
À RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES DA JUSTIÇA
1
 

 

 

 
SUMÁRIO: 

Introdução; 

1. Do Estado de Direito ao estado de excepção; 

2. Uma questão de mentalidade ou de poder; 

3. A “responsabilidade” pelo incumprimento das leis do processo; 

4. O direito à presunção de inocência e a sua frustração; 

5. A problemática da responsabilidade dos agentes da justiça; 

Conclusão. 

 

 

Introdução 

 

 Tinha decidido calar-me neste tempo de anúncios vários de mudanças no 

processo penal, deixando trabalhar quem quer e sabe, tanto mais que em 1998 tive 

responsabilidades na revisão do Código e por isso tenho responsabilidades no regime 

processual penal vigente. Não pude, porém, deixar de aceitar o convite do Senhor 

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados para participar 

neste ciclo de palestras e por duas razões: a estreitíssima amizade com o Senhor Dr. 

Carlos Pinto de Abreu, por uma parte, e porque nunca soube dizer não a qualquer 

chamada da nossa Ordem, por outra. Aceitei e aceitei com gosto.  

 Tive, porém, uma dificuldade. Qual deveria ser o tema específico da minha 

intervenção, no quadro geral que me foi proposto – “Da compatibilização entre a 

liberdade e a segurança” – para não me imiscuir nos trabalhos de reforma em curso? Há 

dois temas que têm passado ao lado das discussões públicas sobre as propostas de 

reforma e que, a meu ver, são essenciais e estão subjacentes, ainda que algumas vezes 

de modo inconsciente, às alterações do processo penal que se vêm a realizar um pouco 

por todo o lado, lá fora primeiro, como é costume, mas, mais cedo ou mais tarde, 

também entre nós. Refiro-me à “processualização” e “procedimentação” do direito 

penal, perdoem os neologismos, e à responsabilidade dos agentes da justiça. São temas 

aparentemente autónomos, mas com estreitas relações. São temas que entre nós não 

estão sobre a mesa, por inconsciência ou pudor, mas que são pressuposto de profundas 

alterações legislativas por esse mundo fora, sobretudo por mimetismo com o que se faz 

nos EUA ou mesmo pela sua imposição em nome do combate global.   

 Por isso que tenha dado a esta comunicação o título 
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“Da “processualização” do Direito Penal 

à responsabilização dos agentes da Justiça” 

 

1. Do Estado de Direito ao estado de excepção 

I. Depois do 11 de Setembro e do 11 de Março, em Nova York e Madrid, 

respectivamente, o mundo mudou e mudando o mundo muda necessariamente o Direito. 

Muda mais depressa o Direito do que o mundo, porque é mais fácil alterar as leis do que 

alterar as realidades que lhe subjazem: a sociedade, as ideias, as práticas. Certo é que o 

mundo está em acelerada mudança e essa mudança é acompanhada ou precedida pela 

mudança do Direito e do Direito Penal e Processual Penal, em particular. 

Vinham de trás, da redacção originária do Código, as excepções processuais, em 

matéria de terrorismo. Logo no art. 1º, nº 2, que é consequência da ratificação por 

Portugal da Convenção Europeia para a Repressão do Terrorismo
2
, se equipara o 

terrorismo, a criminalidade violenta ou altamente organizada aos crimes que 

dolosamente se dirijam contra a vida, a integridade física ou a liberdade e isto para lhes 

definir um regime processual especial que se explana pelo nº 4 do art. 143º, no que 

respeita às comunicações do detido antes do primeiro interrogatório, pela al. a) do nº 4 

do art. 174º, sobre pressupostos das revistas, no nº 2 do art. 177º, em matéria de buscas 

domiciliárias, no nº 2 do art. 187º, sobre matéria de escutas telefónicas, no art. 215º, 

sobre prazos de duração das medidas de coacção, nos arts. 276º e 306º, sobre duração 

do inquérito e da instrução. Depois, legislação avulsa tem vindo a alargar as excepções: 

a Lei nº 23/99, de 14 de Julho, que regula a aplicação de medidas de protecção de 

testemunhas, especialmente no que respeita à reserva da identidade das testemunhas 

prevista no seu art. 15º, a Lei nº 21/2000, de 25 de Agosto, relativa ao regime jurídico 

das acções encobertas para fins de prevenção e investigação criminal, que já não 

respeita apenas aos crimes de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente 

organizada, mas abrange um alargado elenco de crimes; a Lei nº 5/2002, de 11 de 

Janeiro, que estabelece um regime especial de recolha de prova e quebra de segredo 

profissional em relação a um extenso rol de crimes, já não só de terrorismo e 

criminalidade organizada (art. 1º), e o rol das excepções não fica por aqui. A própria 

Constituição da República estabelece regime de excepção quanto à inviolabilidade do 
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domicílio, quando se trate de situações de flagrante delito ou de criminalidade 

especialmente violenta ou altamente organizada, incluindo o terrorismo e o tráfico de 

pessoas, de armas e de estupefacientes (art. 34º, nº 3, da CRP). Acabam de ser 

anunciadas mais uma série de excepções de natureza processual no domínio do 

“terrorismo” tributário e vozes com responsabilidade na estrutura do poder continuam a 

reclamar contra o que chamam excesso de garantias e a defender regimes de excepção 

para facilitar o combate à criminalidade dita grave. 

