscalização e salvaguarda da paz e 

ordem públicas. As Polícias são aliás investidas de todos os poderes necessários 

para o efeito, pelo que a segurança e confiança nas mesmas depositadas 

consubstancia-se na certeza de que tudo farão para assegurar a legalidade, 

prevenindo a actuação criminosa e agindo de molde a fazê-la cessar, quando 

iminente ou em curso. A actuação dos OPC requer, maxime sob pena de nulidade, 

o cumprimento de normas rigorosas e inflexíveis, de que o artigo 126.º do CPP é 

especial exemplo. Pelo que deverão implementar-se todos os esforços e 

diligências no sentido de não serem “inviabilizados” processos de natureza 

criminal em virtude da violação, escusada, de tais ditames legais. 

 

 Duração do interrogatório do Arguido – Artigo 103.º, n.º 4 do CPP – Recorda-se 

que os interrogatórios respeitam, actualmente, uma duração máxima de quatro 



horas seguidas, sem prejuízo da sua continuação, após um período de sessenta 

minutos. Veja-se, também, com relevância para o exposto, o teor do n.º 3, do 

referido artigo. 

Concluído o elenco, meramente exemplificativo, de algumas das diligências fulcrais do 

Processo Penal onde, não raras vezes, se identificam lapsos e vícios que entendemos de 

eliminar através de um reforço da formação específica dos órgãos de polícia criminal, resta-

me, aconselhar vivamente a leitura atenta não só das normas do Código de Processo Penal 

invocadas, mas também de todas as demais que de alguma forma respeitem à actuação e 

competências dos órgãos de polícia criminal1 aí previstas, bem como os princípios 

fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa. 

Igualmente importante se mostra a leitura de: 

- Lei-Quadro da Polícia, Lei n.º 17/2006, de 23 de Abril; 

- Lei da Segurança Interna, Lein.º 53/2008, de 4 de Setembro; 

- Regime Jurídico da avaliação, utilização, alienação 1ª indeminização de bens apreendidos 

pelos órgãos de Polícia Criminal, Decreto-lei n.º 11/2007, de 19 de Janeiro; 

- Lei de organização da investigação criminal, Lei 49/2008, de 27 de Agosto; 

Entendo ainda útil, a propósito, a leitura dos manuais de Direito Processual Penal do Senhor 

Professor Germano Marques da Silva, aqui presente, bem como outras obras de cariz mais 

específico, nomeadamente, a obra intitulada “Os Tribunais as Polícias e o Cidadão - o 

Processo Penal Prático”, de Fernando Gonçalves e Manuel João Alves, da editora Almedina.  

Finalmente, recomenda-se ainda a sempre útil consulta da Jurisprudência Penal, disponível em 

www.dgsi.pt., porquanto torna clara a posição dos Tribunais quando confrontados com 

questões práticas respeitantes ao procedimento penal e à actuação das Polícias, 

nomeadamente enquanto órgãos de polícia criminal. 

Muito agradeço a atenção dos presentes pelo tempo que me dispensaram esperando ter 

conseguido honrar este convite, conforme me comprometi inicialmente. 

 

       Henrique Martins Gomes 

 

                                                           
1
Assistência do MP na direcção do inquérito (Artigo 263.º nº 1 (Delegação – 270.º nº 1,3.); Proceder à detenção 

(254.º a 261.º CPP); Identificação de suspeito e pedido de informações (250.º);Intercepção e gravação das 

conversações ou comunicações telefónicas (187.º e 188.º CPP); Medida Cautelares e de Polícia (artigos 248.º e 

seguintes); Revistas por decisão de Autoridade Judiciária (174.º nº 3) ou por iniciativa própria (175.º nº 5). 
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