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A) Teoria do Processo Penal
Introdução ao Processo Penal
1. O que é o direito processual penal?
Ora, o direito processual penal regula o processo que conduz à aplicação de sanções criminais aos
agentes de infrações criminais.
É constituído por um conjunto de normas que regulam a aplicação do DP aos casos concretos.
Relativamente à judicialidade do processo, torna-se necessário saber que ninguém pode ser condenado
pela prática de um crime, sem ser no âmbito de um processo penal, com intervenção de um juiz. Quem
determina a responsabilidade da pessoa pela prática de um crime é um juiz, não é o MP – art. 27º-2 e 32º-4
CRP.
I.

O Direito Processual Penal e o Direito Penal
Entre o DPP e o DP existe uma instrumentalidade necessária, sendo que também há uma relação no
sentido inverso, ou seja, há uma complementaridade. Isto sem que o DP perca a sua autonomia.
Por vezes, as próprias normas processuais penais acabam por influenciar o desenho dos crimes. Não
obstante o DPP servir para aplicar o DP, há no entanto finalidades próprias do processo penal. Como por
exemplo, o art. 32º CRP.

−

O Direito Processual Penal e o Direito Processual Civil
É relevante mencionar a essencialidade do DPC para a concretização do Dt. Penal.

O Direito Civil concretiza-se independentemente do recurso aos tribunais (ex.: celebração de contratos).
No DC há efeitos que se produzem na esfera jurídica de uma pessoa independentemente da sua vontade
sem recurso aos tribunais. É o caso dos direitos potestativos quando exercidos. Contudo, no DC, também só
podem retirar-se coativamente consequências dos factos ilícitos por intervenção judicial.
A aplicação subsidiária do processo civil – art. 4º CPP, nos casos omissos (integração de lacunas):
i. Aplicam-se as normas do CPP por analogia;
ii. Aplicam-se as normas do CPC que se harmonizam com o processo penal;
iii. Aplicam-se os princípios gerais do processo penal.
2. Os vetores da modelação do processo penal
A conformação jurídico-constitucional do Processo Penal Português
É de acentuar-se que o direito processual penal é sismógrafo da Constituição de um Estado, i.e. do
sistema político. Assim, o processo penal reflete as opções políticas, de organização do Estado e as conceções
sobre os direitos humanos que têm expressão na Constituição.
Alguns exemplos são: detenção em flagrante delito e fora dele – art. 27º-3-a), b), e), f) e g); o dever de
informação das razões da privação da liberdade (art. 27º-4); o direito de não ser julgado mais do que uma
vez pela prática do mesmo crime (art. 29º-5); e entre outros.
Ora, a aplicação de sanções criminais implica uma compressão (em alguns casos, até, uma eliminação)
dos direitos fundamentais das pessoas.
Ex.: direito à liberdade (art. 27º CRP); direito ao bom nome, à reputação, à capacidade civil (art. 26º
CRP); nos casos dos países que têm pena de morte, direito à vida (art. 24º CRP).

Que razão legitima a compressão dos direitos fundamentais das pessoas através da aplicação de
sanções criminais?
O desempenho de uma função essencial do Estado que é a de garantir a segurança das pessoas.
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O respeito pelos direitos fundamentais, de um lado, e a necessidade de garantir a segurança, por outro,
são os dois vetores da definição das regras do processo penal.
Quais são os riscos de erro judiciário: condenar um inocente e absolver um culpado. Em função da
Justiça, garantir que todas as pessoas que são condenadas são culpadas. A forma de garantir que os
inocentes não são injustamente condenados, no Estado de Direito, corre-se o risco de se absolver os
culpados → in dubio pro reo
As normas do processo penal tentam exprimir o equilíbrio entre a eficácia da repressão sancionatória e
o respeito pelos direitos dos cidadãos (ex.: regras de combate ao terrorismo).
A ineficácia do processo penal pode também conduzir a situações de risco para a segurança da vida em
sociedade, como é o caso da justiça pelas próprias mãos.
>

A perceção de que a sociedade tem da aplicação do direito: quantos homicídios dolosos há por ano em
Portugal?

3. O Direito a um Processo Justo e Equitativo
Garantias do PP: instrumentos internacionais e de direito comunitário
Existem específicos instrumentos que consagram o princípio do direito a um processo justo e equitativo.
Pede-se que se coloquem na posição de um arguido e enunciem que direitos concretos parecem imperativos
para que um arguido possa ter um processo justo e equitativo:
> Informação acerca dos motivos da acusação;
> Procedimento leal e com um juiz imparcial, sem influências externas na formação do juízo;
> Direito a recurso;
> Direito a ser assistido por advogado;
> Direito a intérprete;
> Aplicação da presunção de inocência.
Os referidos instrumentos internacionais são:
a) DUDH – 9º, 10º e 11º
b) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – 9º e 14º
c) Convenção Europeia para a proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais – 3º, 5º,
6º.
Para além destes diplomas também existem diplomas comunitários sobre as garantias do processo
criminal, i.e. diretivas da EU1.

1

2016/343, de 9 de março - presunção de inocência e direito de comparecer em julgamento em processo penal //
2013/48/EU, de 22 de outubro - direito de acesso a um advogado e direito de comunicar com terceiros, numa situação
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As caixas de vidro nos tribunais franceses
Em 2017, o Ministério da Justiça francês, para evitar fugas e violência durante os julgamentos, mandou
instalar nos tribunais caixas totalmente fechadas, a maioria com vidros, dentro das quais permaneciam os
arguidos durante a audiência. Este método é compatível com os princípios que constam dos instrumentos
internacionais e de direito comunitário relativamente ao processo penal?
Na situação anteriormente descrita é de destacar e por em causa dois aspetos no que toca às ditas
“cabines de vidro”:
i. Violação do princípio da presunção de inocência2, do tratamento humano degradante.
ii. Outros aspetos dos direitos de defesa que estão aqui em causa:
− os arguidos não conseguem acompanhar o julgamento;
− a comunicação entre o próprio arguido e advogado não é a melhor 3 - art. 3º da Convenção4, e
o art. 5º e º 6º.
Será que faz sentido a utilização de caixas de vidro ser tão generalizada? Ora, é de extrema relevância o
princípio de proporcionalidade (art. 18º-2), devendo haver um equilíbrio. Também é relevante o princípio
da proibição do excesso. As manifestações do princípio da proporcionalidade são:
i.
Necessidade;
ii.
Adequação;
iii.
Proporcionalidade em sentido estrito.
Aplicando as manifestações do referido princípio ao caso das caixas de vidro torna-se relevante observar,
se é necessário o direito fundamental ser restringindo como forma de dar resposta à segurança. Isto é, se
colocar o arguido em caixas de vidro é adequado a garantir a segurança. Mais, se é uma medida proporcional.
3.2.1. Decisão do Provedor Francês (Ombusdman) nº 2018-128
Este considerou que a instalação sistemática de caixas de vidro nos tribunais, sem fundamento em
especiais razões de segurança, violava a CEDH, afetando os direitos do arguido de forma desproporcionada:
− artigo 3º - tratamento degradante;
− artigo 6º - direito de defesa (por dificultar a comunicação com os advogados);
− Artigo 6º - presunção de inocência (perceção de culpabilidade da pessoa assim apresentada ao
tribunal).

de privação de liberdade // 2012/13/EU, de 22 de maio - direito à informação // 2010/64/EU, de 20 de Outubro - direito
à interpretação e tradução // 2016/1919, de 26 de outubro - apoio judiciário // 2016/800, de 11 de maio - garantias
processuais para os menores suspeitos ou arguidos em processo penal.
2

Este p. exprime a ideia de que a função do Estado de garantir a segurança das pessoas não pode ser prosseguida de
uma forma que desvirtue o seu próprio fim que é o de condenar as pessoas que praticam crimes (mas só essas). O
respeito por este princípio garante que todos os condenados são culpados. Não garante que todos os culpados são
condenados. Para garantir que nenhum inocente é condenado, há que admitir que alguns culpados serão absolvidos.
3

O advogado para falar com o arguido tem de se levantar e aproximar-se do arguido o que pode interferir com o que
se sucede dentro do tribunal. Assim, em Portugal a disposição do tribunal não permite uma fácil comunicação entre o
arguido e o seu advogado.
4

Relativamente a este artigo no que importa às caixas de vidro, o tribunal não considerou que houvesse tratamento
degradante nas salas. Ora, houve uma avaliação das duas salas em que o arguido esteve e só numa delas é que
considerou que houve tratamento degradante. A outra sala dado o seu tamanho não foi considerada como violação do
p. do tratamento humano - Caso YAROSLAV BELOUSOV v. RUSSIA 4.10.2016 Caso KAVKAZSKIY v. RUSSIA 28.11.2017.
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3.2.2. Diretiva (EU) 2016/343
Considerando 20
«As autoridades competentes deverão abster-se de apresentar o suspeito ou o arguido como culpado,
em tribunal ou em público, através da utilização de medidas de coação física - como algemas, caixas de vidro,
gaiolas e imobilizadores da perna -, a menos que a utilização de tais medidas seja necessária por razões
específicas - quer relacionadas com a segurança (...), quer para impedir os suspeitos ou os arguidos de fugir
ou de ter contacto com terceiros, como testemunhas ou vítimas.»
Artigo 5º-1
«Os Estados-Membros tomam as medidas adequadas para assegurar que o suspeito ou o arguido não
são apresentados como culpados, em tribunal ou em público, através da utilização de medidas de coerção
física.»
−
−

Processo Penal e Constituição
A constituição é fonte de DPP.
As normas constitucionais constituem limites, não só à aplicação da lei processual penal. mas
também limites à liberdade e conformação legislativa. Assim, são normas que impedem a criação
de determinados regimes.

Normas a destacar:
> Art. 25º CRP - integridade física e moral das pessoas – O nº 2 é uma limitação ao nível dos métodos
de recolha de prova. Sendo a verdade um objeto no processo penal, não pode ser obtida de qualquer
forma. Assim, faz sentido que não se possa obter a verdade através do uso da força.

5

>

Art. 27º CRP – direito à liberdade e segurança.

>

Art. 28º CRP – prisão preventiva – esta é a medida de coação mais forte que se pode aplicar ao
arguido, sendo de carácter subsidiário uma vez que só será aplicada se não for adequado uma outra
medida de segurança. Esta prisão preventiva só́ pode ser aplicada a penas previstas superiores a 5
anos e tem prazos de aplicação que podem ser extinguidos. Os seus requisitos estão presentes no
artigo 204º do CPP.

