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Penal

O penalista Carlos Pinto de Abreu não hesita em usar o termo 
promiscuidade para descrever as relações que existem entre alguns 
reguladores e alguns magistrados, considerando que este estado de 
coisas prejudica a descoberta da verdade e penaliza os cidadãos.

Há promiscuidade entre 
reguladores e MP

Advocatus | As áreas fiscal e fi-
nanceira têm-se evidenciado 
como cada vez mais relevantes 
na prática da advocacia. Esta-
mos perante uma mudança? 
Carlos Pinto de Abreu | As áreas 
de atividade mais relevantes nos 
anos mais próximos são as que 
se relacionam com a economia e 
a finança, a planificação fiscal e 
os contenciosos tributários, sobre-
tudo nas vertentes da prevenção 
e da repressão penal, com asso-
ciação aos crimes de titulares de 
cargos políticos e públicos e rela-
cionados com a banca e o mundo 
financeiro em geral. 
Trabalho num pequeno escritório 
que é considerado uma boutique 
e, por isso, temos uma perceção 
maior e mais transversal dos casos 
individuais e episódicos e um co-
nhecimento menor das atividades 
da indústria legal e do contencioso 
de massa. 
Aparentemente há uma aposta 
dos grandes escritórios e das au-
ditoras nas atividades que possam 
gerar um maior retorno financeiro 
com recursos humanos menos exi-
gentes mas com um investimento 
maior em sistemas de informação, 
de apoio à decisão e na gestão de 
actos da massa. 
Não se me afigura, porém, que o 
estádio de evolução se assemelhe 
ainda ao de outros países da Euro-
pa e do resto do mundo, especial-
mente os anglo saxónicos, em que 
a “indústria legal” está muito mais 
dispersa por entidades diversas e 
muito mais “liberta e avançada”, 
pelo menos no terreno pragmático, 
tecnológico e da prática quotidia-
na. 
Em Portugal, só mesmo os proces-
sos de cobrança e de insolvência, 
ligados sobretudo a bancos e a so-
ciedades de aquisição de créditos 
ou de prestação de serviços nesse 
domínio, têm já um know how es-
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pecífico e uma prática assinalável 
de modernidade. Presumo, porém, 
que vamos assistir a uma evolução 
sem retrocesso em que os serviços 
artesanais estarão circunscritos a 
áreas muito específicas: direito pe-
nal, direito da família, direitos das 
pessoas em geral, só para exempli-
ficar. Essa tem sido a nossa apos-
ta: na estratégia de valor acrescen-
tado, na inteligência prática e na 
diferenciação dos serviços.

Advocatus | Uma das mudanças 
mais significativas reportada na 
criminalidade de colarinho bran-
co, a nível mundial, foi o aumento 
da agressividade dos regulado-
res e do Ministério Público. Foi 
notado também em Portugal? 
CPA | A sã, leal e séria coopera-
ção recomenda-se e vai existindo, 
cada vez mais; mas o que não se 
entende é o seguidismo mediático, 
a agressividade gratuita, o autismo 
acrítico, o subjetivismo interessado 
e um direito penal ou sancionatório 
do inimigo. 
Infelizmente, em certos casos, as-
siste-se em Portugal a uma cres-
cente e surda promiscuidade entre 
alguns reguladores e alguns magis-
trados que nada tem que ver com 
a necessária articulação e coope-
ração institucionais. Articulação e 
cooperação institucionais que são, 
claro, desejáveis, se sérias, cons-
trutivas e boas, e só o são quando 