Os exemplos referidos são da legislação portuguesa vigente e para não assustar, 

até pelos engulhos que me causam, não refiro as medidas de excepção recentemente 

criadas nos EUA
3
 e no Reino Unido

4
 que por pressão ou imitação começam a ser 

também consagradas em países que nos são próximos e já também com incidência no 

âmbito da União Europeia
5
. Estas medidas derrogatórias de carácter processual, ligadas 

num primeiro momento à luta antiterrorista, são rapidamente alargadas a outros crimes e 

têm assim um efeito de poluição sobre todo o sistema penal, consagrando a prioridade 

do processo sobre a lei, conduzindo à subversão da norma na medida em que as 

excepções se tornam a regra. E por isso que pela extensão e permanência das excepções 

da lei é este estado de excepção que se substitui ao Estado de Direito (material), criando 

um estado de não-direito, de violência pura no domínio do jurídico. 

 

II. A pretexto do combate ao terrorismo e à criminalidade violenta ou altamente 

organizada, as derrogações ao direito comum, assim como a adopção de métodos 

particulares de investigação, e não só de natureza reactiva, mas também preventiva, de 

que são paradigmáticas as acções encobertas (Lei nº 101/2001, de 25 de Agosto), tantas 

vezes na fronteira da provocação, como nos dão conta os frequentes incidentes nos 

nossos tribunais, a inversão do ónus da prova ou estabelecimento de presunções (Lei nº 

5/2002, de 11 de Janeiro, criminalidade organizada e económico-financeira), o prémio 

aos arrependidos e delatores (Lei nº 36/94, de 29 de Setembro, nos crimes de corrupção 

                                                 
3
 Refira-se apenas o “USA Patriot Act” que autoriza o ministro da Justiça a ordenar a prisão de todo o 

estrangeiro suspeito de pôr em perigo a segurança nacional americana, e o “Military Order, de 13 de 

Outubro de 2001 que permite submeter os estrangeiros, suspeitos de actividades terroristas, a jurisdições 

especiais e de os manter presos por tempo ilimitado. Estas disposições criam zonas de não direito ao 

suspender o estatuto jurídico dos visados que ficam totalmente nas mãos do poder executivo e escapam a 

qualquer controlo judiciário. 
4
 “Terrorism Act 2000”, posto em vigor em 19 de Fevereiro de 2001. 

5
 Cf. Decisão-quadro do Conselho, de 13 de Junho de 2002, relativa à luta contra o terrorismo 

(2002/584/JAI), Jornal Oficial das Comunidades Europeias, I. 190, 18/7/2002. 



e crimes económico-financeiros), tendem a transformar-se na norma
6
. Bem mais do que 

a uma generalização das excepções ao direito comum, assistimos ao fim do Estado de 

Direito, ao pôr em causa a estrutura garantística das liberdades individuais que 

caracteriza o processo penal liberal de estrutura democrática e liberal. Aceita-se já sem 

rebuço que em razão da segurança colectiva, no combate à criminalidade organizada, se 

sacrifiquem garantias tradicionais dos suspeitos e arguidos, dos eventuais e presumidos 

inocentes; os fins justificariam os meios, ainda que os meios não sejam os de antanho, 

mas potencialmente equiparáveis porque respeitam agora “apenas” à privação da 

liberdade!   

Assistimos deste modo a um desmantelamento do Estado de Direito na sua 

forma, mas sobretudo na sua substância, e o que é mais preocupante é que as mais das 

vezes este desmantelamento se faz em nome da pura técnica de boa governação do 

processo, como se a organização da sociedade Estado, incluindo natural e especialmente 

as relações da autoridade com os suspeitos de prática de crimes, fosse uma mera questão 

de técnica e não essencialmente de política. A disposição dos meios do processo para a 

realização da Justiça é também uma questão técnica, mas é sobretudo uma questão 

política, de política processual, mas também de política global, como o comprova a 

disciplina das proibições de prova que a nossa Constituição consagra no art. 32º, nº 8, e 

o art. 126º do Código desenvolve, mas também todas as demais garantias do processo 

criminal que o art. 32º da Constituição estabelece. 

 É claro que estamos longe ainda do que se está a passar no país polícia do 

mundo em que a afirmação dos princípios em que assenta a nossa tradição está já de 

todo subvertida com o pretexto do combate ao terrorismo e ao crime organizado e que 

leva a distinguir duas ordens, uma ordem jurídica para os cidadãos americanos e outra, 

não-jurídica, isto é, sem direito, para os outros, os não americanos, e isto em qualquer 

parte do mundo, onde quer que se encontrem cidadãos americanos e onde quer que o 

Governo americano decida que há um perigo para a segurança americana. Mas não 

estamos tão longe assim, como o comprovam os recentes acordos de extradição 

assinados entre a União Europeia e os EUA. 
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 III. Estou certo de que as formas derrogatórios do direito comum a que se assiste 

um pouco por todo o lado e sob a pressão dos EUA se inscrevem numa mutação global 

do exercício do poder. Esta transformação não parece consistir simplesmente na 

suspensão provisória do direito em razão de um perigo temporário, a jeito de estado de 

sítio, antes parece inscrever-se numa ordem jurídica radicalmente modificada, uma nova 

ordem jurídica que é também expressão do movimento de globalização. 