>

Art. 29º CRP - aplicação da lei criminal - dimensão substantiva - consagra o princípio da legalidade
pelo que, em princípio, tem reflexos sobre a definição dos crimes, a proibição da retroatividade etc.
No entanto este artigo tem sido aplicado às regras processuais.

>

Art. 30º CRP - limites às penas e às medidas de segurança.

>

Art. 31º CRP – Habeas Corpus.

>

Art. 32º CRP – garantias do processo criminal - interessa-nos no seu integral5 - pois é neste que
existem e vêm referidas o essencial das garantias do processo criminal.

>

Art. 34º CRP – inviolabilidade do domicílio, da correspondência e das telecomunicações.

>

Art. 165º-1-c) CRP – reserva de competência legislativa.

Ler a constituição anotada
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>

Art. 203º CRP - independência dos tribunais.

>

Art. 205º CRP – Fundamentação das decisões.

>

Art. 206º CRP – Publicidade das audiências.

>

Art. 207º CRP – Júri.

>

Art. 219º e ss. CRP – Estatuto do MP e exercício da ação penal.

II.
Modelo Processual Penal Português – CPP 1987
1. Estrutura do Processo Penal: modelos de referência
Ao longo da história surgiram diferentes sistemas de processo penal. É usual ordená-los em função de
duas tradições antagónicas:
i. A tradição acusatória;
ii. A tradição inquisitória.
Modelo Inquisitório
Este modelo é típico nos Estados Totalitários. A sua principal característica consiste na concentração do
poder de investigar, acusar e julgar numa única entidade/pessoa. Segundo uma fórmula clássica, é o
modelo do juiz acusador6.
É obvio que se a pessoa que investiga, acusa e julga for a mesma, então ao julgar já não terá a
imparcialidade necessária para formar um novo juízo, pois, entretanto, já formou e consolidou a sua opinião
durante a investigação.
Este modelo apostava em processos secretos e não contraditórios. Neste sentido, a investigação é feita
sem que o arguido possa questionar ou apresentar a sua versão dos factos. Mais, não pode sequer
apresentar provas. Assim, o arguido ao invés de ser sujeito no processo, é objeto do mesmo.
O juiz atua ex officio, i.e. pesquisa oficiosamente e de forma livre todas e quaisquer provas conducentes
à descoberta da verdade material e não ficta. Assim, pode promover buscas, apreensões, audição de
testemunhas, realização de perícias, vistorias e todas as diligências promissoras do conhecimento da
verdade.
Deste modo, neste modelo o que importa é a descoberta da verdade material. Note-se que, entendiase que a tortura, por exemplo, seria a forma mais adequada de obter a verdade, mediante confissão. Pelo
que, com tais modos de promover a descoberta da verdade material 7, o modelo inquisitório acabou por
perverter de tal maneira que se transformou no paradigma de todas as injustiças.
Por fim, neste modelo domina o interesse estadual e consequentemente, a finalidade de realização da
justiça e de descoberta da verdade material.
1.1.1. Críticas
(1) No modelo acusatório nega-se o processo penal, uma vez que se confiam ao mesmo órgão poderes de
acusação, defesa e julgamento, conjugados com a negação da igualdade jurídica entre acusador e
acusado. O processo inquisitório surge como forma de evitar a insegurança do coletivo provocada pela
impunidade dos criminosos, apoiando nos corolários do secretismo, de escrita e da ausência de
contradição, transformando-se pela tortura, pelo abuso dos poderes concentrados no juiz, que investiga
e julga, em um instrumento nefasto e perigoso para a ordem e segurança dos indivíduos.

6
7

Note-se que, no direito das contraordenações existe esta concentração de poderes.
abuso do segredo da instrução; emprego da tortura; atribuição de um poder arbitrário ao juiz.
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(2) A estrutura inquisitória do processo penal, é própria de um estado autoritário, eleva este a uma posição
de supremacia total e ilimitada sobre o individuo, sendo o processo dominado, exclusivamente pelo
interesse do estado.
(3) O modelo inquisitório despe o arguido de quaisquer garantias processuais vedando-lhe os direitos
relativos à sua condição processual, que resultam da sua condição humana do próprio arguido, estando
este sob o jugo do juiz que é ao mesmo tempo acusador e por isso perde a independência necessária a
um julgamento imparcial. O suspeito não tem possibilidade de se defender convenientemente, porque
não conhece ou até mesmo, porque não existe a denúncia, além de se encontrar privado da liberdade
quando de crimes mais graves.
(4) Este é um sistema baseado no secretismo e na ausência de contraditório, em que o juiz é
simultaneamente investigador, acusador e julgador, conduziu a abusos de poder contra os quais os
suspeitos não tinham quaisquer direitos e garantias processuais.
Modelo Acusatório
As antiguidades grega e romana conheceram o modelo processual acusatório que assentava no princípio
de que ninguém será levado a julgamento sem acusação.
A principal regra é a de separação de poderes entre quem acusa e quem julga pelo que, temos duas
entidades diferentes envolvidas – a que acusa e a que julga -, garantindo a imparcialidade do julgador.
Ao processo acusatório visa a descoberta da verdade processual e não material como no modelo
anterior. Esta descoberta é emergente de repartição do ónus da prova, com respeito dos princípios da
igualdade de armas e do dispositivo.
Neste sistema como o juiz não toma qualquer iniciativa ele fica dependente daquilo que as partes trazem
ao processo. Assim, independentemente daquilo que as partes tragam ao processo, sejam factos fortes ou
fracos, tem de decidir pelo que, trata-se, efetivamente, de uma verdade processual. O juiz é um juiz árbitro
uma vez que o mesmo se limita a decidir se as objeções têm ou não razão de ser.
Todo o processo baseia-se no princípio do contraditório, sendo que o indivíduo é sujeito do processos e
as partes têm de provar os factos sem que o juiz se intrometa no apuramento dos mesmos.
Todos os modelos modernos têm por base este modelo com adaptações no que toca a atingir a verdade.
Em Portugal temos este modelo (art. 32º-5 CRP). No entanto, é temperado por um princípio de investigação,
permitindo ao juiz que em julgamento tome a iniciativa de se esclarecer, pedindo mais provas. Contudo, a
investigação não deixa de ser realizada pelo Ministério Público.
Por fim, o sistema acusatória funda-se na paridade entre acusação e defesa e caracteriza-se pela
oralidade e publicidade do processo, para além da natureza contraditória da instância.
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1.2.1. Vantagens e Desvantagens

−
−
−
−
−
−
−
−

Vantagens
Juiz como árbitro superior e independente que
disciplina o duelo judiciário entre acusação e
defesa.
Parte da presunção da inocência do arguido.
O juiz tem a função de defesa da liberdade.
Separação entre que investiga, quem acusa e
quem julga os factos.
Visa atingir a verdade processual.
O arguido é sujeito no processo.
Paridade entre acusação e defesa.
Presença do princípio do contraditório.

−
−
−
−

Desvantagens
Depender da acusação conduz ao sentimento
de impunidade do criminoso.
Desprotege a sociedade porque qualquer um
está sujeito a acusação por razões de inimizade
ou vingança etc.
Modelo que não protege os mais fracos.
Ao não permitir que o juiz possa exercer
qualquer inquirição poderá coartar o
conhecimento da verdade.

O Modelo Misto
Os modelos anteriores deram, por opção legislativa, mais tarde, origem a um modelo misto, também
chamado reformado ou napoleónico. A estrutura do modelo misto era essencialmente acusatória, mas o
processo penal francês, com o Code d’instruction criminelle francês de 1808, foi dividido em duas fases
separadas: a instrução e o julgamento.
(1) Fase de Instrução, tendencialmente inquisitória: destinada a investigar o crime e os seus agentes,
era dirigida por um magistrado especializado, ficando a iniciativa e a titularidade da ação penal nas
mãos de um oficial do poder executivo junto do poder judicial.
− A instrução era escrita, secreta e não contraditória;
− Nesta fase definia-se o objeto do processo e a partir da acusação política, os factos ficavam
fixados de tal maneira que eram esses e não outros que teriam de set julgados.
(2) Fase de julgamento, tendencialmente acusatória: destinada ao apuramento das responsabilidades
do réu.
− O tribunal orientava-se pela busca da verdade, à luz do contraditório.
− Prevalecia da oralidade e a publicidade da audiência de julgamento.
− Sentença fazia caso julgado.
Sistema atual português
O atual sistema processual penal pode caracterizar-se como um modelo misto, com uma estrutura
essencialmente acusatória, integrada por um princípio de investigação.
A investigação e a acusação estão a cargo de uma entidade pública, o MP8, que investiga, acusa, delimita
no essencial o objeto do processo (art. 53º, 262º ss e 283º ss), mas não julga os factos. O julgamento é
realizado por um Tribunal (art. 311º ss) que não investigou previamente os factos, nem teve intervenção na
acusação e que tem, além disso, de respeitar o objeto do processo pelo MP na acusação.
Dentro destes limites, contudo, o Tribunal de Julgamento não tem a posição passiva característica do
processo acusatório puro. O Tribunal orienta-se pela busca da verdade material, mas à luz do p. do
contraditório, tendo poderes de direção da audiência que se podem sobrepor à dinâmica da acusação e da

8exceto

nos crimes onde o MP só pode acusar depois de o assistente o ter feito: cfr. arts 50º e 285º CPP
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defesa (art 322º ss) e poderes de investigação (art. 340º-1 CPP) que lhe conferem um estatuto muito mais
ativo.
2. Código de Processo Penal de 1987
Parte primeira
Livro I: Dos sujeitos do processo
Livro II: Dos atos processuais
Livro III: Da prova
Livro IV: Das medidas de coação e de garantia patrimonial
Livro V: Relações com autoridades estrangeiras e entidades judiciárias internacionais
Parte segunda
Livro VI: Das fases preliminares
Livro VII: Do julgamento
Livro VIII: Dos processos especiais
Livro IX: Dos recursos
Livro X: Das execuções
Livro XI: Da responsabilidade por custas
Estrutura essencialmente acusatória integrada por um princípio de investigação – normas a
destacar
Tendo em vista o processo penal de um Estado de Direito democrático (art. 2º CRP), o CPP 1987 foi
estruturado tendo em conta a concordância prática das finalidades, necessariamente conflituantes, que são
apontadas ao PP, segundo um modelo acusatório (art. 32º-5, CRP), integrado por um princípio subsidiário de
investigação.
>
>
>
>

Estrutura acusatória do processo – art. 32º- 5 CRP
A entidade que acusa não pode ser a mesma que julga, nem pode ser o mesmo juiz de instrução e juiz
de julgamento – art. 40º CPP.
MP investiga e acusa – art. 53º, 262º e 283º CPP
Vinculação temática:
o Juiz julga limitado pelo objeto do processos (alteração substancial: art. 359º; não substancial: art.
358º).
o Juiz de instrução também limitado pelo objeto do processo (art. 303º).
Contudo, o juiz tem:
− Poderes de direção da audiência que se sobrepõem à dinâmica acusação/defesa 9 – art. 322º e ss.,
sobretudo art. 323º.
− Poderes de investigação – art. 340º

9

Ora, a intervenção do juiz é muito superior àquela de mero árbitro.
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Acusação
• MP

Instrução

Julgamento

•Juiz de Instrução: olha
para a acusçao e para
as provas do inquérito
e faz o mesmo
raciocínio do
MP.Assim, se
existirem provas
suficientes faz um
despacho de
pronuncia. Se não
existirem faz um
despacho de não
pronúncia

Despacho
pronúncia
Acusação

• Juiz de
julgamento

Julgamento

Instrução
Despacho não
pronúncia

Assim, a estrutura acusatória:
>

Caracteriza-se pela adoção de um p. de acusação: a entidade que investiga e acusa (MP) é distinta
da que julga (juiz), com repartição de funções entre magistraturas distintas, procurando “alcançar
o desiderato da máxima acusatoriedade possível”;

>

Caracteriza-se pelo reconhecimento de um leque alargado de sujeitos processuais (que contempla
também o arguido), ou seja, pelo reconhecimento de participantes processuais com uma
participação constitutiva na declaração do direito do caso, com direitos (que surgem muitas vezes
sob a forma de poderes-deveres ou de ofícios de direito público) autónomos de conformação da
concreta tramitação do processo como um todo, em vista da sua decisão final.

