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Introdução 
 Escutas ambientais, registo de som e imagem: meios ocultos por excelência, 

porventura mais próximos da “intelligence” do que da investigação criminal – 
perspectiva dos OPC, MP e Juiz – investigação criminal 
 Exclusão do âmbito da presente conferência: a actividade, idêntica, realizada por particulares  (por constituir 

um objecto paralelo, embora autónomo e que, apesar de relevante, não é possível tratar simultaneamente 
com o objecto principal numa mesma conferência) 

 Coexistência de regime geral do CPP (garantista) vs. regimes avulsos (mais 
“musculados”/lesivos de DLG – alçapões ao regime geral) 

 Porventura: o CPP é garantista; mas não o Sistema Processual Penal 

 Regime das proibições de prova – espada de Dâmocles 

 A verdade “material” num Processo Penal herdeiro do Liberalismo/Humanismo é a 
verdade (judicial?) – obtida através de provas válidas – permitidas 

 Investigação criminal orientada para o julgamento: investigação exaustiva/completa e 
funcionalmente destinada a fundamentar uma decisão final inatacável - “blindagem” 
das provas, e por consequência, da matéria de facto e da sentença 

 Meios mais agressivos correspondem a uma melhor decisão? 

 Fábula da lebre e da tartaruga será transponível? 
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Introdução 

 A escuta ambiental e o registo de voz e imagem pode conflituar 
com dois possíveis direitos fundamentais: 

 Por um lado, o direito à reserva da intimidade da vida privada e 
familiar, e 

 Por outro, o direito à palavra e à imagem, consagrados no art.º 
26.º, n.º 1 da CRP 

 E protecção penal distinta: actualmente: crimes contra a reserva 
da vida privada (art.ºs 190.º e 192.º do CP) vs.  crimes contra outros 
bens jurídicos pessoais (art.º 199.º, do CP, gravações e fotografias 
ilícitas) 

 SCHMIDHÄUSER: direito à palavra: “domínio acústico sobre a 
palavra falada”, à sua transitoriedade e volatilidade; vs. direito à 
imagem: representação da figura da pessoa, bem como da sua 
interacção com o meio ambiente, protegendo-se igualmente a sua 
autonomia e identidade pessoal 
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Introdução 
 Contudo: a autonomia não exclui a possível inter-penetração e 

comunicabilidade dos bens jurídicos e respectivos direitos: v.g., 
quando certo comportamento possa estar coberto simultaneamente 
pelo direito à palavra/imagem e à reserva da vida privada (v.g., uma 
gravação de som e imagem, não consentida, dentro do domicílio) 

 Consequentemente:  

 I) Quando se verificar uma permissão da Ordem Jurídica para afectar 
os direitos à imagem e à palavra não é, ipso factum, permitida a 
violação do direito à intimidade privada; e 

 II) Os direitos à palavra e à imagem ainda encontrarão protecção 
constitucional no art.º 32.º, n.º 8 da CRP, ao cominar com a nulidade 
todas as provas obtidas mediante abusiva intromissão na vida privada 
(e no domicílio), e consequentemente no regime especialmente 
protector das nulidades de prova / proibições de prova(art.º 126.º do 
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1. A extensão prevista no art. 189.º do CPP e as escutas 
ambientais  

 Extensão do regime da intercepção de comunicações telefónicas (arts. 187.º e 
188.º) à “intercepção das comunicações entre presentes” – art. 189.º do CPP 

 Remissão para o regime da intercepção de comunicações telefónicas 

 Problemas decorrentes da extensão:  

 A) A “escuta ambiental” (restrita, no CPP, às “conversações entre 
presentes”) permite a captação ou o registo de imagem?  

 Posição sustentada: o regime do art. 189.º não abrange a imagem, por falta 
de previsão expressa: há absoluta necessidade de permissão legal expressa – 
prévia 

 O problema decorre do próprio regime do art. 187.º do CPP que não 
abrange a imagem (segundo a maioria da doutrina e jurisprudência). 
Assim, não poderá “caber” numa extensão (art. 189.º), aquilo que não 
“cabe” no regime estendido (art. 187.º, todos do CPP)   
 Note-se: porventura deveria “caber”, (rectius: abranger), mas através de prévia 

previsão legal – expressa - que inexiste actualmente 
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1. A extensão prevista no art. 189.º do CPP e as escutas 
ambientais  

 Problemas decorrentes da extensão:  

 B) A “escuta ambiental” (restrita, no CPP, às conversações 
entre presentes) é compatível com o domicílio? 

