
 

FIABILIDADE E QUALIDADE DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 
Uma polícia única ou polícias bem coordenadas? 

 

A fiabilidade e a qualidade da investigação criminal em muito depende da 
constância e da previsibilidade da evolução do quadro institucional e, 
sobretudo, da aposta permanente na manutenção e na formação inicial e 
contínua de polícias especializadas, partidariamente impenetráveis, 
escrupulosamente preparadas, complementarmente diversas, abertas ao 
mundo, economicamente independentes, culturalmente evoluídas, 
politicamente impermeáveis, de comportamento irrepreensível e 
superiormente inteligentes.  
Mas a fiabilidade e a qualidade da investigação criminal depende também de 
cooperação leal e da realização de acções conjuntas e verdadeiramente 
coordenadas em função de uma missão bem definida e melhor prosseguida, 
sem cedência a protagonismos fúteis e a vaidades inúteis. É possível a unidade 
na diversidade. É possível a excelência em condomínio. Uma acção policial 
concertada, ou uma investigação criminal coordenada, e várias polícias não são 
uma impossibilidade, são um desafio à sabedoria dos altos responsáveis e à arte 
de bem gerir a causa pública. 
O plural polícias é propositadamente utilizado, porque a vitalidade de uma 
“máquina judiciária” viva e de uma “acção policial” afinada não prescinde de 
capilares, de vasos comunicantes, de artérias e veias, de canais de trabalho, de 
órgãos maiores e menores, todos igualmente importantes, que não podem pura 
e simplesmente ser extirpados ou enxertados à força e despejados ou reunidos 
numa única amálgama informe ou tubagem conforme. Ou, dito de outra forma, 
que não podem pura e simplesmente ser concentrados ou martelados numa 
única entidade todo-poderosa, e só por isso muito perigosa, sem que haja 
respeito pela diversidade das instituições, pelo desenvolvimento de 
especificidades próprias, pelo equilíbrio dos poderes e por um balanceamento 
das forças. Para bom entendedor meia palavra basta. Ou talvez não...  
Sem que se defenda aprioristicamente a revolução, a implosão, a fragmentação 
ou a fusão institucional, é antes necessário um modelo de organização 
institucional e de execução das acções de segurança e das diligências de 
investigação mais ágil e participado, tecnologicamente coadjuvado, 
desenvolvido e ajustado aos desafios da modernidade; é imprescindível a 
clareza da regra, a unidade da chefia, a articulação de esforços, a optimização 
dos meios, a coordenação da acção, tudo conjugado com uma maior 
racionalidade de gestão, bem como com uma abordagem integrada das acções 
eliminando desperdícios, duplicações, competições e redundâncias inibidoras 
de actuação eficaz e eficiente das forças de segurança. Mas não com tentativas 
de enxertia ou de poda contra-natura. 
Tudo isto a propósito da estratégia global, mas não assumida frontalmente, de 
tentativa de fusão de polícias a que já me referi antes com a expressão simples, 