>

É integrada por um p. subsidiário de investigação a cargo do juiz, por via do poder-dever que lhe é
atribuído de esclarecer e instruir autonomamente o facto sujeito a julgamento, criando ele próprio
as bases necessárias à sua decisão. O tribunal pode sempre ordenar oficiosamente a produção de
todos os meios de prova cujo conhecimento considere necessário à descoberta da verdade e à boa
decisão da causa (art. 340º-1, CPP). Pode fazê-lo em nome do caráter indisponível do objeto do
processo e da intenção de prosseguir a realização da justiça e a descoberta da verdade material,
com o limite de se tratar de uma prossecução processualmente válida, que garanta a proteção dos
direitos do arguido e de terceiros.

Ora, as regras de inquirição de testemunhas contidas no art. 348º CPP espelham claramente a estrutura
do processo penal português:
− marca acusatória: revela-se na regra segundo a qual a testemunha é inquirida por quem a indicou,
sendo depois sujeita a contrainterrogatório (não é interrogada por via do juiz).
− natureza subsidiária do p. da investigação: mostra-se na regra de acordo com a qual os juízes e os
jurados podem, a qualquer momento, formular à testemunha as perguntas que entenderem
necessárias para esclarecimento do depoimento prestado e para boa decisão da causa.
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III.
A Natureza dos Crimes e as Fases do Processo
1. A Natureza processual dos crimes: consequências processuais
A natureza do crime influencia a legitimidade para a função do processo consoante um crime seja ou não
publico, por exemplo.
Públicos
Estes são promovidos pelo MP – art. 48º CPP. Estes são independentes de queixa. Assim, o MP não precisa
que a vitima – o ofendido - se queixe para que o processo se inicie.
Semipúblicos
Estes são casos são dependentes de queixa – art. 49º CPP. Assim, é necessário que o ofendido apresente
queixa para que o crime avance.
Particulares
Estes casos são dependentes de queixa e de acusação particular – art. 49º e 50º CPP. Assim, é necessário
que:
i.
o ofendido apresente queixa para que o crime avance;
ii.
e, que o ofendido assuma uma posição processual no próprio processo. Sendo ele a deduzir a
acusação.
Por isso, o MP não tem legitimidade para avançar com o processo sozinho. Note-se que, não é ofendido
que faz o inquérito. Pelo que, o MP é quem dirige o inquérito e faz a investigação, realizando as diligencias
probatórias. No fim comunica o resultado do inquérito ao assistente – o particular - e este acusa ou não.
A natureza do crime é determinada no Código Penal (parte especial).
> Ex.: furto – art. 203º-3; 207º; injúria – art. 181º + 188º.
> Titularidade do direito de queixa: art. 113º Código Penal.
2. As fases do processo
O carácter subsidiário da forma de processo comum
O processo comum tem um caráter subsidiário. Isto porque, só se aplica quando não tiver lugar forma
especial. Do ponto de vista cientifico, o carater subsidiário do processo comum poderia justificar a análise
em primeiro lugar das formas especiais de processo. Mas do ponto de vista didático é mais fácil começar por
estudar em pormenor o processo comum porque, sendo a forma mais completa e solene, permite que se
fique com uma imagem mais perfeita do processo penal e das suas garantias.
A gravidade dos crimes e as formas de processo
Tendencialmente, os crimes mais graves são julgados na forma de processo comum. Essa é forma que
oferece mais garantias de defesa o que não quer dizer que as outras não as deem. Por conseguinte é a mais
adequada para os crimes mais graves. Por sua vez, os processos especiais são, por regra, condicionados pela
gravidade da pena.
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Esquema da Tramitação do Processo Comum
A doutrina difere quando enuncia as fases do processo, a professora considera as seguintes:

Nota: O inquérito e o julgamento são as fases obrigatórias do processo comum. Enfim, o julgamento só é de facto,
obrigatório se houver acusação ou pronúncia. A instrução é uma fase facultativa
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2.3.1. Aquisição da Notícia do Crime (art. 241º)10
A notícia do crime ocorre numa fase anterior à instauração do processo, pelo que não pode ser
considerada como uma fase de processo, tais como as outras.
Atendendo ao art. 241º, o MP reconhece da notícia do crime por uma de três vias:
i.
por conhecimento próprio;
ii.
por órgãos de polícia criminal;
iii.
mediante denúncia.
A notícia do crime dá sempre lugar à abertura de inquérito11 - princípio da legalidade substantiva na
modalidade processual (262º-2 do CPP). Daqui se retira que não se podem praticar atos não previstos na lei;
o processo é um processo definido na lei.
Porém, isto tem algumas exceções:
> Os crimes particulares (artigos 49º e 50º do CPP): por exemplo, crimes de furto, injúria. Estes crimes
dependem de queixa, sendo que se a mesma for retirada, o processo acaba.
> O processo sumário que não tem qualquer inquérito.
Ora, a denúncia é obrigatória tanto nos crimes públicos como nos semipúblicos e os particulares. Isto
quando a denúncia vai ao encontro do disposto no art. 242º CPP. É facultativa nos termos do art. 244º.
No caso de denúncia anónimas, o artigo 246º-6, há um maior cuidado pois o MP não pode investigar a
existência de um crime com base no inquérito da pessoa identificada. Por outro lado, aumenta-se o risco de
denúncia caluniosa. Assim, o principal risco nas denúncias anónimas é a não possibilidade de poder
conversar com o sujeito. Contudo, numa denúncia anónima, o risco de denúncia caluniosa é protegido.
Mais, o art. 243º refere-se ao auto de notícia que deve ser levantando quando uma entidade policial
presenciar um crime.
2.3.1.1. Uma definição de notícia do crime
A notícia de infração tem de ser integrada com o art. 1º do CPP. Assim, só é notícia de infração a
informação que respeite um crime. O MP não pode, nem tem de abrir processo. Por exemplo, se A denuncia
B por atirar papéis para o chão, tal não será âmbito de abertura do processo.
✓ Se a informação que o MP recebe não se enquadrar em nenhuma previsão criminal, não estamos
perante uma notícia de crime.
2.3.2. O Inquérito12
Esta é a primeira fase do processo e é obrigatória. É o MP que tem a responsabilidade e a titularidade do
inquérito. O MP delega aos órgãos de polícia criminal no entanto, não deixa de ser o titular do mesmo.
O inquérito inicia-se com um despacho do MP a determinar a sua abertura. Assim, este é o primeiro ato
do procedimento e sem ele o processo é nulo.

10 O CPP nunca nos diz exatamente o

que é a notícia do crime apesar de ter um capítulo sobre ele. Assim, é a informação
em relação a um crime tal como vem definido no art. 1º-a) CPP. Conclui-se que a notícia do crime é a informação sobre
a eventual verificação de factos que possam preencher a definição do art. 1º-a) CPP. Isto pode trazer problemas, tais
como, a abertura de processos sem grande justificação.
11Por outro lado, opõe-se o princípio da oportunidade, em que há opção de abertura de inquérito face a uma denúncia
de crime. Isto poderá levar a corrupção em que a pessoa paga para não ser perseguida.
12 não podem haver investigações criminais fora do inquérito. Assim, não podem ser fora da alçada do MP.
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2.3.2.1. O objetivo e âmbito do inquérito
Em primeiro lugar, o objetivo do inquérito está presente no art. 262º-1. O objetivo é investigar a
existência de um crime, descobrir quem foram os seus agentes e recolher as provas necessárias à decisão
sobre a acusação.
O inquérito é a fase do processo comum que adquire mais dramatismo por poder envolver a perseguição
dos próprios agentes do crime, podendo chegar a medida de coação, inclusive à prisão preventiva. Deste
modo, cumpre referir que a direção do inquérito cabe exclusivamente ao MP, que domina o inquérito. No
entanto, por razões de eficácia tem de contar com a colaboração do órgão policial criminal.
Não é possível acusar-se com suspeitas. Assim, se o MP concluir que há indícios suficientes, terá de
proceder à acusação provando-se a existência do crime em tribunal. Porém, isto tem obviamente uma
margem de apreciação.
Em segundo lugar, esta fase não é contraditória, apesar dos arguidos poderem requerer algumas
diligências. O MP investiga com o objetivo de confirmar ou não a existência daquele crime e os seus sujeitos.
A partir do momento em que alguém é constituído arguido tem o direito ao silêncio, i.e. a não responder a
perguntas. Ora, isto também acontece com as testemunhas. Note-se que alguns elementos do inquérito são
efetuados ou autorizados pelo juiz de instrução.
2.3.2.2. O segredo de justiça e os prazos do inquérito
O CPP no art. 86º-1 diz que não há segredo de justiça (regra geral). Assim, a fase de inquérito é pública,
contrariamente a muitos outros ordenamentos jurídicos. Contudo, claro que existem exceções, podendo ser
decretado o segredo de justiça na fase de inquérito13. Isto serve para proteger os participantes processuais,
podendo ser decretado pelo juiz, ou para proteger a investigação - pode ser decretado pelo MP.
O segredo de justiça pode ser interno e, por isso, mais amplo, isto significa que o processo não é acessível
a ninguém inclusive aos sujeitos processuais (arguido e assistente). Também pode ser externo, i.e. ninguém
de fora pode aceder ao inquérito.
No que toca aos prazos do inquérito, é essencial esclarecer a consequência do não cumprimento dos
prazos – art. 276º e ss. Ora, estes são apenas prazos com o objetivo de garantir a celeridade processual.
Contudo, a consequência processual do facto do MP não respeitar os prazos do inquérito é o processo passar
a estar aberto à consulta do arguido. Assim, o segredo interno deixa de existir mas o externo mantém-se.
O segredo de justiça abrange os atos processuais mas não abrange os factos históricos. Num processo
em segredo de justiça a comunicação social não pode gravar imagem nem som mas pode fazer relatos.