se mantêm cuidadosas, rigorosas, 
independentes e isentas, sem inér-
cias nem capitulação aos media ou 
sujeição à facilidade. 
Digo propositadamente a expres-
são promiscuidade porque, com 
exceções, a relação entre ambos 
não é de cooperação mas de sub-
missão, quantas vezes por impre-
paração, ou por confiança cega ou 
por inércia ou até por preguiça de 
alguns dos investigadores ou mes-
mo de alguns dos magistrados do 
Ministério Público e de juízes. 
E porque as suas atividades não 
têm, como deviam ter, como prin-
cipal escopo a descoberta da 
verdade e a melhoria dos proce-
dimentos, mas simplesmente o 
“despachar” processos, triturando 
pessoas, ou, pior, o alijamento de 
responsabilidades próprias, o me-
diatismo da intervenção e a satis-
fação dos impulsos mais primários 
de “passar a bola”, de punir o es-
tereótipo, de condenar o sistema, 
de perseguir pessoas sem curar de 
saber se são responsáveis.
Não se estuda a realidade, não se 
percebem as diferenças, não se 
distingue o erro da culpa e não se 
chega sequer julgar, absolvendo 
ou condenando, com fundamentos 
racionais e devidamente compro-
vados.
Nem se preocupam minimamen-
te os reguladores com aquele que 
deve ser o seu fito último: melhorar 
instituições e procedimentos, de-
pois de informar, formar, acompa-
nhar e prevenir, evitar erros, fisca-
lizar processos, educar pessoas, e 
só, mais tarde, cumpridos os míni-
mos, condenar, isto se tudo o mais 
falhar ou for ineficaz. 
A tentação de responder a este 
estado de coisas apenas pela via 
mais agressiva, sancionatória e 
draconiana só tem prejudicado os 
cidadãos, arguidos culpados ou 
inocentes e cidadãos vítimas, ou 

pelo menos alguns deles, ainda 
que a lei esteja do seu lado, por-
quanto a mesma ou não é cumpri-
da ou é interpretada pró regulador 
e em favor da acusação ou da so-
lução oficial.
Isto ainda que a solução oficial 
seja forjada pelos intervenientes 
políticos, pelos opinion makers e 
pelas agências de comunicação 
para esconder males mais graves, 
estruturais ou endémicos, para 
branquear condutas bem mais gra-
ves de negligência profissional, de 
desinteresse permanente, de apro-
priação abusiva, de nepotismo e 
até de corrupção ou de tráfico de 
influências, para não dizer mesmo 
de atentado ao Estado de Direito 
Democrático. 

advocatus.pt

O risco das sociedades 
multidisciplinares
Carlos Pinto de Abreu não crê 
que, num futuro próximo, haja 
alterações de fundo ao quadro 
legal que levou à aprovação do 
novo Estatuto da Ordem dos 
Advogados. Mas reconhece que 
“os tempos são de mudanças 
imprevisíveis, muitas vezes me-
teóricas e avassaladoras”: “Por 
isso, vamos esperar (talvez não 
muito!) para nos confrontarmos 
com a exigência (ou, na prática, 
com a direta ou indireta instala-
ção) das sociedades multidisci-
plinares, quer por via de tentativa 
de imposição externa, quer por 
via, até, da previsível e sub-rep-
tícia concorrência desleal das 
sociedades estrangeiras (em 
jurisdições onde as regras são 
mais permissivas e total ou par-
cialmente abertas a não profis-

sionais) com sociedades nacio-
nais (que ainda têm que cumprir 
normas obstáculo à abertura dos 
capitais e à delegação da gestão 
a não profissionais)”. 
Entende, pois, que este é “cla-
ramente um domínio em que 
deveria haver regulamentação 
universal e critérios comuns, 
igualitários e não discrimina-
tórios que, por seu turno, não 
abastardassem a advocacia e a 
mantivessem nos trilhos de uma 
missão digna e de interesse pú-
blico em que ainda se conside-
re o advogado como elemento 
essencial da administração da 
justiça, com garantias, direitos 
e imunidades próprias, desig-
nadamente com a manutenção 
da proteção ampla do sigilo 
profissional”. 

“Vamos assistir a 
uma evolução sem 
retrocesso em que os 
serviços artesanais 
estarão circunscritos 
a áreas muito 
específicas”

“O que não 
se entende é 
o seguidismo 
mediático, a 
agressividade 
gratuita, o 
autismo acrítico, 
o subjetivismo 
interessado e um 
direito penal ou 
sancionatório 
do inimigo”
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São tempos muito perigosos. E em 
que nenhum cidadão está a salvo 
das calúnias, das inércias ou dos 
verdadeiros abusos de poder.