mas frontal e descritiva, de que, no actual contexto, fusão é confusão. Mais do 
que fusão o que se parece pretender é, pasme-se, a facilitação do comando 
político centralizado das polícias e, se não mesmo intencional, a abertura 
precipitada e negligente de uma brecha de entrada às sempre presentes 
tentativas de manipulação externa das investigações criminais, brecha de acesso 
essa que se vê ampliada, num contexto de polícia única, com a clara 
impossibilidade de fazer contrapoder com a mesma ou igual força, eficácia e 
possibilidade de sucesso para prevenir eventuais desvios ou abusos. Para bom 
entendedor meia palavra basta. Mas como nem sempre há, não nos leitores, 
mas nalguns decisores, sobretudo quando pretendem interpretar 
malevolamente, bons entendedores aqui fica o que já escrevi noutro contexto 
em nome e representação dos advogados penalistas quando da discussão do 
projecto da Lei de Organização da Investigação Criminal. 
Considera-se fulcral uma correcta e adequada articulação dos órgãos de polícia 
criminal com o titular do inquérito que é, e deve ser, o Ministério Público. Não 
estão, e deveriam estar, de uma vez por todas, suficientemente definidos os 
conceitos de direcção da investigação por parte do Ministério Público e de 
coadjuvação ou assistência por parte das Polícias, o que, por inércia ou 
comodismo do legislador (e acrescentamos agora por conveniência de alguns 
interesses mais inconfessáveis), tem gerado conflitos de (in)competência ou 
(por desleixo) vazios de intervenção, bem como não estão devidamente 
concretizadas (e entendidas) a noção de dependência funcional e a divisão clara 
e simples de atribuições aos órgãos de polícia criminal. 
Disso são exemplo, por permissão de interpretação dúbia da lei (sem imediata 
reacção), as polémicas sobre a qualificação dos incêndios como dolosos ou 
negligentes e consequentemente de quem é a competência para a sua 
investigação, assim como a falta de exigência clara na lei de regras estritas para 
o adequado e pronto controlo da acção de inquérito. Tanto assim é que não se 
entende que o conceito de “mais curto prazo” para a comunicação de crime se 
estenda até 10 (dez) dias, quando a imediata comunicação não deveria exceder 
o prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou, no limite, e em casos especialmente 
justificados, 48 (quarenta e oito) horas. Este infelizmente é ponto em que não 
se toca na reforma, com óbvios prejuízos para a legalidade e para a qualidade (e 
eficácia) da investigação criminal em Portugal. 
A presente proposta da lei pretende retirar ao Ministério Público a possibilidade 
de, em concreto, determinar qual o órgão de polícia criminal que o coadjuve 
quando seja necessário lançar mão de um meio de obtenção de prova 
especialmente intrusivo como são as intercepções telefónicas caso em que a 
competência para a investigação se pretende que fique exclusivamente adstrita 
à Polícia Judiciária. Não podemos, claro, concordar neste particular ponto com a 
proposta que, no mais e em geral, é quase omissa de importância e gravemente 
falha no que devia ser especialmente previsto e definitivamente clarificado. 
Em matéria de escutas telefónicas, somos a favor de um rigoroso cumprimento 
da lei que vigora. As regras existentes são já suficientemente claras e bem 



definidas; têm é que ser efectivamente seguidas e feitas cumprir. E, para isso, 
tem que haver fiscalização efectiva. Alterações das leis para ficar tudo na 
mesma, ou pior, é mezinha que, já se sabe, não resulta. Nada resolve e só vem 
complicar, desde logo pela sucessão de regimes e também pela inadequação 
das medidas à realidade vigente.  
Neste caso concreto, e na essência da “reforma”, a intimidade da vida privada e 
o direito à palavra são tão postos em causa por uma escuta realizada 
tecnicamente pela Polícia Judiciária como numa escuta realizada pela Polícia 
Marítima. E quanto aos  propalados 19 órgãos de polícia criminal, como se esse 
fosse o problema (!); já  agora, para que conste, nunca se viu realizada, 
publicada ou difundida pelos media, uma escuta da Polícia Marítima...  
Autorizar escutas só pode o juiz e no âmbito de um processo criminal. O 
acompanhamento permanente tem que ser também do juiz. Operacionalizar, 
no caso concreto, deverá ser também e principalmente preocupação do juiz e 
do titular do inquérito – o Ministério Público. Não vemos óbice a que órgãos de 
polícia criminal, sem exclusão, possam ser chamados a coadjuvar o Ministério 
Público e o Juiz – v.g., e desde logo, a PJ, a PSP, a GNR e o SEF, mas não só.  
O que preocupa de sobremaneira os advogados penalistas é a excessiva e 
inusitada concentração de informação e de poderes numa só polícia, qualquer 
que ela seja, dependente mais a mais de um só Ministro. Bastará pensar que 
pode ser a própria Polícia Judiciária, ou um dos seus elementos, ou o próprio 
Ministro da Justiça, ou um dos seus altos funcionários, que está a ser 
investigado e que há necessidade de recurso a outros órgãos de polícia criminal 
e a intercepções telefónicas... desde logo para não criar suspeitas ou gerar 
riscos de fuga... e, claro, para perceber que esta aparente “disciplina férrea” ou, 
se se quiser, esta “impossibilidade legal” de determinar o órgão de polícia 
criminal que coadjuve o Ministério Público, pode, na patologia, ser muito 
perigosa e, mesmo na normalidade, potenciadora de graves mal-entendidos 
(mas isto também não significa que se use e abuse do poder de determinação 
concreta do órgão de polícia criminal que coadjuva a investigação em 
sistemático desrespeito das competências reservadas). Como em tudo, o 
problema até pode estar, por vezes, na regra, ou na ausência dela, mas estará 
sempre na falta de equilíbrio e bom senso, independentemente da bondade da 
regra, regra que pode ser sempre interpretada ou desvirtuada ao sabor das 
conveniências... 
Mutatis mutandis, assim como se lutou contra o mesmo mal ou peçonha em 
meados dos anos setenta, ou seja, contra a unicidade sindical, há agora que 
estar atento e batalhar contra outro erro crasso que é endeusar a unicidade 
policial, como se não fossem bem maiores os (enormes e multifacetados) reais 
riscos que as aparentes (e poucas ou nenhumas) vantagens. Com o mito da 
tutela única das polícias (passo anterior ao desejo mefistofélico da polícia única) 
e com o objectivo velado do controlo unificado da informação e da segurança, 
está em perigo a existência em Portugal de uma polícia com o grau de 
conhecimento técnico e científico, de especialização e de organização, 