13

Note-se que, na fase de instrução ou no julgamento não há a hipótese de decretar o segredo de justiça.
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2.3.2.3. O que pode o MP fazer no final do inquérito?
há indícios
suficientes

Acusa

não há indícios
suficientes
Final do Inquérito
não foi praticado
o crime

Arquivamento (art. 277º)

o procedimento é
inadmissivel

Nota: A seguir ao inquérito, no caso de existir seguimento do processo, não havendo instrução dá-se o
julgamento.
2.3.2.4. O encerramento do inquérito
por meio das soluções
de oportunidade do
processo
Encerramento do
Inquérito
através da acusação ou
do arquivamento

2.3.2.5. Causas em que o processo termina sem acusação
Em terceiro lugar, temos 4 causas em que o processo termina sem acusação.
a) Arquivamento (art. 277º)
Não havendo indícios suficientes, se não tiver sido praticado o crime ou se o procedimento for
inadmissível, procede-se ao arquivamento (277º).
Assim, ocorre por despacho de arquivamento quando não temos provas suficientes para proceder à
acusação ou por caducidade. Isto é, caso não existam indícios suficientes, o MP não pode acusar, havendo
arquivamento do processo sem qualquer reação. A consequência deste arquivamento leva ao fim do
processo, caso ninguém reaja.
Pode haver uma reação ao arquivamento quando o ofendido pede para abrir a instrução; esta instrução
requerida pelo ofendido, tem de apresentar uma base factual mínima para que o juiz de instrução decida
levar o caso a julgamento.
b) Arquivamento em caso de dispensa de prova
Existem situações em que é possível que, se a pessoa fosse a julgamento, seria declarada culpada, mas
não lhe era aplicada qualquer pena. Por exemplo, crimes muito ligeiros como certos crimes de incêndio, a
condução perigosa de veículo rodoviário, etc. O que acontece é que o MP também arquiva em que no crime
se prevê a despensa de pena, sempre com a concordância do juiz de inquérito.
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Deste modo, em determinados crimes o CP prevê a possibilidade de dispensa de pena. Ou seja, indo a
julgamento o juiz pode optar por dispensar a pena, verificados os requisitos do art. 72º do CP. Assim, não
chegando a ir a tribunal, o MP pode, desde logo, arquivar o processo com o fundamento de arquivamento
em caso de dispensa de prova.
Ora, considerando que, no nosso OJ Constitucional, o responsável pela determinação da
responsabilidade das pessoas é o tribunal. Assim, é evidente que esta situação não pode ser promovida pelo
MP sozinho pelo que, apenas pode ser promovido o arquivamento em caso de dispensa de prova com a
concordância do juiz de instrução. Note-se que, esta situação só pode dar-se quando o MP tiver chegado há
conclusão que tem indícios suficientes para acusar.
Nesta situação o ofendido não pode reagir, isto é, não pode pedir recurso.
c) Suspensão provisória do processo (281º e 282º)
Esta é uma solução de consenso. O MP pode, nos termos dos artigos 281º e 282º, em vez de acusar,
suspender o processo, impondo ao arguido um conjunto de injunções. Em caso de cumprimento e se não
praticar no prazo de 2 anos qualquer crime, arquiva-se o processo. Porém, isto carece de acordo do
assistente (ofendido) e arguido14.
d) Envio do processo para a forma sumaríssima (art. 281º)
No processo sumaríssimo existe uma manifestação de consenso; quando chega ao fim do processo, o
MP pode decidir ir por esta via, embora exista uma condenação.
Por outro lado, havendo indícios suficientes, deve observar-se o art. 283º CPP. Isto é, prossegue-se com
a acusação que corre por despacho acusatório, apresentado no prazo de 10 dias, e trata-se de uma peça
processual em que se faz uma imputação indiciária de factos ilícitos a certos agentes. A acusação tem de ter
factos, enquadramento jurídico, tem de ser apoiada em provas e tem de ser imputada a alguém. A acusação
tem de conter estes elementos, sob pena de nulidade (art. 283º).
e) Envio do processo para a mediação (lei 21/2007)
2.3.2.6. Qual o critério para arquivar ou deduzir acusação?
O critério é essencialmente probatório: têm que haver indícios suficientes de se ter verificado o crime e
de quem foi o seu agente. Os indícios suficientes são definidos no artigo 283º-2 como aqueles de que possa
“resultar uma possibilidade razoável de ao arguido vir a ser aplicada, por força deles, em julgamento, uma
pena ou uma medida de segurança”.
Este critério tem alguns pilares, nomeadamente o de contar como indicio suficiente, apenas aquilo que
se tenha até esse momento, aqueles que por sua força já permitirem antever uma pena. Isto quer dizer que
o Ministério Público não pdoe deduzir acusação contando com meios de prova que não tenha, mas que
conte obter.
A probabilidade exigida é a possibilidade razoável, que pode ser entendida de acordo com a teoria da
probabilidade dominante: dos elementos que existem tem que ser mais provável que o arguido seja acusado
do que absolvido.
Existe outra corrente que entende que não basta esta probabilidade dominante, tem de existir fortes
indícios, isto e, uma probabilidade muito forte de condenação.
Todavia, a expressão “elevada probabilidade” não é a que consta na lei. Ora, o confronto sistemático
entre o artigo 283o e as outras normas que utilizam a expressão “fortes indícios” demonstra que esse não

14

Exceção: artigo 289º-9 do CPP, em que não é necessário o acordo do ofendido. Isto implica, por exemplo, crimes
com pequena gravidade ou com grau de culpa inferior.
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pdoe ser utilizado dessa maneira. A probabilidade de condenação tem de ser mais elevada do que a de
absolvição.
Para o professor, estas são normas de conduta processual e que estabelecem os patamares mínimos
para um caso ir a julgamento, interpretar o critério como sendo necessária uma “elevada probabilidade” é
interpretar contra legem.
2.3.3. Instrução?
Esta fase é facultativa e é dirigida pelo juiz de instrução (assistido pelos órgãos de polícia criminal).
Havendo acusação, a fase seguinte seria o julgamento. Porém, poderá haver abertura de instrução que
consiste numa fase contraditória em que todos podem apresentar os seus pontos de vista.
A instrução é constituída pelo conjunto de atos que o juiz entenda levar a cabo, sendo apenas obrigatória
a realização de debate instrutório. No que respeita à realização destes atos, alguns são da competência
exclusiva do juiz de instrução (o interrogatório do arguido, a inquirição de testemunhas e outros que a lei
lhe cometa em exclusivo) enquanto os demais podem ser objeto de delegação nos órgãos de polícia criminal.
A sua principal finalidade é verificar se a acusação tem indícios suficientes; não há qualquer julgamento.A
instrução serve para apreciar a bondade da decisão do MP de acusar ou de arquivar o processo ou, no caso
dos crimes particulares, a bondade da acusação particular.
>

Não concordando o arguido com a acusação, pode pedir a instrução do processo. Havendo
arquivamento do processo, o assistente pode requerer a instrução.

A instrução pode servir, a titulo complementar, para reformular o próprio objeto do processo. O
princípio da acusação estipula não só que deve haver separação entre a entidade que acusa e aquela que
julga mas também que deve haver a fixação da matéria que é submetida a julgamento por uma entidade
diferente daquela que julga. No processo penal tem de haver a fixação do objeto do processo, de tal maneira
que, quando se chega à fase do julgamento, o objeto do processo é aquele e não outro (o que além de mais
cumpre também função de garantia dos direitos de defesa do arguido pois só assim ele sabe de que factos
é que terá de se defender).
Tendencialmente, o objeto do processo fixa-se no final do inquérito com a acusação. A matéria que é
objeto de investigação por parte do MP, quando abre este inquérito, é ainda fluída. O objeto do processo é
resultado da delimitação da matéria em bruta que existia no início da investigação e que se fixará com a
acusação. Mas o objeto do processo pode ainda vir a ser alargado através do RAI do assistente, como
veremos.
2.3.3.1. O requerimento para abertura da instrução (287º)
Natureza Processual dos Crimes

Públicos e Semipúblicos

Particulares

Acusação
Reação

MP
> arguido;
> assistente;

Assistente
-

>

O requerimento do arguido: pode requerer nos termos do art. 287º-2-a). O arguido pode suscitar o
controlo jurisdicional da acusação do MP (ou do assistente, em caso de acusação particular).

>

O requerimento do assistente: pode se o procedimento criminal não depender de acusação
particular nos termos da alínea b) do nº1 do art. 287º. Isto significa que:
o Se tiver havido arquivamento do inquérito o assistente pode requer a abertura da instrução;
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o

Quando há despacho da acusação, o assistente pode requer a abertura da instrução por
entender que havia factos pelos quais o MP não acusou e devia ter acusado, podendo estes
serem diversos dos que constam da acusação. Daí a instrução poder servir a reformular o
objeto do processo.

2.3.3.2. Encerramento da instrução
Finda a instrução o juiz pode ter novos elementos. Contudo, o critério é o mesmo do MP, verificando se
há ou não indícios suficientes. No final da instrução o juiz opta por:
i.
ii.

Despacho de Pronúncia - origina o julgamento do caso, não sendo recorrível15;
Despacho de Não Pronúncia - o processo pode ainda ir a recurso.

2.3.3.3. Relevância da instrução
A instrução é indispensável para o arguido poder requerer a realização de diligências de prova. O que
verdadeiramente interessa ao arguido é a possibilidade de colmatar uma investigação deficiente através da
realização de específicas diligencias probatórias que poderiam e deveriam ter sido realizadas.
A instrução é também indispensável para o assistente poder requerer o alargamento do objeto do
processo, de modo a integrar factos que constituam uma alteração substancial relativamente aos que
constam da acusação pública ou até requerer a própria criação desse objeto, nos casos em que tenha havido
arquivamento do inquérito.
No entanto, o juiz de instrução pode sempre recusar a realização de diligências inúteis e a sua recusa é
in sindicável por via de recurso.
2.3.4.