 Na verdade, quando o poder executivo americano cria comissões militares 

especiais para julgar os estrangeiros acusados de terrorismo o que faz é simplesmente 

suspender ou revogar o direito existente. Ao negar às pessoas presas o estatuto legal 

comum, é a derrogação do Estado de Direito que se opera e tão grave como isso é que é 

este estado de excepção que constitui a base sobre a qual se fazem as novas leis que 

depois se vão exportar para o resto do mundo. 

 Mas deixemos o mundo todo, sem nunca o esquecer, para centrar a nossa 

atenção no que se passa em Portugal. 

 

2. Uma questão de poder, ou de simples mentalidade 

 I. Costumo dizer que os portugueses têm mentalidade policial, sem ofensa para 

os polícias cuja evolução no respeito pelos direitos dos cidadãos reconheço sem a 

mínima reserva. E essa distorção que se entende no povo, frequentemente mais 

preocupado com a segurança do que com a liberdade, sobretudo quando se trata da 

liberdade dos outros – o que só significa estar ainda a aprender o essencial da 

democracia – já não se entende e menos se justifica ou desculpa naqueles que exercem o 

poder em seu nome, seja no Governo, na Assembleia ou, no que agora nos importa, nos 

tribunais. Vem a propósito das discussões sobre quem deve ter o poder para dirigir a 

investigação criminal e numa versão para mim de todo incompreensível, quem deve 

fiscalizar o arquivamento dos processos. 

 Já em 1974, ainda antes da Revolução de Abril, o Prof. Figueiredo Dias defendia 

que mesmo em face do direito então vigente, era ao Ministério Público que competia 

arquivar o inquérito, então instrução preparatória, e mesmo na instrução contraditória, 

para ser respeitado substancialmente o princípio da acusação
7
. Estabelecendo a 

Constituição da República que o processo penal tem estrutura acusatória (art, 32º, nº 5), 

por muitos considerada como o que convém ao Estado de Direito democrático, mal se 
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compreenderia, ou não compreenderia de todo, que o poder de arquivamento passasse 

agora para a competência do juiz. 

 É evidente que a imaginação dos juristas encontraria modos de conciliar 

formalmente o que aparentemente é inconciliável e bastaria pensar na separação radical 

do juiz de instrução relativamente ao juiz de julgamento para formalmente ser possível 

um tal esquema. Não creio, porém, que a conciliação seja possível substancialmente e 

também penso que não é desejável. É que nem sequer entendo em que é que o 

arquivamento por parte do juiz confere mais garantias de legalidade. 

 

 II. Não significa o que acabo de dizer que o Ministério Público não deva ser 

fiscalizado. Muito antes pelo contrário e desde pelo menos 1990 que entendo assim
8
. 

Em democracia não pode haver poderes sem controlo e o controlo final num Estado de 

Direito pertence evidentemente aos tribunais.  

 O que entendo é que não devem ser os próprios tribunais a promover a 

fiscalização – ne procedat iudex ex officio é essencial ao processo de estrutura 

acusatória. Essa fiscalização pertence primariamente aos cidadãos directamente 

ofendidos, na qualidade de assistentes, mas pode ser alargada aos cidadãos em geral, 

através de uma espécie de acção fiscalizadora popular, como já de algum modo sucede 

entre nós nos crimes contra a paz e a humanidade, bem como nos de tráfico de 

influências, favorecimento pessoal, denegação de justiça, prevaricação, corrupção, 

peculato, participação económica em negócio, abuso de poder e de fraude na obtenção 

ou desvio de subsídio ou subvenção [art. 68º, nº 1, al. e) do CPP]. É que, também me 

parece, a intervenção dos particulares no processo criminal é uma excelente e 

democrática instituição. 

 Se os ofendidos se conformam com o arquivamento, se os cidadãos em geral, 

nos casos em que podem intervir e são já significativos, sem prejuízo de poderem ser 

alargados, também se conformam, a fiscalização deixa de ser jurídica para passar a 

assumir natureza política e competir então aos órgãos do Estado a quem cumpre nomear 

e exonerar o Procurador-Geral da República: o Presidente da República sob proposta do 

Governo. 
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 III. A fiscalização da abstenção de acusar e da acusação faz-se primariamente na 

fase da instrução. É nela que, sob promoção do arguido, do ofendido constituído 

assistente ou do popular assistente, o juiz procede à comprovação da legalidade da 

decisão do Ministério Público, findo o inquérito. É poder bastante, é o poder suficiente 

para se poder afirmar que o princípio da legalidade da acção penal está assegurado. 

Questão é que o juiz de instrução cumpra também com os seus deveres de efectiva 

fiscalização e não se limite, como tantas vezes sucede, a pôr o carimbo de aceitação 

formal da decisão do Ministério Público, remetendo para o julgamento o esclarecimento 

do caso. 

 O que não entendo de todo é a reivindicação da fiscalização do arquivamento 

por parte dos juízes. É que se o juiz é, como o entendo face à nossa Constituição, o 

garante das liberdades democráticas, deve sobretudo ter por preocupação maior que 

ninguém sofra injustiça, ou seja, que nenhum inocente veja a sua liberdade injustamente 

suprimida ou restringida, e não tanto que alguns culpados não sejam perseguidos, 

porque desde sempre são e inevitavelmente continuarão a ser muitos mais os culpados 

em liberdade que aqueles que são efectivamente justiçados. Acresce que os ofendidos 

pelo crime podem sempre promover a fiscalização através da instrução. 