Advocatus | O modelo de inves-
tigação interna “estilo EUA” e 
a autodenúncia têm estado a 
ganhar notoriedade em todo o 
mundo, com as empresas a ten-
tar antecipar a intervenção ex-
terna. Tal é notório na sua expe-
riência profissional? 
CPA | A autodenúncia como ante-
cipação da defesa da instituição 
(e da pessoa), com a consequente 
culpabilização de outras institui-
ções (e pessoas) passou a ser um 
triste sinal dos tempos, também 
em Portugal. Sobretudo, no com-
bate à corrupção, na área finan-
ceira e da concorrência, o sistema 
de isenção da responsabilidade, 
formal ou informalmente instituí-
do, com ou sem lei habilitante, ou 

“E quer o objeto 
da criminalidade, 
quer o objeto das 
investigações 
vai passar 
essencialmente 
pela intromissão, 
destruição ou 
preservação, 
aproveitamento 
ou conhecimento, 
recolha e análise 
ou espionagem e 
manipulação, da 
informação”

“Maior desconfiança 
se sente ainda 
na atuação das 
autoridades que 
não é, quase nunca, 
nem previsível nem, 
muitas vezes até, 
concorde com a lei”

mesmo contra a regra e o princípio 
que ainda vigora, o da legalidade, 
já foi generalizadamente aceite, 
até na mentalidade dos decisores 
e operadores. Os riscos de um sis-
tema deste tipo são bem conheci-
dos: inércia da supervisão, convite 
à delação, escolha do bode expia-
tório, impunidade dos mais culpa-
dos, preservação dos verdadeiros 
infractores. Estes perigos de uma 
investigação primacialmente as-
sente na delação, mais a mais 
com a clara assunção por parte 
da regulação de que o importan-
te é “parecer” e “aparecer” como 
polícias musculados e de costu-
mes e não regular seriamente, agir 
preventivamente e educar serena e 
recatadamente, como autoridades 
respeitadas e respeitadoras, vão 
com certeza exponenciar novas 
situações de discriminação e de 
injustiça. O risco que se começa a 
notar nas próprias empresas é que 
a desconfiança interna e a imple-
mentação de compartimentos es-
tanques passe a ser o maior obs-
táculo para que o fluxo necessário 
de informação circule normalmen-
te, até por medo de incompreen-
são ou de precipitada reação. 
Maior desconfiança se sente ainda 
na atuação das autoridades que 
não é, quase nunca, nem previsível 
nem, muitas vezes até, concorde 
com a lei, mas sim precipitada e 
autoritária de tal modo que é im-
possível prever respostas minima-
mente construtivas ou antecipar 
atuações pedagógicas.
Não vamos ter autoridades 
pró-ativas e que apostem na pre-
venção, mas sim meramente reati-
vas a apostar na repressão. 

Advocatus | O cibercrime e a 
cibersegurança são apontados 
como as próximas áreas de gran-
de desenvolvimento. Concorda? 
CPA | Os termos que claramente 
se colocarão num presente ime-
diato ou num futuro bem próximo 
serão os da segurança da infor-
mação e da veracidade, comple-
tude e fidedignidade dos fluxos de 
informação. A aquisição, guarda, 
acesso e divulgação de informa-
ção são, hoje, claramente, os ati-
vos mais estratégicos e valiosos 
de uma qualquer instituição, seja 
ela de pequena, média, grande ou 
enorme dimensão. E quer o objeto 
da criminalidade, quer o objeto das 
investigações vai passar essencial-
mente pela intromissão, destruição 
ou preservação, aproveitamento 
ou conhecimento, recolha e análi-
se ou espionagem e manipulação, 

da informação, com consequên-
cias imprevisíveis na mudança dos 
paradigmas da criminalidade e do 
combate à mesma. Daí a crescente 
necessidade de dar atenção espe-
cial à prevenção e a uma regula-
mentação cuidada. 
Quer a proteção digital, quer a ob-
tenção de prova digital exigem no-
vas abordagens, novos cuidados, 
novas regras e novos procedimen-
tos. Claramente uma regulação 
rigorosa, clara e participada, uma 
supervisão atuante e pedagógica, 
um compliance adequado, forte e 
esclarecido, uma auditoria perma-
nente, operante e invasiva e uma 
investigação séria, isenta, aprofun-
dada e, por isso, não comprome-
tida, são, tudo, vetores imprescin-
díveis ao sucesso das finalidades 
que pretendemos atingir: o escru-
puloso cumprimento das regras, 
por todos, operadores, reguladores 
e investigadores.