Julgamento

Em julgamento o arguido vai ser julgado por aquilo que ele tiver sido acusado; mas, havendo instrução,
incide sobre os factos sobre os quais foi pronunciado. No caso do individuo ter sido despronunciado sobre
determinados factos, esses factos não serão levados a julgamento.
Mas poderão ser alterados os factos?
>

Artigo 1º do CPP. Não, a menos que o arguido concordo. Assim, ou as alterações substanciais de facto
são comunicadas ao novo inquérito ou então não são consideradas (358 e 359 do CPP).
Ora, a fase do julgamento subdivide-se em três momentos:
2.3.4.1. Atos preliminares

Estes correspondem ao saneamento do processo previsto no art. 311º. O saneamento do processo é a
verificação realizada pelo juiz sobre as nulidades e outras questões prévias ou incidentais que causem
impedimento ao mérito da causa. Este tem sempre lugar quer tenha ou não havido instrução, não obstante
tais questões já deverem ter sido conhecidas pelo juiz de instrução no despacho de pronúncia (art. 308º-3).

15

Em determinados casos, como quando o juiz se pronuncia em casos particulares por factos constantes da acusação
do assistente pode haver recurso.
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É de referir os casos em que o presidente deve rejeitar uma acusação - art- 311º-2-a). Este terá de fazer
a triagem dos casos em que há insuficiência da própria acusação, ainda que tais insuficiências só tenham a
ver com matéria de direito. O nº3 revela os casos em que a acusação se revela manifestamente infundada.
O art. 312º versa sobre a data da audiência. Resolvidas as questões do art. 311º, o juiz presidente marca
dia, hora e local para a audiência nos termos do art. 312º-1.
O art. 315º versa sobre a contestação e rol de testemunhas. A partir da notificação do despacho que
designa dia para a audiência começa a contar o prazo de 20 dias para o arguido apresentar contestação,
bem como para juntar o rol de testemunhas, A contestação não é obrigatória, além de que anda impede que
o arguido apresente só a contestação ou só o rol de testemunhas.
2.3.4.2. Audiência de julgamento
A audiência de julgamento está regulada pormenorizadamente no art. 321º e ss. A audiência de
julgamento obedece ao p. da publicidade (321º) - afigura-se uma garantia do arguido contra a arbitrariedade
na aplicação do direito. Existem restrições ao p. da publicidade mas só durante a fase investigatória. A
audiência de julgamento obedece também ao p. do contraditório, nos termos do art. 327º-2.
2.3.4.3. A sentença
A sentença é um texto que obedece aos requisitos que constam do art. 374º. Para a produção da
sentença é preciso todo um procedimento que envolve a avaliação da questão da culpabilidade nos termos
do art. 368º. O crime é uma ação típica, ilícita, culposa e punível, nos termos da definição formal. Todas estas
questões vêm referidas no nº2 do 368º.
2.3.5.

Recursos

Findo o julgamento, pode haver ou não recurso. Em caso negativo, termina o processo; em caso
positivo, aplicam-se os artigos 399º e seguintes.
Se forem interpostos pelo arguido, a regra é a da proibição da reformatio in pejus em que a pena não
pode ser agravada.
IV.
Os Sujeitos Processuais
1. Os sujeitos processuais
No processo penal nem todas as pessoas que intervêm são sujeitos processuais. O que é que caracteriza
um sujeito processual? O poder de conformar o andamento do processo, ou seja, tem a possibilidade, através
da sua atuação e das suas manifestações de vontade, de causar impacto no andamento do processo segundo o prof Figueiredo Dias.
O processo segue um caminho ou outro, consoante esse interveniente siga a sua vontade. Assim sujeitos
processuais são aqueles que tenham poder de conformação no processo, manifestando-se ativamente.
As testemunhas, dado que não têm poderes de conformação do processo, não são sujeitos processuais.
Estas apenas vão participar no processo, mas não vão praticar atos de forma a que o processo ande de uma
forma ou outra.
São sujeitos processuais, o juiz, o MP, o assistente e o arguido. O ofendido para poder influenciar o
processo tem de se constituir assistente. O defensor também é um participante processual pois tem poder
para praticar determinados atos.
Tribunal - juiz
São órgãos do Estado através dos quais é exercida a função soberana de administração da justiça (função
jurisdicional). Todos os princípios constitucionais de administração da justiça visam garantir a objetividade
e imparcialidade do julgamento (em especial, p. da independência judicial e do juiz natural ou legal).
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>

P. da independência judicial: o tribunal só está submetido à lei, que os juízes devem aplicar dentro
dos limites da sua própria consciência (203º da CRP).

>

P. do juiz natural ou legal: nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja competência esteja
fixada em lei anterior, o que tem por finalidade evitar a designação arbitrária ou política de um
tribunal ou juiz para resolver um caso determinado (art.32º-9 da CRP). A concretização do juiz
natural ou legal passa pela determinação do tribunal competente para o julgamento.

1.1.1. Regras de competência
A competência de um tribunal é a medida ou âmbito da sua jurisdição. A distinção de critérios para a
delimitação da competência do tribunal abrange os seguintes aspetos:
a. Competência funcional: em razão da fase do processo
b. Competência material: em razão da espécie ou gravidade de crime, ou então da qualidade do
arguido
c. Competência territorial: em razão do lugar
1.1.2. Juiz
Cabe ao juiz administrar a justiça em nome do povo. Tudo o que são decisões em que se apliquem
sanções ou em que se tomem parte em atos e se mexam com direitos, liberdades e garantias, são atos
praticados pelo juiz.
O juiz tem um papel fundamental na fase de condenação e avaliação, mas também tem intervenção nas
fases anteriores - é quem dirige a instrução, por exemplo.
Assim, o juiz tem de ser um garante da imparcialidade e tem de ser independente. Esta garantia de
independência é retratada peles normas relativas aos impedimentos (art. 39º e 40º do CPP e art. 203º da
CRP).
−
−
−

Artigos 8º - 47º do CPP;
Independência: art. 203º CRP e 40º CPP;
Judicialidade: a decisão das causas penais e aplicação das penas e medidas de segurança é da
exclusiva competência dos tribunais judiciais – art. 27º-2 e art. 202º CRP; art. 8º CPP.

1.1.2.1. Impedimentos e suspeições
A imparcialidade do juiz deve ser garantida a todo o custo. Por isso, o juiz é impedido de julgar se tiver
uma relação de parenteso ou outro tipo de proximidade com algum dos participantes processuais (39º e
40º).
Para além das situações de impedimento, o juiz pode ser recusado por suspeição. A lei não exemplifica
os motivos de suspeição, mas usa simplesmente o conceito indeterminado de “motivo sério e grave,
adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade” (art.43º nº1). Várias razões, portanto, são
invocáveis.
Por outro lado, os casos previstos no art. 43º não dão lugar a um impedimento mas dão lugar a uma
escusa por parte do juiz se este poder ter uma suspeita acerca da sua própria imparcialidade. A declaração
de suspeição poderá ser requerida pelo MP, pelo arguido, pelo assistente ou pelas partes civis (art. 43º-2).
O juiz não pode declarar-se voluntariamente suspeito, mas poderá pedir escusa (art. 43º-4).

Página 23 de 50

Teoria do Processo Penal e de Contraordenação | Joana Moser

Júri

Adv.
Defesa

Ministério Público
O MP também é um interveniente processual, porque é ele que promove o inquérito e o dirige. É sujeito
do processo no entanto, não é a parte contrária em relação ao arguido. No nosso sistema o MP está
vinculado a um dever de objetividade (art. 53º).
Na verdade, não representa um interesse próprio, não é parte em sentido material, apenas em sentido
formal. É uma magistratura autónoma (art. 219º da CRP), orientada pelo princípio da legalidade; não
depende do governo. Mas, é uma magistratura hierarquizada. Quem nomeia a Procuradora Geral da
República é o governo.
Deste modo, o MP é o órgão do Estado encarregado de exercer a ação penal (210º-1 da CRP). O exercício
da ação penal é a principal função do MP.
A própria estrutura da sala de audiências espelha o papel do MP, que está ao lado do juiz e não como
uma parte, ao contrário do que acontece nos EUA.

1.2.1. Estatuto do MP e os seus agentes
−
−
−

Enquanto órgão do Estado, é um órgão judiciário na medida que colabora com o tribunal na
administração da justiça
Constitui uma magistratura autónoma (219º-2 CRP), goza de autonomia funcional
É integrado por magistrados responsáveis que são, no entanto, subordinados hierarquicamente
(219º-4 CRP), na medida em que tem de observar diretivas, ordens e instruções, mas devem recusálas se forem ilegais e podem recusá-las com fundamento em grave violação da consciência jurídica.

1.2.2. O MP como parte acusadora?
O MP no quadro da estrutura acusatória do processo penal prossegue apenas o interesse da justiça. O
MP é uma “parte imparcial”. Não seria preferível que o MP tivesse no processo uma autêntica posição de
parte, já que a imparcialidade que se lhe exige na prática é muito difícil de manter? Será que preferíamos o
sistema norte-americano ao sistema vigente?
Ora, no nosso sistema o MP e os OPC16 estão obrigados a contribuir para a descoberta da verdade
material. É verdade que os procuradores de justiça norte-americana também têm o dever de revelar - “to
disclose” - as provas favoráveis ao arguido, mas não há mecanismos que garantem o cumprimento efetivo
desta regra, a não ser o dever de consciência do próprio procurador de justiça.
Assim, não é de considerar a possibilidade de conformar o nosso sistema com esse modelo de processo
penal. Em Portugal o MP não é uma parte interessada na condenação, está exclusivamente comprometido à
descoberta da verdade - sendo que este pode ter visões diferentes ao longo do processo conforme vai
mudando o conhecimento da matéria de facto.