 O que me parece razoável reivindicar para os tribunais é o alargamento da 

fiscalização da legalidade dos actos do Ministério Público e das Polícias, também na 

fase da investigação criminal. Os direitos dos cidadãos, sejam sujeitos processuais ou 

simples intervenientes, v.g., testemunhas, devem poder ser assegurados pelos tribunais 

quando violados pelas polícias ou pelo Ministério Público, pela via da impugnação ou 

de uma espécie de procedimento de amparo, o que não podem é ficar na 

discricionariedade do Ministério Público ou das Polícias. E dou só um exemplo: como 

fazer valer o direito de todo o cidadão a fazer-se acompanhar por advogado perante 

qualquer autoridade, garantido pelo art. 20º, nº 2, da Constituição? Já experimentaram 

acompanhar uma testemunha ou o próprio ofendido numa diligência perante as polícias 

ou o Ministério Público? A Constituição continua letra morta e não há meio, no 

entendimento dominante, de a fazer cumprir. Já experimentaram recusar prestar a 

cooperação num processo de natureza tributária, invocando os direitos dos contribuintes 

de se não se incriminarem e exigir a constituição como arguidos? Já experimentaram 

arguir uma suspeição de Magistrado do Ministério Público?
9
 Experimentem, mais não 
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seja para perceberem como tantas vezes se confundem as funções dos sujeitos 

processuais que compõem o tribunal
10

! 

 Propus em 1998, na Comisso de Reforma do Processo Penal, que fosse 

expressamente atribuído ao juiz de instrução durante o inquérito a decisão sobre todas 

as questões jurídicas controvertidas
11

, a requerimento dos sujeitos processuais ou dos 

demais intervenientes; não passou. Defendi em 2001, em artigo publicado no livro 

comemorativo dos 25 anos da Constituição da República Portuguesa de 1976 o direito 

de todo o cidadão a fazer-se acompanhar por advogado quando deva comparecer 

perante qualquer autoridade
12

; ao que sei o art. 20º, nº 2, da Constituição continua letra 

morta com o argumento de que falta a sua regulamentação! E parece que quem podia 

promover a dita regulamentação, se falta, não tem pressa em fazê-lo. 

 

3. A “responsabilidade” pelo incumprimento das leis do processo 

 I. A principal responsabilidade pelo incumprimento das leis do processo penal, 

no que imediatamente afecta direitos das pessoas e sobretudo dos arguidos e suspeitos, 

é, porém, da responsabilidade dos juízes.  

Com efeito, a aplicação e manutenção das medidas de coacção, mormente a 

prisão preventiva, é da exclusiva competência do juiz; o Ministério Público promove, o 

juiz aplica. O juiz é o responsável, ou pelo menos o principal responsável, pelas prisões 

injustas, e incluo na injustiça, evidentemente, as que na situação concreta são 

inadequadas, desproporcionadas à sua natureza cautelar ou excessivas em tempo da sua 

duração.  

Quando lemos alguns despachos e a sua fundamentação e sobretudo quando 

ouvimos e vemos alguns juízes a pronunciarem-se na comunicação social sobre o seu 

entendimento quanto à necessidade processual das medidas de coacção mais gravosas, 

nomeadamente a prisão, quando vemos o modo como alguns outros entendem que a 

obrigação de permanência na habitação sob controlo electrónico é um privilégio 
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inadmissível porque esse tempo é depois descontado na pena que eventualmente lhes 

seja aplicada, quando vemos juízes a ordenarem escutas telefónicas por mera promoção 

das polícias ou do Ministério Público, tendo por fundamento simplesmente a gravidade 

do crime em investigação, sem curarem da efectiva imprescindibilidade da escuta para a 

investigação de crime já minimamente indiciado, apetece perguntar se a atribuição 

constitucional ao juiz para a prática de todos estes actos e outros mais de natureza 

idêntica é apenas uma questão de divisão de trabalho na máquina da justiça ou uma 

efectiva garantia da natureza excepcional desses actos, deixando à prudência do juiz 

aquilo que a lei em concreto não pode regulamentar.  

Quando analisamos a prática, somos tentados a concluir que frequentemente a 

excepção se transformou na norma, a excepção passou a ser a regra, o Estado de Direito 

passou a ser estado de excepção. Agora já não é a lei geral que é subvertida pela norma 

excepcional, é a prática que subverte a lei! Temos lei, mas temos também uma prática 

que respeitando a letra, frequentemente viola o seu espírito. 

 

 II. Mas quando vemos o Ministério Público que antes promovera a aplicação de 

uma medida de coacção não privativa da liberdade a defender em resposta a recurso a 

justiça da decisão que aplicou uma privativa, quando vemos o Ministério Público 

promover ou sustentar em recurso a prisão preventiva do arguido invocando argumentos 

que se não colhem no processo, quando vemos a promoção pelo Ministério Público e a 

decisão de aplicação pelo juiz de uma prisão preventiva tendo como único fundamento 

um auto policial de inspecção tributária e se deixa o arguido meses a fio a aguardar que 

os mesmos fiscais, nomeados agora peritos, recolham os elementos para os autos com 

os quais se há-de um ano depois deduzir a acusação; quando é necessário recorrer da 

decisão do tribunal que não autoriza sejam entregues ao arguido no decurso de 

julgamento prolongado as cópias dos registos das gravações para que possa preparar 

atempada e cuidadosamente as suas alegações e eventual recurso, e essa decisão do 

tribunal é sustentada pelo Ministério Público, resta-nos pouco, quase apenas desabafar 

que o mal não é da lei, é das pessoas que a aplicam, é dos homens e mulheres a quem o 

povo confiou a função de assegurar a defesa dos direitos dos cidadãos, defendendo a 

legalidade democrática (arts. 202º e 219º da Constituição). 