 Argumento a favor: as “escutas telefónicas” podem atingir o 
domicílio (mediante a ponderação legal abstracta e judicial 
concreta), logo por via da extensão legal também a “escuta 
ambiental” poderia atingir o domicílio (assim, P.P.A.) 

 Argumento contrário: a escuta ambiental é ainda mais intrusiva de 
DLG: ponderação legal não abrange (no caso da escuta ambiental) o 
domicílio 

 Comparação entre a intrusão por via da escuta telefónica, com a realizada na 
escuta ambiental: há um significativo hiato entre as duas realidades; âmbitos 
de protecção e valores axiológicos distintos (assim, B.S.R.) 
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1. A extensão prevista no art. 189.º do CPP e as escutas 
ambientais  

 Problemas decorrentes da extensão:  

 B) A “escuta ambiental” (restrita, no CPP, às conversações entre presentes) é 
compatível com o domicílio? (Continuação…) 

 Posição sustentada: a escuta ambiental é ainda mais intrusiva de DLG: logo, a 
ponderação legal não abrange (no caso da escuta ambiental) o domicílio: meio 
oculto por excelência e mais gravoso 

 A ponderação legal abstracta do regime das “escutas telefónicas” não é suficiente.  Incumbe ao 
legislador proceder a uma ponderação expressa (e porventura mais exigente) em matéria de  
escutas ambientais 

 Acórdão do TRL, de 27 de Fevereiro de 2008, Proc. n.º 10898/2007-3 (Acórdão “A”):  

 “…na escuta, apesar de inexistir o conhecimento e o consentimento do escutado, 
há a utilização de um meio de comunicação que os que o utilizam sabem que 
poderão ter de guardar reserva, podendo optar por outro meio de comunicação mais 
privado. No domicílio, os residentes confiam estar numa esfera privada em que 
baixam as guardas, protegidos que se sentem de toda a intromissão exterior não 
consentida. O processo penal é e tem de manifestar-se como um processo justo e 
equitativo (…) sob pena de violação da própria essência do Estado de Direito, de outro 
modo avalizador da obtenção de prova processual penal por meios dissimulados e 
traiçoeiros, não razoavelmente expectáveis por aqueles a quem atribui o estatuto 
de sujeitos processuais, e não objectos…” (destaques nossos) 
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1. A extensão prevista no art. 189.º do CPP e as escutas 
ambientais  

 Problemas decorrentes da extensão:  

 B) A “escuta ambiental” (restrita, no CPP, às conversações entre presentes) é 
compatível com o domicílio? (Continuação…) 

 Acórdão do TRL, de 27 de Fevereiro de 2008, Proc. n.º10898/2007-3 (Acórdão 
“A”):  

 “A realização de escutas através de microfone a colocar em cela de duas 
camas em estabelecimento prisional com a finalidade de registar as 
conversações efectuadas por dois arguidos ocupantes de tal cela, com 
vista á investigação de crime de homicídio, não é legalmente admissível 
face ao disposto nos art.ºs 187º, 188º, 190º CPP e 34º n.ºs 1 e 4 CRP, sob 
pena de violação intolerável dos direitos constitucionais de 
inviolabilidade do domicilio e da reserva de intimidade da vida 
privada.”   