16

Órgãos de polícia criminla
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1.2.3. Restrições ao exercício da ação penal pelo MP
A promoção da ação penal pelo MP depende da natureza processual dos crimes. Há que distinguir entre
crimes públicos, semipúblicos e particulares.
i. Nos crimes públicos, o MP exerce a ação penal com total autonomia, ainda que os ofendidos ou os
seus representantes possam tomar a posição de assistentes para influenciar o curso do processo.
ii. Nos crimes semipúblicos, a promoção do procedimento criminal pelo MP depende de queixa ou de
participação do ofendido (art. 49º), seguindo no resto o regime do procedimento dos crimes
públicos.
iii. Nos crimes particulares, o procedimento criminal também depende da queixa ou de participação do
ofendido e ainda da constituição de assistente e da dedução de acusação particular por parte deste
(50º).
1.2.3.1. A intervenção dos órgãos de polícia criminal
Ao MP cabe a direção do inquérito, assistido pelos OPC, quantos auxiliares das autoridades judiciárias.
Os OPC atuam sob direta orientação do MP e na sua dependência funcional.
O problema está na correta delimitação da relação do MP com os OPC, que passa pelos seguintes
aspetos:
a. Os OPC não podem por iniciativa própria abrir inquérito relativamente a nenhuma noticia de crime
que tenham adquirido.
b. O CPP não tolera sequer a realização de “inquéritos policias” preliminares que envolvam a realização
de diligencias de investigação17.
c. Os OPC têm competência própria para tomar medidas cautelares ditadas pela urgência e pelas
necessidades de conservação da prova (248º).
d. Os OPC têm a competência de coadjuvação, ao MP cabe orientar a investigação e às policias caberá
coadjuvar o MP nesta missão.
Arguido (art. 57º-61º CPP)
A constituição como arguido é obrigatória a partir do momento em que há uma suspeita concreta
relativamente a uma pessoa.
1.3.1. Arguido vs. Suspeito
✓ O suspeito não é sujeito processual: faltam-lhe os poderes, típicos dos sujeitos processuais, de
conformação concreta do processo, dado que não pode intervir ativamente no inquérito nem pode
requerer abertura de instrução.
No entanto, o suspeito goza de um estatuto processual específico que lhe confere certos direitos: seja
qual for a origem e consistência da imputação, não pode em caso algum ser obrigado a fornecer provas
ou a prestar declarações autoincriminatórias (principio nemo tenetur se ipsum accusare) - este principio
engloba o direito ao silencio e o direito de não facultar meios de prova.

17

Pelo contrário, a lei manda que a noticia do crime adquirida pelos OPC seja transmitida ao MP no mais curto prazo
que não pode exceder os 10 dias. Os OPC devem transmitir ao MP todas as noticias de crime, mesmo as manifestamente
infundadas, pois não tem competência para decidir quais devem ou não dar lugar à abertura de inquérito. Na sequencia,
o MP procederá ao registo da denuncia e fará abertura do inquérito. O MP deve poder avaliar se a denuncia constitui
ou não uma noticia de crime, devendo decidir em função disso se é de abrir ou não inquérito.
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Para evitar a desproteção do suspeito no caso de não ver respeitadas as suas garantias de defesa, ele
mesmo tem o direito a ser constituído como arguido, a seu pedido, se tiverem a ser efetuadas diligencias
destinadas a comprovar a imputação que pessoalmente o afetem (59º-2). Na prática a melhor garantia
contra o risco de abusos de poder por parte das autoridades judiciais e OPC é conceder ao particular a
possibilidade de ser assistido por advogado em todos e quaisquer atos processuais que o envolvam.
✓ O arguido é uma pessoa formalmente constituída como sujeito processual e contra quem corre um
processo-crime. Têm capacidade judiciária passiva as pessoas físicas maiores de 16 anos (art. 19º do CP)
e as pessoas jurídicas
1.3.2. Direitos e deveres do Arguido
Atendendo ao art. 61º CPP os direitos dos arguidos são, entre vários, os seguintes:
a. Direito de presença em todos os atos processuais que diretamente afetem;
b. Direito de audiência pelo juiz quando este deva tomar qualquer decisão;
c. Direito ao silencio, sem ser prejudicado por isso18;
d. Direito a defensor, que pode ser um defensor oficioso;
e. Direito de intervenção nas fases preliminares do processo;
f. Direito de informação dos direitos que lhe assistem19;
g. Direito de recurso das decisões que lhe forem desfavoráveis.
No que toca aos deveres do arguido são de mencionar os seguintes (art. 61º-6):
a. Dever de comparência pessoal sempre que tiver sido regularmente convocado
b. Dever de responder com verdade sobre a sua identidade sob pena de cometer crime de falsidade
por parte de interveniente em ato processual
c. Dever de se sujeitar a diligencias de prova e medidas de coação pessoal e de garantia patrimonial
No caso de ausência do arguido o seu representante representa-o, praticando atos para os quais seria o
arguido competente.
1.3.3. Interrogatório e Assistência de Defensor
É obrigatório que o arguido seja interrogado antes da acusação, para lhe dar oportunidade de trazer no
inquérito a sua versão dos factos antes de o MP acusar e existir julgamento.
Contudo, o interrogatório só deve ser realizado quando estiverem reunidos os meios de prova suficientes
para a dedução da acusação, pois é diante disso que o arguido se pode defender contrapondo a sua própria
versão dos factos.
Impõe-se também que o arguido seja informado e esclarecido sobre os seus direitos, bem como
informado dos motivos da sua detenção e dos factos que lhe são imputados (141º-4), e garantindo-lhe a
presença de defensor (64º-1-a). Em todos os interrogatórios de arguido preso é obrigatória a assistência de
defensor. Isto porque o risco de respostas involuntariamente autoincriminatórias aumenta nas situações de
fragilidade ou de privação da liberdade - razão pela qual a presença do defensor é indispensável nestes casos.

18pode

não responder a pergunta nenhuma e o seu silêncio não pode ser utilizado contra si. As testemunhas também
podem não responder se alegarem que a sua resposta pode fazer com que sejam penalizadas criminalmente.
19 E dos factos em relação aos quais estão a ser ouvidos.
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1.3.3.1. O defensor
Enquanto sujeito processual, o defensor é um elemento essencial à administração da justiça, na medida
em que é do interesse da justiça que a defesa seja eficaz (208º CRP).
O defensor pode mesmo intervir contra a vontade do arguido quando a este é negado o direito de se
defender a si próprio sendo-lhe imposto um defensor oficioso. Isto mostra que o defensor também tem um
papel conformador da tramitação processual como um todo.
Assistente
Este é um colaborador do MP cuja atividade subordina a sua intervenção no processo, salvas as exceções
da lei. No entanto, a lei confere tantos poderes ao assistente que parece inadequado considerar-lho como
um simples colaborador do MP. Em última análise, o assistente é um verdadeiro sujeito processual pois tem
poderes próprios de conformação do processo penal como todo.
No que toca à constituição de um sujeito como assistente, somente os ofendidos é que têm legitimidade
para se constituírem como tal. Podendo assim deduzir acusação, requerer a instrução e participar no
julgamento. Normalmente é a vítima do crime. Note-se que, no caso dos crimes presentes no art. 68º-1-e)
do CPP qualquer pessoa se pode constituir assistente.
Os poderes do assistente são:
a. Intervir nas fases preliminares do processo penal, oferecendo provas e requerendo diligencias;
b. Deduzir acusação independentemente da do MP;
c. Requerer a abertura de instrução;
d. Interpor recurso das decisões que o afetam;
V.
As formas especiais do processo
O objetivo geral da existência de três processos especiais diferentes é a celeridade da paz jurídica em
relação aos crimes menos graves. Todos eles são aplicáveis a crimes cuja pena não é superior a 5 anos. E
são processos mais rápidos. Em alguns casos, inclusivamente, não são recorríveis, como é o caso do processo
sumaríssimo. Assim, o processo penal é mais célere. Também têm em comum o facto de não terem a
chamada fase de instrução.
Deste modo, as formas especiais do processo prevalecem sobre a forma comum. Isto porque a forma
comum é de carácter subsidiário. Assim, de acordo com o art. 120º-2, utilizar a forma comum quando deva
ser utilizada a forma especial leva nulidade sanável. Por outro lado, recorrer a uma forma especial do
processo fora dos casos previstos na lei é cominado com nulidade insanável sob o disposto no art. 119º-f).
1. Processo sumário – a detenção em flagrante delito – art. 381º e ss.CPP
Requisitos:
i. Detenção em flagrante delito (art. 255º e 256º);
ii. Realizada por autoridade judiciária ou entidade policial (art. 381-1-a), ou então detido e
entregue a uma das entidades anteriores, por outra pessoa num prazo não superior a duas
horas;
iii. Audiência num prazo máximo de 48h;
iv. Crime que não integre o catálogo (art. 381º-2)20.
Esta forma de processo é obrigatório para estes casos. Nesta não há inquérito, nem instrução, somente
há julgamento.

20

Permite-se, apesar de ser uma forma de processo especial, que um crime com pena de prisão superior a 5 anos possa
prosseguir por esta via. Isto se o MP entender que a pena concreta não deve exceder esse limite. Ora, esta alteração
tem como consequência a admissibilidade da aplicação do processo sumário a todo o tipo de criminalidade, incluindo
os homicídios.
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Apenas pode ser utilizada no caso dos crimes públicos e semipúblicos. Já os crimes particulares não
podem seguir este processo. Isto porque, de acordo com o art. 255º-4, não pode haver detenção em
flagrante delito.
Ora, a decisão final é uma sentença e esta é recorrível (art. 391º-399º).
Libertação do arguido – art. 385º
O processo sumário pode prosseguir com o arguido em liberdade, sendo que esta até constituí a regra
na maioria dos casos. A lei distingue entre dois casos:
iv. Crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo não é superior a 5 anos, mesmo em caso
de concurso de infrações: a regra é a libertação do arguido após a detenção e o cumprimento das
demais formalidades (salvo exceções da al. a, b e c).
v. Crimes em que a pena de prisão é superior a 5 anos (385º-1): regra é a manutenção da detenção
até ao arguido ser presente ao MP junto do tribunal competente para julgamento, nunca podendo
ultrapassar as 48h após a detenção.
Tramitação prévia ao julgamento
A forma sumária do processo penal obedece à ideia de que, quando a prova é relativamente simples de
fazer porque se baseia na evidência que é própria das situações de flagrante delito, se deve saltar fases para
se chegar o mais rapidamente possível ao julgamento. No processo sumário uma fase que é totalmente
sacrificada é a instrução (286º-3).
Já sobre a possibilidade de haver ou não inquérito, tal é discutível. Qual o objetivo? Que a apresentação
do arguido ao tribunal competente aconteça no mais curto prazo possível.
O que acontece então?
i. Detenção em flagrante delito;
ii. Constituição do suspeito como arguido;
iii. Imediata apresentação do arguido ao MP;
iv. MP realiza interrogatório sumário ao arguido;
v. Se o julgar conveniente deve apresentá-lo ao tribunal competente para realizar o julgamento.
Tudo isto acontece de forma tão rápida que não se dá espaço ao MP para fazer um inquérito, a menos
que este precise de tempo para reunir mais provas. Também pode o arguido solicitar a realização de
diligências de prova. Nestes dois casos, as diligências de investigação podem ser realizadas, mantendo-se a
forma do processo sumário21.
Durante o julgamento deve prevalecer o princípio da celeridade em processo sumário (art. 386º-2). No
entanto, a celeridade não deve em caso algum prejudicar as garantias do arguido.
A acusação é dispensável nos crimes puníveis com pena de prisão até 5 anos (quando tenha sido lavrado
auto de notícia) mas é indispensável no caso do crime punível com pena superior (389º).
2. Processo abreviado - provas simples e evidentes – art. 391º-A-391º-G
Requisitos:
i. Evidência probatória (391º-A-1 e 3) – provas simples e evidentes;
ii. Crime cujo máximo da pena legal não exceda os 5 anos de prisão ou até com pena legal superior
a isso desde que o MP entenda que não deve ser aplicada em concreto pena de prisão superior
a 5 anos;
iii. Duração máximo de inquérito de 90 dias (art. 391º-B-2).