 E é desta forma que se subverte, na prática, o Estado de Direito democrático e se 

instaura o estado de excepção, ou, se se quiser, mantendo o Estado de Direito no seu 



sentido puramente formal, o mesmo é subvertido pela prática quotidiana das 

autoridades. 

 É evidente que muito do que dizemos é também ela a excepção, mas é uma 

excepção demasiado frequente e demasiado dolorosa para quem lhe sofre as 

consequências, muitas vezes sem reparação possível. E por isso ainda que de natureza 

excepcional tem de ser combatida com toda a energia pelos advogados militantes e 

todos o são por dever deontológico na defesa dos direitos dos cidadãos.  

 

4. O direito à presunção de inocência e a sua frustração 

 

 I. Aprendi com o meu saudoso Professor de Direito Penal e Processo Penal que a 

independência no exercício de qualquer função é primariamente uma questão moral, de 

coluna vertebral, dizia Cavaleiro de Ferreira, e só secundariamente uma questão de lei. 

Que a lei deve assegurar, como assegura, a independência dos tribunais relativamente a 

quaisquer outros poderes de direito, é absolutamente inquestionável. Que também o 

Ministério Público, no exercício concreto da acção penal, só deva obediência à lei, ainda 

que a decisão obedeça ao princípio da hierarquia interna, nenhuma dúvida me resta. É 

precisamente uma das garantias essenciais do Estado de Direito a independência dos 

tribunais, compreendendo aqui o Ministério Público, não obstante a sua especial 

conformação institucional. Não creio que estas questões mereçam hoje discussão, são 

dados adquiridos. 

 Mas a independência, como diz a Constituição, tem como reverso a sujeição à 

lei. Os agentes da justiça, incluindo os magistrados, estão submetidos à lei; é a lei que 

devem aplicar e não as regras morais por que eventualmente se guiam na sua vida 

privada. Mas a lei não é apenas o seu texto, é sobretudo o seu espírito, colhido através 

da sua letra e inspirado na garantia dos direitos e liberdades fundamentais como 

componente essencial da própria ideia de democracia. Vem a propósito do princípio 

legal fundamental da presunção de inocência dos arguidos até decisão final. 

 

 II. A Constituição da República garante a presunção de inocência do 

arguido até ao trânsito em julgado da sentença de condenação (art. 32.º, n.º 2), 

princípio também consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem e já proclamado como direito 

fundamental na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de Agosto 



de 1789, mas nenhum destes textos define qual é o conteúdo daquele princípio que 

todos reclamam, porém, como da essência do Estado de direito democrático. 

 Para uns, o princípio em causa não passa de uma regra natural de prova, 

traduzida no brocardo in dubio pro reo; para outros de uma regra mais geral 

também pertinente à prova, o direito assegurado ao arguido de produzir e fazer 

produzir todas as provas convenientes à sua defesa, e numa concepção ainda mais 

ampla, de cariz mais acentuadamente político, mas com repercussões no 

procedimento penal, o direito das pessoas a serem tratadas como cidadãos 

inocentes, dentro e fora do processo, até que a sua culpabilidade seja reconhecida 

por sentença transitada. 

 O conteúdo concreto desse princípio/direito é moldado em cada ordem 

jurídica, mas nem mesmo em relação ao seu conteúdo mais técnico, de regra de 

produção e avaliação da prova, adquiriu estatuto de universalidade, sem 

excepções, e quanto à consideração do arguido como inocente, a regra é antes a 

contrária: presumido inocente fica desde logo submetido a deveres processuais que 

limitam a sua liberdade. Presumido inocente é estatuto que a lei concede ao 

suspeito, ao presumido culpado; o estado de presumido inocente (ou de presumido 

culpado) é um estado processual provisório, intermédio entre a inocência pré-

processual e a decisão processual que o declara culpado ou inocente.   

 Não vou especular acerca do conteúdo do direito à presunção de inocência, 

mas, direi, em síntese, que o princípio, na perspectiva político-processual, está 

intimamente ligado ao do processo equitativo, é o complemento indispensável à 

salvaguarda das liberdades individuais contra as tentações do arbítrio repressivo. 

A presunção de inocência só alcança verdadeiramente o seu conteúdo político-

processual no escrupuloso respeito pelos direitos e liberdades dos cidadãos e por 

isso que a presunção de inocência signifique que o arguido deve continuar a ser 

tratado como cidadão, assegurando-se-lhe o efectivo exercício de todos os direitos 

de defesa .   

 É claro que há os que discordam e pretendem limitar o âmbito do princípio 

a simples regra de produção de prova e fazem-no em nome da segurança e 

apoiados nos grandes números, ou seja, considerando que são poucos os casos de 

manifesto erro das autoridades policiais e por isso que os grandes números 

justificariam as práticas restritivas. É grave que assim seja porque o princípio se 

dirige sobretudo aos magistrados e demais autoridades. 