 Nota: trata-se de um método oculto: convoca as especiais exigências de 
proporcionalidade; adequação, necessidade e subsidiariedade / ultima 
ratio: não é o meio normal de investigação  

 E no domicílio (cela prisional, é domicílio para os que nela habitam), 
nunca seria admissível… 
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1. A extensão prevista no art. 189.º do CPP e as escutas 
ambientais  

 Problemas decorrentes da extensão:  

 C) Delimitação de “escuta ambiental” para efeitos da 
extensão:  

 Apenas se refere às “conversações entre presentes”, logo estão 
excluídos:  

 Sons emitidos sem conversação; 

 Monólogos (não são conversações, mas o “diálogo do eu 
consigo mesmo” - esfera íntima da privacidade);  

 Conversas íntimas entre familiares ou outros intervenientes 
próximos/confiança íntima (esfera/núcleo essencial da vida 
privada e familiar); e 

 Conversas com o advogado (no âmbito do sigilo profissional) 
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2. O registo de imagem: gravação vídeo e recolha de 
fotografias 

 Problema:  

 O princípio da legalidade das provas – não taxatividade (art. 125.º do 
CPP) – admite a realização/obtenção de recolha de imagem e/ou som 
por parte de OPC?  

 E admite que tais provas possam ser juntas aos autos (art. 167.º, do CPP) 
– serão valoráveis tais provas?    

 Regra: se forem permitidas na Ordem Jurídica, serão admissíveis  

 Pontos de partida (recorde-se):  

 O registo de voz e imagem pode conflituar com dois possíveis direitos 
fundamentais:  
 Por um lado, o direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar, e 

 Por outro, o direito à palavra e à imagem, consagrados no art.º 26.º, n.º 1 da CRP 

 Correlativa protecção penal distinta: actualmente: crimes contra a reserva da 
vida privada (art.ºs 190.º e 192.º do CP) vs.  crimes contra outros bens jurídicos 
pessoais (art.º 199.º, do CP, gravações e fotografias ilícitas) 

João Gouveia de Caires - Lisboa – 24/05/2014 11 



2. O registo de imagem: gravação vídeo e recolha de 
fotografias 

 Consequentemente:  

 

 I) É necessário uma expressa previsão legal que autorize a ingerência 
no direito à imagem e à palavra 

 II) E se houver uma permissão legal que afecte aqueles direitos (à 
imagem e à palavra), tal não significa uma permissão de afectação do 
direito à intimidade da vida privada e familiar 

 E o inverso é igualmente verdade: se houver permissão legal que afecte o 
domicilio, tal não significa “ipso factum” a permissão de afectação dos direitos 
à imagem e à palavra 

 III) Os OPC apenas poderão realizar/obter a imagem/som ou vídeo 
quando expressamente previsto por lei (prévia)  

 

 Quais as permissões legais?   
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2. O registo de imagem: gravação vídeo e recolha de 
fotografias 

 Regime no CPP (permissões legais):  
 Reconhecimento de pessoas através de fotografias, filme ou gravação: 

art. 147.º, n.º 5: apenas poderá valer quando for seguido de 
reconhecimento presencial e as pessoas que participarem no 
reconhecimento poderão ser fotografadas se nisso consentirem (n.º 4, 
do art. 147.º);  

 Escutas telefónicas previsto nos arts. 187.º a 188º: especialmente 
cauteloso;  

 Extensão: art. 189.º do CPP: às conversações ou comunicações 
transmitidas por qualquer meio técnico diferente do telefone, 
designadamente correio electrónico ou outras formas de transmissão 
de dados por via telemática, mesmo que se encontrem guardadas em 
suporte digital, e à intercepção das comunicações entre presentes (a 
chamada “escuta ambiental”) – tudo em registo de som; nunca a 
imagem; 

 Recolha de fotografia de suspeito: art 250.º, n.º 6: poderá proceder-se à 
recolha de fotografias do suspeito 
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2. O registo de imagem: gravação vídeo e recolha de 
fotografias 

 Não se tratando de nenhum dos casos anteriores e não havendo 
consentimento: art. 167.º do CPP: qualquer registo de voz ou 
imagem ilicitamente obtido não pode ser junto ao processo 

 “As reproduções fotográficas, cinematográficas, fonográficas ou 
por meio de processo electrónico e, de um modo geral, quaisquer 
reproduções mecânicas só valem como prova dos factos ou coisas 
reproduzidas se não forem ilícitas, nos termos da lei penal” 
(destaques nossos) 

 Serão ilícitas quando constituírem crime (art.ºs 199.º ou 
190.º/192.º do CP), ou quando não for excluída a ilicitude por uma 
permissão da Ordem Jurídica 