21

daqui compreendemos que a lei autoriza a realização de “pequenos inquéritos” no âmbito do processo
sumário.
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Esta forma de processo pode ser aplicada quando, apesar da detenção em flagrante delito, não for
possível o julgamento até ao limite do prazo legal. Pode ser aplicada nos crimes públicos, semipúblicos ou
particulares. A decisão final é uma sentença proferida em julgamento (art. 391º-F) e é recorrível nos termos
do art. 391º-G.
3. Processo sumaríssimo – acordo; pena não privativa da liberdade
Requisitos (art. 392º):
i. Promoção pelo MP, oficiosa ou a requerimento do arguido;
ii. Crime com pena (abstrata) não superior a 5 anos ou pena de multa, e que o MP considera que não
deva ser aplicada, em concreto, pena ou medida de segurança privativa da liberdade
iii. O acordo do juiz (395º-1)
iv. Concordância do arguido22 (396º)
v. Concordância do assistente, no caso de crimes particulares (392º-2).
Nesta forma de processo não há nem instrução, nem julgamento. Contudo, há uma decisão
condenatória (proferida por despacho) que é irrecorrível (art. 397º). É aplicável tanto aos crimes públicos,
como aos semipúblicos e aos particulares.
4. Natureza de Crime vs. Formas de Processo

Público
Semipúblico
Particular

Sumário
(art. 381º-391º)

Abreviado
(391ºA-391ºG)

Sumaríssimo
(art. 392º-398º)

x
x

x
x
x

x
x
x

VI.
Natureza e Função dos Princípios do Processo Penal
1. Princípios do processo penal
Princípios relativos à organização e estrutura do processo penal
1.1.1. Princípio da presunção da inocência
A presunção da inocência é uma garantia de processo criminal presente no art. 32º-2 CRP. Tem como
fundamento o direito à liberdade e à dignidade do arguido. Não é exclusivamente um princípio de prova;
tem uma função estruturante do modelo processo penal:
− Verdade material;
− Estatuto do arguido;
− Celeridade;
− A nível substantivo: impossibilidade de definição legislativa de presunções de culpa.
1.1.2. Principio in dubio pro reu
Este princípio decorre diretamente do princípio da presunção de inocência consagrado no art. 32º-2
CRP. Internacionalmente, está presente no art. 11º-1 DUDH e no art. 14º do Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Políticos. Por fim, na EU está presente no art. 6º-2 da CEDH.
De forma simplificada, este princípio diz que em caso de dúvida se deve decidir em favor do indivíduo.
Grande parte da doutrina diz que este é o corolário da presunção da inocência.

22 No caso de

o arguido deduzir oposição, o juiz ordena o reenvio do processo para outra forma que lhe caiba

(398º-1).
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Este é um princípio relativo à prova. Apenas se aplica quando surge dúvida razoável 23, enquanto a
presunção da inocência pode ter uso no surgimento da dúvida. A presunção de inocência tem um alcance
mais alargado porque abrange os próprios critérios de surgimento da dúvida (ex.: depoimento indireto)
O princípio do in dubio pro reo não é equivalente a um verdadeiro ónus de prova a cargo da acusação.
1.1.2.1. Em que momento do processo e em que circunstâncias é aplicável?
Releva saber se o princípio em questão se projeta no processo penal apenas a nível probatório ou se
igualmente em caso de dúvida na interpretação das normas penais ou, mais além, se deve incidir ao longo
de todo o processo, sobre a determinação da condição do arguido.
Por um lado, as teses uniformizadoras, como a de Figueiredo Dias ou a de Cavaleiro de Ferreira,
entendem que ambos os princípios24 têm reflexos exclusivamente ao nível da apreciação da matéria de facto
(prova).
Por outro, as teses diferenciadoras, como a de Gomes Canotilho e a de Paulo Pinto de Albuquerque,
afirmam que o princípio in dúbio pro reu atua exclusivamente ao nível de prova. Assim, consideram que o
princípio da presunção da inocência tem um conteúdo amplo englobando o in dúbio pro reu. A presunção
da inocência contêm uma proibição dirigida ao legislador ordinário de estatuir em processos penal, qualquer
norma que faça inverter o ónus da prova em desfavor do arguido.
O p. da presunção da inocência vigora num sentido mais amplo, projetando-se ao nível do tratamento ou
da condição do arguido ao longo do processos. O p. in dúbio pro reu tem um alcance diminuto quando
comparado ao da presunção da inocência. Isto porque, uma vez que recai apenas no caso de dúvida razoável
ou insanável sobre a verificação dos factos. Contudo, o p. in dúbio pro reu promove a possibilidade da função
plena da presunção da inocência.
A professora Helena Bolina confere uma posição adaptada que
considera que o âmbito da presunção da inocência é mais amplo,
abarcando todo o processo como condição do individuo. Assim, o
princípio in dubio pro reu tem um alcance diminuto uma vez que recai
apenas no caso de duvida razoável. Deve se ter em conta que,
independentemente das teses, é indiscutível que o princípio in dúbio pro
reu apenas releva para os factos.
No que toca aos momentos do processo, em quais é que se deve aplicar
o princípio do in dúbio pro reu?
De acordo com a professora Helena Bolina, deve ser efetivamente aplicável na fase do julgamento.
Formalmente aplica-se na formação da prova para ser observada a existência ou não de factos comprovados.
Deste modo, a professora não considera que deva ser aplicado na fase da instrução. Pelo que, apenas o juiz
de julgamento, em princípio de prova, pode aplicar o princípio do in dubio pro reu.
1.1.2.1. O princípio é equivalente a um ónus da prova a cargo da acusação?
Ou seja, será que o princípio in dubio pro reu constitui ónus da prova a cargo da acusação. Antes de mais,
o MP não é uma parte com interesse na condenação do arguido. O MP, justamente, não tem como objetivo
representar o interesse em condenar mas sim um interesse em apurar a verdade e saber efetivamente se o
crime foi ou não aplicado.
Portanto, o ónus representa o interesse de alguém (classificação formal) - o que não é o caso do MP. Na
verdade, em termos práticos , funciona um pouco como o ónus de prova que ocorre no processo civil. Se o

23
24

Note-se que, não abrange duvidas quanto ao enquadramento jurídico.
Presunção da inocência + in dúbio pro reu

Página 30 de 50

Teoria do Processo Penal e de Contraordenação | Joana Moser

MP não é o titula direto, tem um estatuto de objetividade e perseguição da verdade material, na medida do
possível. Contudo, as consequências de não serem provados os factos resultam precisamente a favor do
arguido, resultando que os factos não sejam provados. Note-se que não é uma consequência negativa.
1.1.3. Princípios decorrentes da estrutura acusatória
Para garantir a estrutura acusatória existem vários princípios relevantes. Importa, antes, recordar que
as fases do processo são:
> O inquérito (obrigatória);
> A instrução (facultativa);
> Julgamento (obrigatória, exceto no processo sumaríssimo);
> Recursos;
> Execução.
Tendo presente esta estrutura, teremos de analisar os princípios mais relevantes relativamente à
organização e estrutura do processo penal. Estes princípios condicionam a forma como todo o processo se
estrutura e são informadores do modo de realização da justiça penal. Tratam-se então de valores
fundamentais da organização do processo.
Os princípios podem ser proposições normativas que são extraídas do direito legislado e que têm a sua
manifestação no processo; porém, no âmbito do processo penal, não existe consagração expressa de todos
os princípios no CPP. Estes princípios podem ser extraídos da CRP e de convenções internacionais que têm
implicância no CPC.
Tendo em conta que temos um modelo acusatório em que se tenta obter uma verdade processual,
temos como objetivo a produção de uma decisão que seja o mais conforme possível com a realidade. A partir
do momento em que existem garantias para os sujeitos, a verdade não pode ser obtida a todo o custo.
Ora, o art. 32º-5 CRP exige a existência de uma estrutura acusatória do processo. Os princípios relevantes
são:
i. Separação de funções entre acusador e julgador;
ii. Princípio da acusação;
iii. Identidade do objeto do processo e vinculação temática;
iv. Princípio do contraditório;
v. Independência do Juiz.
1.1.3.1. Separação de funções entre acusador e julgador
Este princípio está consagrado no artigo 32º-5 da CRP em que se estabelece uma separação de funções
entre o MP e o julgamento. Assim, o juiz que julga não pode ser aquele que tenha aplicado uma medida de
coação.
Neste sentido, há uma exigência constitucional de que a investigação esteja a cargo de uma entidade
diferente daquela que procede à apreciação da responsabilidade do arguido. Sendo o MP quem investiga e
acusa (53º-2-b e c; 262º e ss; 283º e ss)
O julgamento (311º e ss) é realizado por um tribunal que não investigou os factos, dentro dos limites
factuais da acusação (ou do requerimento para abertura da instrução) – arts. 309º, 379º, 286º e 287º; 359º.
1.1.3.2. Princípio da acusação
Tem de existir uma acusação formal prévia para o julgamento, deduzida por uma entidade diferente do
julgador para a existência de uma decisão sobre a responsabilidade penal.
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Regra geral, a falta de acusação implica uma nulidade insanável, sendo o processo nulo (art. 119º-b) do
CPP). A acusação é essencial pois fixa o objeto do processo. Em alguns casos, a lei faz equivaler um outro ato
à acusação: leitura do auto de notícia nos processo sumários (389º-2)
A qualificação jurídica dos factos interessa para efeitos de delimitação dos factos, podendo ser alterada.
Assim, o objeto do processo é essencial no processo penal, sendo fixado aquando da acusação do ministério
público ou decisão instrutória, em casos especiais, por exemplo, de despromoção do arguido.
O respeito por este princípio implica o respeito por outros dois princípios:
> Princípio da identidade do objeto do processo: o processo tem de se manter o mesmo até ao
trânsito em julgado do processo; a partir do momento em que ele se fixa, terá de se manter o
mesmo.
>

Princípio da vinculação temática: os poderes de punição do tribunal estão restritos ao tema que
constitui o objeto do processo. Assim, o tribunal só pode conhecer aqueles factos que são objetos
do processo.