 

 III. Ligado ao direito à presunção de inocência, a Constituição consagra um 

outro: o direito a todas as garantias de defesa e este pode considerar-se uma 

necessária consequência daquele. 

 Os nossos textos legais, desde a Constituição à lei ordinária, são no contexto 

europeu dos mais explícitos a formalizar os direitos de defesa, mas a formulação 

constitucional parece querer ir bem mais além: todos os direitos e não apenas 

aqueles que a legislação expressamente declara. Temos interpretado o n.º 1 do art. 

32.º da Constituição no sentido de assegurar ao arguido todos as garantias práticas 

de defesa, necessárias na situação concreta. Todos os direitos necessários à defesa, 

não apenas os que a lei consagra expressamente mas também os que se retiram dos 

princípios gerais do sistema. 

Muito teria para comentar sobre o rol dos direitos, mas não é o momento 

próprio. Não é da enumeração de direitos que o nosso sistema sofre, mas da sua 

correcta aplicação à luz dos princípios democráticos e éticos, como lhes é dada 

efectividade na prática processual. Basta pensar, como exemplo, no direito ao 

defensor
13

, mas não só. 

 Quando falo em garantias práticas da defesa penso em ética: ética do 

processo penal, que passa pelo legislador, pelo executivo e por todos os 

profissionais intervenientes no processo. O legislador não pode definir em cada 

caso quais os concretos meios de defesa necessários e por isso confia na ética 

profissional de todos a quem incumba reconhecer e dar efectividade a esses meios. 

Atitude ética que passa necessariamente pela procura constante da verdade em 

conformidade com a lei por parte das autoridades judiciárias e das polícias, mas 

que pressupõe também a recusa liminar de toda a espécie de moralismos ou 

justicialismos no combate à criminalidade. De moralismo, mas podia dizer também 

de comodismo que vai dar ao mesmo quando se trata de comodismo de ideias, e até 

mais de seguidismo, de submissão a quaisquer fundamentalismos com o pretexto 

de realização da justiça. Deus nos livre a todos dos justiceiros
14

, tenham a 
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 Um dos graves problemas do processo penal português é o da defesa oficiosa o que tem como 

consequência imediata o sacrifício da estrutura acusatória, dando relevo ao princípio da investigação, que 

deveria ser apenas complemento e não dominante na produção da prova. Mas nem todos os males do 

processo resultam das defesas oficiosas, mas também ou sobretudo da incompreensão das exigências 

próprias de um processo de estrutura acusatória que exige uma intervenção muito mais activa por parte da 

defesa do que no processo inquisitório. 
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 Aquele que gosta de fazer “justiça” e se arroga o direito de a fazer por quaisquer meios. 



qualidade funcional que tiverem, porque é grande o risco de que o fogo justiceiro 

que os inspira queime primeiro a própria democracia pelo sacrifício da legalidade 

democrática. 

 A justiça está na lei, na lei legítima e devidamente aplicada, e em 

democracia, em democracia autêntica, não chega sequer a ser questão a 

legitimidade das leis, porque é da sua própria essência, ao lado da soberania do 

povo e do culto da liberdade, a ordenação da vida social baseada nas exigências da 

natureza humana
15

. Bastam as leis. 

 

 IV. Gostara de desenvolver aqui o tema das relações da presunção de 

inocência com a liberdade de informação porque se é verdade que a comunicação 

social tem muitíssimo a corrigir no modo como frequentemente trata as questões 

criminais, condenando ou absolvendo na praça pública – geralmente condenando 

porque o sangue vende mais –, verdade é também que em democracia não pode 

prescindir-se minimamente da liberdade de informação e que são muito perigosos 

quaisquer limites à liberdade de informação.  

As relações entre a presunção de inocência e a liberdade de informação 

podem ser de colaboração ou de conflito, entendida a presunção em qualquer dos 

sentidos que lhe são geralmente conferidos, mas relevam especialmente no sentido 

muito amplo anteriormente referido: a protecção da honra e da reputação das 

pessoas. Neste sentido, a perspectiva interna é absoluta, mas na perspectiva 

externa ele vai além do contexto do processo e visa a honra e a reputação das 

pessoas na generalidade das circunstâncias e face a todos os demais, o que nos 

conduz ao problema da liberdade e abuso da informação. 

 Como dissemos, as relações entre a presunção de inocência e a liberdade de 

informação podem ser de colaboração
16

 ou de conflito, mas mais frequentemente 

são de conflito, embora as de colaboração tenham geralmente mais impacto. Uma e 

outra perspectiva suscitam problemas; aquela no que concerne ao direito de crítica 

às instituições judiciárias
17

, esta relativamente ao direito à boa imagem dos 

cidadãos até que por decisão penal transitada sejam declarados criminosos. 
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 D. António Ferreira Gomes, «Democracia, Sindicalismo, Justiça e Paz», Direito e Justiça, Vol. I, nº 1, 

1980, pp. 3 ss. 
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 É exemplo clássico de colaboração o «J’accuse...!» de Zola. 
17 

 O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem manifestado uma grande compreensão pela liberdade 

de crítica, admitindo mesmo que uma «certa dose de exagero, mesmo de provocação, é admissível» 



 A abertura da justiça penal aos media é conforme ao processo de tipo 

acusatório, além de que a comunicação social desempenha uma função muito útil 

ao assegurar a publicidade da efectiva aplicação das leis
18

 e por isso para a 

realização das finalidades do direito penal: a da prevenção geral positiva e 

negativa, pela educação para os valores e para o culto da legalidade e pela ameaça 

para efectividade das sanções. 