 A eventual produção, utilização ou valoração estará sempre 
prejudicada pelo regime das nulidades de prova/proibições de 
prova, nos termos do art.º 126.º, n.º 3, do CPP 
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2. O registo de imagem: gravação vídeo e recolha de 
fotografias 

 Vários regimes avulsos de captação de imagem e som, e.g.:  

 Lei n.º 1/2005, de 10 de Janeiro – permite a utilização de câmaras de vídeo pelas 
forças e serviços de segurança em locais públicos de utilização comum para 
registo de imagem e som 

 Outros casos especiais de permissão:  

 Fenómeno desportivo – Lei n.º 39/2009, de 30/07 (art. 18.º); 

 Alguns estabelecimentos de restauração / salas de dança – DL n.º 101/2008, de 
16/06 (arts. 1º e 4.º); 

 Táxis – Lei n.º 33/2007, de 13/08; 

 Vigilância electrónica rodoviária (pelas forças de segurança) – DL n.º 
207/2005, de 29/11; 

 Vigilância electrónica rodoviária (pela EP, Estradas de Portugal e 
concessionárias rodoviárias) – Lei n.º 51/2006, de 29/08; 

 Estabelecimentos de fabrico e armazenagem de produtos explosivos – DL n.º 
139/2002, de 17/05; etc.  
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2. O registo de imagem: gravação vídeo e recolha de 
fotografias 

 Vários regimes avulsos de captação de imagem e som, e.g.:  

 Outros casos especiais de permissão:  

 Lei n.º 34/2013, de 16/05: permite a instalação de circuitos internos de registo de 
som e imagem ou videovigilância (por parte de certas entidades certificadas e 
portadoras de alvará que se dediquem à segurança privada) 

  

 Lei Orgânica da PJ - Lei n.º 37/2008, de 6 de Agosto: A PJ, no âmbito da sua 
competência de prevenção criminal, pode proceder ao registo por “todos os todos 
os meios e técnicas de registo de som e de imagem” em “locais susceptíveis de 
propiciarem a prática de actos ilícitos criminais”, nos termos do art.º 4.º, que 
remete para o CPP e legislação complementar (mediante permissão judicial) 

 

 Características: (prévia) permissão legal; proporcionalidade; adequação; 
necessidade; lealdade (colocação de avisos e controlo pela CNPD, com 
parecer prévio - por regra vinculativo) e judicialidade (ex-post) 
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2. O registo de imagem: gravação vídeo e recolha de 
fotografias 

 Problema: pode valorar-se no âmbito de um processo-crime as 
imagens/vídeos/registo de som obtidos validamente por aqueles 
sistemas?  

 Argumentos contrários: fins da criação destes sistemas não são os da 
investigação criminal: os anúncios “para sua protecção…” não incluem 
outras finalidades - como a de investigação criminal (assim, B.S.R.) 

 Argumentos favoráveis: a captação de elementos relevantes do crime 
foi um mero acaso; a finalidade do sistema não é subvertida pela 
utilização meramente pontual; há uma permissão da Ordem Jurídica 
para a realização/obtenção da imagem/som/videovigilância 

 Posição sustentada: há permissão para a sua obtenção; e desde que exista 
validação judicial ex post, poderão ser integradas no processo-crime (art. 
167.º do CPP) e valoradas 
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2. O registo de imagem: gravação vídeo e recolha de 
fotografias 

 Problema: Poderá o OPC captar a imagem/som ou realizar um 
vídeo, sem o consentimento do visado, em local público (de 
utilização comum ou não) que não viole a dignidade humana 
(v.g., casas de banho e balneários), sem a respectiva autorização 
judicial? Gravação ou recolha propositada é diferente do caso 
anterior… 

 Resposta negativa (posição sustentada): a exigência é dupla: prévia 
permissão normativa pela Ordem Jurídica e prévia autorização judicial 
(devidamente fundamentada)  