adequado às exigências modernas. E sem que haja necessidade de cometer o 
erro capital de inventar do nada uma suposta nova e utópica realidade, sem 
retirar das realidades que existem, ou seja extrair do todo, que é a soma das 
partes, todas as suas potencialidades. Independentemente da insuficiência do 
sistema de estatística criminal, da prevalência da informação sobre 
criminalidade como aquela que é a participada às polícias e da ausência de 
inquéritos sérios e profundos de vitimação, Portugal continua a ser dos países 
mais seguros da Europa, ainda que com problemas vários de desperdício e de 
desorganização. Por alguma coisa será que Portugal ainda seja dos países com 
menos criminalidade grave!  
Talvez algum respeito pela identidade, tradição, natureza e cultura de cada uma 
das organizações e dos agentes que dedicadamente estão ao serviço, bem como 
a reserva de especificidade, a matriz do conhecimento e a diferente experiência 
ou cientificidade de cada uma das polícias devam ser mantidos e potenciados 
pelas sinergias criadas por um quadro mais integrado de acção e por uma 
coordenação mais assertiva, quer na prevenção, quer na repressão.  
Na prevenção e na segurança tal é da competência do Governo. Na investigação 
e na repressão tal será da competência do Ministério Público e dos Tribunais. É 
assim tão difícil perceber e fazer cumprir o quadro constitucional vigente? 
A Polícia Judiciária, instituição com autonomia administrativa, organizativa, 
táctica e técnica, é e deve continuar a ser um corpo superior de polícia criminal 
imbuído de autoridade de polícia, auxiliar da administração da justiça, 
organizado hierarquicamente na dependência do Ministro da Justiça e, 
funcionalmente, mas só no âmbito da investigação criminal, na dependência do 
Ministério Público. Sem que tenha qualquer superioridade ou sequer poder de 
supra-ordenação ou, até, de coordenação sobre os demais órgãos de polícia 
criminal, a posição jurídico-institucional da Polícia Judiciária é, ainda assim, 
diferente da da PSP, da GNR ou do SEF, isto só para exemplificar.  
A Polícia Judiciária não é apenas uma polícia criminal com missão de coadjuvar 
as autoridades judiciárias na investigação. Há actividade policial relevante fora 
dos inquéritos, antes ou para lá deles, desde logo, mas não só, na aquisição e 
tratamento de informação, na prossecução de averiguações prévias ou na 
realização de acções de prevenção. E há também, mas não só, repete-se, a 
investigação criminal. Em síntese, a Polícia Judiciária é instituição complexa no 
domínio da intelligence, de recolha de informação, com dupla missão, missão de 
polícia de prevenção criminal e, também, de polícia de investigação.  
Daí que se justifique a dependência funcional das polícias para com a 
autoridade judiciária, no âmbito processual, e a dependência orgânica e 
hierárquica face ao governo, concretamente ao Ministro da Justiça, no domínio 
gestionário e procedimental este fora dos inquéritos e dos processos-crime. Daí 
que nada repugne, e tudo aconselhe, a que, na prevenção e na actividade 
administrativa de polícia, quanto aos aspectos organizativos, administrativos e 
disciplinares, haja dependência hierárquica do executivo. E processualmente 
haja estrita dependência funcional do Ministério Público.  



É este, salvo melhor opinião, o sentido da imprescindível integração da Polícia 
Judiciária no Sistema de Justiça. E do reconhecimento da sua importância no 
Sistema de Polícia. 
 
        Carlos Pinto de Abreu 