 Se é inegável que os meios de comunicação social desempenham uma 

importante função na publicidade das leis e da sua efectividade e uma garantia 

para os cidadãos quanto à justiça da sua aplicação, constituem também a ameaça 

principal para a presunção de inocência – sobretudo na perspectiva ampla referida 

– tanto mais que frequentemente obedecem a uma lógica económica e política 

perversa e nos sistemas democráticos é mais fácil proteger a liberdade de 

informação do que a presunção de inocência. Adiante. 

 É preciso, porém, resistir à tentação frequente de hierarquizar os direitos e 

nomeadamente de sacrificar a liberdade de informação em benefício da presunção 

de inocência. Em democracia, o valor da presunção de inocência tem 

necessariamente de se coordenar com o valor da liberdade de informação, mas essa 

coordenação é dos mais complexos e difíceis problemas da democracia. A arte 

legislativa e judiciária na matéria deve ser, exercício difícil, de conciliar e não de 

classificar. Porque, como o recordou recentemente o Tribunal de Estrasburgo, a 

imprensa deve ter condições para desempenhar o seu papel indispensável de “cão 

de guarda” numa sociedade democrática, mas a justiça é também elemento 

essencial da sociedade democrática e por isso não deve, não pode deixar-se 

substituir pelos critérios da comunicação social, sob pena de subversão.    

O que nos parece é que uma interdição geral de publicação de matérias 

objecto de processos em curso está manifestamente fora do contexto socio-político 

e é contrária ao disposto no art. 10.º da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem. O que conta, em definitivo, em confronto com a presunção de inocência, 

tal como ela é garantida pela Convenção Europeia, é o dever de prudência de todos 

os actores no processo penal, jornalistas incluídos. O juiz tem um dever de 

                                                                                                                                               
(CEDH, 24 FREV 97 – De Haes et Gilsels c/ Bélgica – Documento do Conselho da Europa, 

7/1996/626/809). Esta perspectiva é justificada, segundo o Tribunal, pelo «pluralismo, a tolerância e o 

espírito de abertura sem os quais não há sociedade democrática». 
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 São, v.g., frequentes os comentários que se ouvem em locais públicos acerca das leis penais 

sancionadoras de infracções tributárias com penas de prisão, referindo não se conhecer ninguém que 

tenha sido condenado. Como pode assim a lei penal realizar o fim de prevenção geral negativa? 



prudência absoluta! Os outros órgãos do Estado são obrigados pelo menos a um 

dever de reserva. Quanto aos jornalistas são sujeitos a um dever de rigor 

profissional que os deve impedir de escrever artigos cuja natureza imoderada seja 

susceptível de influenciar o curso da justiça
19

, atingindo gravemente a presunção 

de inocência. 

 

VI. Neste nosso tempo em que as regras legais de excepção vão minando o 

Estado de Direito e em que as práticas processuais em certos domínios mais 

parecem inspirados no princípio da presunção de culpa do que na garantia 

constitucional da presunção de inocência, é necessária uma comunicação social 

com ampla liberdade porque é uma voz crítica que defende o cidadão dos abusos 

do poder. Não esquecemos os abusos da comunicação social pelas razões já 

apontadas, mas que se punam os abusos e para isso temos já lei que baste. 

Preocupa-nos neste momento as muitas vozes que se levantam para punir a 

violação do segredo de justiça por parte dos media, porque não temos notícia de 

que alguma vez algum jornalista tenha assaltado o tribunal para vasculhar o 

processo à procura de notícias. Tomem-se as medidas adequadas para evitar a 

violação por parte daqueles que de qualquer forma têm acesso aos autos. Seria, 

porém, grave injustiça punir apenas o mensageiro da violação do segredo, 

considerando até que faz parte do acerbo deontológico dos jornalistas o segredo 

das fontes
20

, donde que os verdadeiros violadores do segredo, os que não cumprem 

os seus deveres funcionais, acabariam sempre por ficar impunes. A menos que se 

convencionasse no sentido de que o segredo das fontes não vale quando as fontes 

sejam magistrados, polícias, advogados ou funcionários, o que bem se entende ser 

de difícil implementação. 

 

5. A problemática da responsabilidade dos agentes da justiça 

Quase no final, algumas palavras ainda sobre responsabilidade dos 

magistrados, mas poderia dizer de modo mais amplo, sobre a responsabilidade de 

todos os agentes da justiça, advogados incluídos. 
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 É verdadeiramente chocante o que se tem visto relativamente a alguns processos mediáticos em que se 

chega a justificar a prisão preventiva dos arguidos pela repercussão que a sua liberdade teria na 

comunicação social, subvertendo-se desse modo o conceito de tranquilidade pública. 
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 Ainda bem recentemente, a propósito do processo “Casa Pia” fomos todos surpreendidos com casos de 

violação de segredo por parte de quem seria impensável que o fizessem e as surpresas ficaram no 

princípio porque os documentos foram destruídos ou a sua divulgação proibida pelos tribunais! 