 Fundamentos: apesar de nem sempre haver colisão com o direito à 
reserva da intimidade privada, existindo um mero confronto (e 
exclusivo) com os direitos à imagem e à palavra, estes têm protecção 
constitucional e legal; os regimes avulsos são concretizações daqueles 
corolários (legalidade e judicialidade) – assim também, Acórdão do 
TRL, de 30/10/2008, relativo ao proc. n.º 8324/08-9 (CJ 209 IV 2008) 
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2. O registo de imagem: gravação vídeo e recolha de 
fotografias 

 

 O espaço público não eclipsa o ser individual e o seu legítimo direito 
ao anonimato no espaço global que todos ocupamos. Obviamente, 
este direito ao anonimato, como também não é absoluto, depende 
da valoração concreta 

 

 Por exemplo, não goza de igual estatuto a pessoa cuja 
notoriedade ou cargo público que desempenhe seja incompatível 
com o grau de protecção do anonimato (salvo a protecção da 
esfera íntima, sempre garantida) 
 Note-se que a teoria das esferas apesar de muito sugestiva, não é consensual quanto à 

aceitação das suas últimas consequências. Tem-se por muito duvidoso, por exemplo, 
que a esfera íntima nunca admita qualquer juízo de ponderação – a “absolutização” de 
uma garantia parece-nos, s.m.o., inaceitável 
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2. O registo de imagem: gravação vídeo e recolha de 
fotografias 

 Assim também: Acórdão do TRL, de 13 de Outubro de 2004, Proc. n.º 5150/2005-3 
(Acórdão “B”):  

 “…Um OPC só pode recolher fotografias dos arguidos enquanto eles 
conversam na via pública com prévia autorização judicial (artigo 6º da Lei nº 
5/2002, de 11 de Janeiro). IX – Se bem que essas fotografias, pelo seu 
conteúdo, não violem a privacidade das pessoas que nelas figuram, a sua 
obtenção e utilização constituem um ilícito penalmente sancionável, nos 
termos das alíneas a) e b) do nº 2 do artigo 199º do Código Penal.  X – Por isso, 
de acordo com o artigo 167º do Código de Processo Penal, não podem valer 
como prova…” (destaques nossos) 

 Nota: O CPP não permite a autorização judicial para a obtenção de 
recolha de fotografia ou imagem – apenas o regime especial da Lei 
5/2002, de 11/01…  

 A tartaruga, com as suas limitações e exigências elevadas, 
cortará a meta 

 Será que a lebre cortará a meta?  

 João Gouveia de Caires - Lisboa – 24/05/2014 20 



3. O regime da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro  
 3.1 Requisitos e características  - art.º 6.º  

Requisitos:  

 I) Quando necessário para “a investigação de crimes referidos no artigo 1.º”;  

 II) Mediante “prévia autorização ou ordem do juiz, consoante os casos”;  

 III) Aplicando-se, “com as necessárias adaptações, as formalidades previstas no 
artigo 188.º do Código de Processo Penal” 

 

Características (que constituem garantias do visado):  

 I) Crivo da necessidade para a investigação de crimes do catálogo taxativo 
(afasta-se do crivo do art. 187.º quanto às escutas telefónicas:  

  necessidade             “indispensável”/imprescindibilidade); 

 II) Judicialidade plena assegurada pela prévia autorização/ordem judicial; e  

 III) Respeito pelas formalidades do art.º 188.º do CPP (e do art.º 187.º?) 

 IV) Complementaridade face ao CPP: é um plus face ao CPP – pergunta-se: e 
afastará o CPP? 
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3. O regime da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro  
 

 3.2 Sobreposição de regimes?  
 Carece de prévia decisão judicial fundamentada: decisão que exige também um 

acompanhamento próximo e controlo do conteúdo (Acórdão do TC n.º 4/2006, 
totalmente transponível) 

 Decisão fundamentada – e exige-se apenas os requisitos do art.º 188.º do CPP?  
 Resposta negativa: exige-se a fundamentação também de acordo com a ponderação de 

interesses in casu, bem como a indicação do prazo, a identificação do visado e os requisitos 
de substância e de forma emergentes do art.º 187.º, n.ºs 4 a 8 (aplicáveis por analogia) e do 
art.º 188.º do CPP 