Sou também dos que entendem que a responsabilidade pelos próprios actos 

é inerente à dignidade da pessoa e ao exercício responsável de qualquer função. A 

irresponsabilidade pelos próprios actos é própria dos inimputáveis, ou porque não 

sabem o que fazem ou porque não têm a maturidade bastante para dominarem os 

impulsos naturais. Como é evidente este pressuposto não é adequado aos agentes 

da justiça, sejam quem forem, magistrados, advogados ou funcionários. 

 A ideia da irresponsabilidade funcional dos magistrados respeita ao acto de 

julgar, à formação da convicção sobre a prova e à interpretação do direito 

aplicável, mas tão-só. Mas mesmo no que respeita ao juízo sobre a prova há regras 

legais e a generalidade das leis substantivas e sobretudo processuais não oferecem 

dúvidas de interpretação ou pela sua clareza e singeleza ou porque esclarecidas 

pela doutrina e pela jurisprudência. Se os erros de juízo sobre as provas são 

normais e muitas normas jurídicas podem suscitar razoáveis dúvidas na sua 

interpretação, também são frequentes os erros grosseiros na sua interpretação e 

aplicação. Há, porém, erros indesculpáveis, há actos ilegais que nem sequer podem 

ser atribuídos a erro, mas que constituem desrespeito deliberado dos comandos 

legais. Nestes casos não pode mais falar-se em irresponsabilidade, porque no nosso 

século não há lugar para a incompetência em domínios que afectem imediatamente 

direitos fundamentais dos cidadãos. 

 O incumprimento deliberado de um prazo estabelecido por lei para garantia da 

liberdade, como é, por exemplo, o prazo para a decisão do recurso interposto da decisão 

relativa a medidas de coacção
21

; a violação frontal dos direitos de defesa do arguido 

detido, como o é, por exemplo, o incumprimento da norma que manda o juiz comunicar 

ao arguido os factos pelos quais está indiciado e determinaram a sua detenção
22

; a prisão 

preventiva ordenada para se proceder a investigação, quando a lei dispõe que só pode 

ser aplicada quando o crime estiver fortemente indiciado; a não notificação ao arguido 

da perícia ordenada em fase de inquérito para que possa nomear consultor técnico para 
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 O art. 219º do CPP dispõe que o recurso da decisão que aplicar ou mantiver medidas de coacção deve 

ser julgado no prazo máximo de 30 dias a partir do momento em que os autos forem recebidos. Temos 

informação comprovada de recursos que demoraram 3 meses a serem decididos! 
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 O art. 141º, nº 4, do CPP é claríssimo: «o juiz informa o arguido dos direitos referidos no artigo 61º, nº 

1, explicando-lhos se isso parecer necessário, conhece dos motivos da detenção, comunica-lhos e expõe-

lhe os factos que lhe são imputados». Cf. Germano Marques da Silva, «Sobre a liberdade no processo 

penal ou do culto da liberdade como componente essencial da prática democrática», Liber Discipulorum 

para Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra, 2003, pp. 1365 ss. 



acompanhar a perícia, a coberto do segredo de justiça
23

, etc. etc., não são erros 

desculpáveis, são indesculpáveis ou abusos de poder que podem comprometer 

irremediavelmente a honra, a liberdade, o património e a própria vida dos arguidos que 

os sofram. Não podem ficar impunes em homenagem ao princípio da 

irresponsabilidade… 

 

Conclusão 

 Nada mais resta para concluir. Receio seriamente o crescendo de regimes 

excepcionais no domínio do processo e preocupam-me as vozes que de quando em 

quando reclamam pelo excesso de garantias. É que acredito que a luta contra o crime 

tem de assentar na inteligência mais do que na força. Sou, porém, optimista e um 

homem de fé. É minha profundíssima convicção que a qualidade da Justiça melhorou 

nas últimas décadas, tenho-o dito muitas vezes e acredito que assim é, mas do mesmo 

modo que acredito que a grande maioria dos profissionais da Justiça cumprem os seus 

deveres, defendo também que não pode haver contemplações para os incumpridores, 

mesmo que hajam de boa fé ou por mera ignorância. A incompetência paga-se em todas 

as profissões. Não entendo porque assim não deva ser também relativamente aos 

profissionais da Justiça, todos. 

 Recordo um velho Professor que me aconselhava: se tiver dúvidas sobre a 

honestidade, capacidade ou conhecimentos do aluno, reprove-o; pense que ele amanhã 

pode vir a ser magistrado e você pode ser arguido!  

Se alguma vez tiver a infelicidade de ser acusado de algum crime, desejaria ser 

julgado em Portugal, apesar de tudo! Mas não deixarei nunca de lutar pela melhoria do 

sistema e contra todas as formas de incompetência profissional. É que quem lhes sofre 

as consequências as mais das vezes não tem voz. 
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 Também o art. 154º, nº 2, do CPP é claro: a notificação do despacho que ordena a perícia só não será 

notificado ao arguido quando tiver lugar no decurso do inquérito e a autoridade judiciária que a ordenar 

tiver razões para crer que o conhecimento dela ou dos seus resultados poderia prejudicar as finalidades do 

inquérito. O risco é a autoridade judiciária que a ordena considerar sempre que o acompanhamento da 

perícia por consultores designados pelo arguido é prejudicial, como frequentemente sucede. 

 



 