 Logo: o regime da Lei n.º 5/2002, de 11/1, não dispensa ainda assim o regime do CPP 
 Sob pena de nem se poder alcançar quem seria o visado, o prazo, o regime dos 

conhecimentos fortuitos, etc.  
 A restrição de direitos fundamentais não se compadece com tal falta de determinabilidade 
 Não é o meio normal de investigação, nem sequer é o meio normal de investigação 

da criminalidade organizada; nem transponível para outros crimes que não os do 
catálogo da Lei n.º 5/2002, de 11/1, e que preencham a categoria de criminalidade 
organizada 

 Valem aqui as considerações e fundamentos, “a forteriori”, a propósito da extensão do art. 
189.º do CPP quanto à indamissibilidade de recolha de imagem e/ou som no domicilio à luz 
deste regime especial.   
 A forteriori: se o crivo da “imprescindibilidade” para a investigação nem sequer é exigido, muito 

menos bastará um regime especial que apenas convoque a “necessidade” 
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3. O regime da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro  

 Acórdão do TRL, de 27/2/2008, relativo ao proc. n.º 10898/2007-3, 
(referido Acórdão “A”).  

 Sumariamente: no âmbito de uma investigação de um crime de 
homicídio, dois suspeitos estavam presos num estabelecimento 
prisional de Ponta Delgada. O MP requereu uma escuta ambiental 
(alegando a extrema dificuldade de investigação e no facto da Lei n.º 
5/2002, de 11/1, permitir escutas para crimes menos graves), para que 
fosse captada uma eventual conversa entre ambos dentro da cela. Aliás, 
até já teria aprovação dos serviços competentes para transferi-los para 
Lisboa de modo a que pudessem partilhar uma cela e assim pudesse ser 
realizada a referida escuta. Quid juris? 
 Obviamente: a utilização de métodos mais agressivos/restritivos de DLG 

não é um modo normal de investigação; trata-se da utilização de 
métodos ocultos;  

 A lógica da sua consagração é o combate (dito mais eficaz) de certos 
crimes de investigação mais complexa; logo tal lógica não é compatível 
com a maior ou menor pena de outros crimes… 
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3. O regime da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro  
 

 Como métodos ocultos, além da exigência de proporcionalidade, necessidade, 
adequação convocam especialmente a subsidiariedade / ultima ratio:  

 Acórdão do TRL, de 11 de Janeiro de 2011, Proc. n.º 97/10.5PJAMD-A.L1-5 (Acórdão 
“C”):   

 “…IIIº, Mesmo estando em causa um dos crimes de “catálogo”, para 
deferimento do pedido de intercepção e gravação de comunicações 
telefónicas deve exigir-se que os indícios tenham alguma consistência e que 
esteja evidenciada a necessidade de usar meios de obtenção de prova mais 
invasivos, pelas dificuldades de prosseguir a investigação, devido à 
sofisticação dos procedimentos, reserva dos contactos ou dispersão dos 
suspeitos; IVº O art.6, nº1, da Lei nº5/02, de 11Jan., após prévia autorização ou 
ordem do juiz, admite a recolha e registo de voz e de imagem do suspeito, 
quando necessário para a investigação dos crimes catalogados; Vº Podendo 
esse meio de prova contender com direitos constitucionalmente protegidos, o 
direito à imagem e até o direito à privacidade, no seu deferimento devem 
introduzir-se de proporcionalidade e subsidiariedade; VIº Existindo uma 
simples informação de serviço, dando conta de uma denúncia ao órgão de 
polícia criminal, de que determinado suspeito se dedica ao tráfico de 
estupefacientes, servindo-se para o efeito do seu estabelecimento comercial, 
com referência, ainda, ao automóvel e números de telemóveis usados pelo 
mesmo, sem concretização de outras circunstâncias que, em regra, surgem 
associadas àquela actividade ilícita e sem que tenha sido levado a cabo 
qualquer diligência investigatória digna desse nome, não devem ser 
autorizados os pedidos de intercepção de comunicações e de registo de 
imagem…” (destaques nossos).  
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3. O regime da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro  
 3.3 O aproveitamento da prova para outros crimes  

 Problema: Quid juris se o registo de imagem for autorizado para um crime de 
catálogo da Lei n.º 5/2002, de 11/01 (e.g., o crime p. e p. no art. 21.º do DL n.º 15/93, 
de 22/01), e no final apenas fica evidenciado um crime que não consta do mesmo 
catálogo (e.g., o crime p. e p. no art. 25.º do DL n.º 15/93, de 22/01)?   

 Não se trata de “conhecimento fortuito” – distinção: conhecimentos da 
investigação vs. conhecimento fortuito 

 Porém: mutatis mutandis: s.m.o., e apesar de controvertida, deverá aplicar-se o 
princípio do “limiar da intervenção equivalente” (äquivalenten 
Eingriffsschwelle) ou  princípio da “intervenção substitutiva hipotética” 
(hypothetischen Ersatzeingriffs) - dada a exigência de catálogo… 

 Possibilidade de aplicação do regime do art. 126.º, n.º 3 do CPP (e 32.º, n.º 8 da 
CRP)? 

 Efeito-à-distância – doutrina do fruto da árvore envenenada ou teoria da 
mancha: 32.º, n.º 8 da CRP e 122.º, n.º 1, do CPP: provas secundárias causalmente 
vinculadas  à prova originária nula são igualmente nulas, salvo doutrina da fonte 
independente e outras exclusionary rules/ c.l.a. (teoria do comportamento lícito 
alternativo) 
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3. O regime da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro  

 3.3 O aproveitamento da prova para outros crimes  

 

 Assim, Acórdão do TRL, de 25/05/2010, relativo ao proc. n.º 
42/08.PJAMD.L1-5, (Acórdão “D”):  

 “(…) Tendo sido autorizado o registo de imagem e voz para 
investigação de um crime de tráfico de droga do art. 21, a 
prova obtida por esse meio não pode ser utilizada para 
prova de crimes do art. 25. III - Isto é, “logo que a conclusão 
pela insubsistência (v.g., por falta de prova) do crime do catálogo 
faz cair a conexão, fica insuprivelmente perdido o suporte e 
o fundamento da valoração para prova dos crimes não 
pertinentes ao catálogo (…)” (destaques nossos) 
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3. O regime da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro  

 3.3 O aproveitamento da prova para outros crimes  

 Consequência: não aproveitamento da prova proibida, inclusive na 
sentença 

 Condenação apenas com base em provas não causalmente vinculadas à 
prova proibida: efeito-à-distância da proibição de prova: doutrina do 
fruto da árvore envenenada ou teoria da mancha: 32.º, n.º 8 da CRP e/ou 
122.º, n.º 1, do CPP: provas secundárias causalmente vinculadas  à prova 
originária nula, são igualmente nulas, salvo se fossem obtidas por 
(outra) fonte independente ou através de um comportamento lícito 
alternativo 

 Recomendação: investigação exaustiva e assente em diversas provas 
e diversos métodos de obtenção de prova 

  Tal exigência é tanto maior quanto maior for a interferência com o 
regime dos métodos proibidos de prova, especialmente ocultos  
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3. O regime da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro  
Notas finais:  

 Falta previsão/regulação de métodos ocultos de obtenção de prova (e.g., 
escuta ambiental com imagem no CPP) 
 

 Há necessidade de congruência entre os vários regimes especiais e estes com o 
do CPP: falta uma ideia de sistema processual penal (congruente) 
 

 Investigação criminal exaustiva e funcionalmente orientada para o julgamento: 
“blindagem” das provas, e por consequência, da matéria de facto e da sentença: 
 Assente em diversas provas e métodos de obtenção de prova: exigência tanto 

maior quanto mais agressivo/musculado e  oculto for o método de obtenção 
de prova 

 
 Terá a lebre ultrapassado a tartaruga?  

 
 Talvez a questão que deve equacionar-se será mesmo saber se os regimes 

avulsos (ditos mais eficazes/céleres) cumprem, ao menos, as finalidades para 
as quais foram erigidos…  

 

Dúvidas, comentários ou sugestões:  joaogouveiadecaires@fd.ul.pt 
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