Na análise deste princípio relava o princípio ne bis in idem em que, no mesmo processo, a pessoa não
pode ser julgada duas vezes pelo mesmo crime - artigo 29º-5 da CRP. A expressão “pelo mesmo crime” tem
relevância pois quanto ao mesmo facto pode a pessoa ser punida em concurso efetivo: por exemplo, A mata
100 pessoas com uma bomba. Assim, este princípio opera sobre uma ação relativa a um bem jurídico.
Note-se que, o arquivamento em caso de dispensa de pena e suspensão provisória do processo são
mecanismos que não pressupõem uma acusação mas dão lugar a arquivamentos.
1.1.3.3. Princípio do contraditório – art. 32º-5 CRP
Este princípio decorre do modelo da estrutura acusatória do processo. As decisões do tribunal devem
partir do contributo dos vários sujeitos processuais. Assim, tanto o arguido como o ofendido (quando
constituído como assistente) tem a possibilidade de contribuir para a formação da decisão.
No inquérito, em princípio não há contraditório pois o mesmo corresponde à fase de investigação pelo
MP; se o arguido acompanhasse todas as estratégias da investigação, os resultados não seriam tão
satisfatórios. Porém, isto tem uma exceção:
✓ A possibilidade de pronuncia sobre a aplicação das medidas de coação.
Já na instrução e no julgamento há contraditório pleno; assim, o arguido tem diversos direitos, entre os
quais, o direito de acesso ao processo, o direito de estar presente nas diligências ou o direito de produção
de prova.
1.1.4. Princípio da independência do juiz – art. 203º CRP
Este significa que o tribunal só está submetido à lei, que os juízes devem aplicar dentro dos limites da
sua própria consciência (art. 203º CRP).
A independência judicial é garantida através da independência pessoal e objetiva do próprio juiz, na
medida em que os magistrados judiciais, embora sujeitos a responsabilidade disciplinar, nunca são sujeitos
a supervisão administrativa (art. 216º-2 CRP).
Neste sentido, os magistrados judiciais são inamovíveis (art. 216º-1 CRP), nunca estão sujeitos a
supervisão administrativa (art. 216º-2 CRP) e não podem ser responsabilizados pelo Governo. O CPP tem
regras para a independência do juiz. Por exemplo:
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✓ Art. 40º: o juiz que participou na instrução não pode ser o juiz de julgamento. Aqui temos dois sentidos
de independência: independência ao nível do órgão e independência do seu exercício: por exemplo não
podem julgar a família, não podem intervir em processos nos quais já tenham feito outros atos, etc.
✓ Artigo 43º: que estabelece um elenco de impedimentos específicos e também uma clausula penal de
suspeição que pode levar ao afastamento do juiz ou o próprio juiz, se sentir que há algo que afete a sua
imparcialidade, pode pedir para se afastar.
Neste sentido, são garantias de independência concreta dos juízes os preceitos dos arts. 39º e 40º CPP
e são suspeições as presentes no art. 43º-1.
Note-se que, não pode ser juiz de julgamento, o juiz que
tenha decretado a prisão preventiva no inquérito ou presidido ao debate instrutório (40º-b).
1.1.5. Princípio da jurisdicionalidade
Está presente nos arts. 27º-2 e 202º CRP e no art. 8º CPP. Este exige que a aplicação de penas e medidas
de segurança judiciais seja realizada pelos tribunais. O art. 32º-4 CRP diz que compete também ao juiz a
competência para a instrução.
Ora, este princípio tem o objetivo de imparcialidade.
1.1.6. Juiz Natural
O princípio do juiz natural ou legal significa que nenhuma causa pode ser substituída ao tribunal cuja
competência esteja fixada em lei anterior, o que tem por finalidade evitar a designação arbitrária ou política
de um tribunal ou juiz para resolver um caso determinado (arts. 32º-9 CRP). A concretização do juiz natural
ou legal passa pela determinação do tribunal competente para o julgamento.
Este é um princípio relativo à determinação da competência do juiz no que toca a julgar um caso de forma
independente e imparcial. Isto garanta-se através da lei. Assim, a competência está pré-determinada na lei.
Ela é que determina quais os juízes ou tribunais que são competentes.
−
−
−
−
−

Art. 32º-9 CRP: nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja competência esteja fixada em lei
anterior.
Garantia de independência;
Também é proibida a criação de tribunais com competência exclusiva para o julgamento de certas
categorias de crimes: art. 209º-4 CRP.
TC 614/2003: dever de criação de regras, suficientemente determinadas, que permitam a definição do
tribunal competente segundo características gerais e abstratas.
O caso do art. 16º-3 e 4 do CPP: acórdãos TC 455/89, 212/91.
2. Legalidade
Legalidade na promoção do processo
Temos dois sentidos de legalidade:
i. Exigência de lei que preveja os atos processuais: 2º CPP;
ii. Obrigatoriedade na promoção do processo (é diferente da oficialidade).

Ora, a obrigatoriedade é como um dever de promoção. Tem como fundamento a igualdade - art. 13º CRP;
e a Judicialidade - reserva judicial da decisão sobre o caso concreto. Há uma vinculação do MP ao princípio
da legalidade – art. 219º-1 CRP.
−

Oportunidade:
> Faculdade conferida ao MP de não promover, em certos casos.
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>
>

Princípio oposto ao do dever de promoção. A maioria dos sistemas não são puros
Em Portugal: dever de promoção, com algumas soluções que permitem o afastamento da
promoção normal do processo. Soluções de oportunidade?
▪ Arquivamento em caso de dispensa de pena, suspensão provisória do processo.
▪ Fundamento destas soluções: intervenção mínima e celeridade.
> As prioridades da política criminal: Lei 55/2020

−
−
−
−
−
−

Legalidade da prova
Art. 32º-8 CRP, 125º e 126º CPP
Só são admissíveis as provas que não forem proibidas por lei, obtidas por meios legais e de acordo
com as regras processuais previstas.
Ex. de métodos proibidos de obtenção de prova: tortura, coação.
Regras relativas a meios de prova: 128º- 170º
Regras relativas a meios de obtenção de prova: 171º - 190º
Acórdão TC nº 628/2006: teste de álcool (152º e 153º, do Cód. da Estrada):
o Não contende, nem com o direito à integridade moral e física, nem com a dignidade da pessoa
humana
o Trata-se da recolha de prova perecível, no âmbito da prevenção e punição de comportamentos
que põem em perigo a segurança rodoviárias e os valores pessoais e patrimoniais inerentes.

VII.
Garantia contra a autoincriminação (nemo tenetur se ipsum accusare)
1. Em que consiste o nemo tenetur se ipsum accusare
Nemo tenetur se ipsum accusare = ninguém pode ser obrigado a contribuir para a sua própria
incriminação25
O princípio nemo tenetur se ipsum accusare assume vital importância no processo penal português,
enquanto garantia do direito de defesa atribuída ao arguido.
2. Contexto histórico

25

i.e. ninguém pode ser obrigado a se acusar a si mesmo
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O Direito à não auto-incriminação, o princípio nemo tenetur se ipsum accusare ou privilege against selfincrimination , nasceu no Reino Unido no século XVIII, como acompanhando a mudança de um sistema
processual penal marcada pelo caracter inquisitório que revestia os Prerrogatives Courts, a Star Chamber e
o Court of High Comission, para um sistema processual de estrutura acusatória.
Os Tribunais de origem eclesiástica obrigavam os suspeitos a jurarem não só dizer a verdade mas
igualmente a jurarem a sua inocência. Caso vacilassem ao prestar juramento, seriam considerados culpados
e este era o pressuposto necessário para basear a sua futura condenação. Em 1941, o julgamento ex officio
foi abolido pelo Parlamento Inglês, justificando que o arguido não deve ser instrumento para sustento da
sua própria condenação.
Importante de referir que o direito à não auto-incrimação foi reconhecido na Bill of Rights dos EUA, em
1791, com a redação “nenhuma pessoa (…) pode ser obrigada, no âmbito de qualquer processo penal a
testemunhar contra si mesmo”.
A relação com o direito ao silêncio
Mais tarde, em 1966, com o célebre caso Miranda vs Arizona a 5.ª Emenda Constitucional NorteAmericana, foi complementada, com a introdução dos deveres e direitos que assistem ao arguido a partir
do momento em que este se vê constituído como sujeito processual num processo-crime – “You have the
right to remain silent. Anything you say can be used against you in court”.
Este princípio surge como uma das consequências da ideia da garantia da presunção de inocência que
assiste ao arguido ao longo do decorrer do processo-crime.
A não autoincriminação anda a par com o direito ao silêncio. Isto é, é um corolário do direito ao silêncio
(art. 61º-1-d). Isto porque, o silêncio do arguido não pode ser valorado contra ele nos termos dos arts. 342º1 e 345º-1. Mais, as declarações do arguido prestadas sem que este tenha sido informado do seu direito ao
silêncio não podem ser utilizadas como prova – art. 59º-5.
Se o arguido não exercer o direito ao silêncio, as suas declarações podem ser usadas no processo nos
termos do art. 141º-4-b), incluindo a sua leitura na audiência, nas condições do art. 357º.
Estes princípios apresentados encontram-se intrinsecamente ligados, não existindo nenhum em
separado pois todos atuam em consonância de modo a garantir que as garantias de defesa do arguido sejam
respeitadas.
3. Consagração no ordenamento jurídico
Este é um princípio constitucional que não tem consagração expressa na CRP. Contudo, decorre da
exigência constitucional de processo equitativo (art. 20º-4 CRP), das garantias de defesa (art. 32º-1) e da
dignidade da pessoa humana (art. 1º CRP).
As definições deste “princípio” são-nos atribuídas pela doutrina e pela jurisprudência que, apesar da sua
não consagração constitucional expressa, o entendem como um princípio constitucional não escrito. O artigo
32º-8, prescreve a nulidade de “todas as provas obtidas mediante tortura, coação, ofensa da integridade
física ou moral da pessoa (…)”.
No CPP, apenas podemos encontrar a consagração expressa deste artigo na vertente do direito ao
silêncio, nos artigos 61º-1-d) e h), 141º-4-a) e 343º-1.
O princípio nemo tenetur se ipsum accusare pretende exprimir a ideia de que sobre nenhum arguido
recai o dever de se incriminar a si próprio. Assim, o privilégio contra a autoincriminação abrange o direito a
não oferecer meios de prova contra si próprio, mas o arguido tem o dever de se sujeitar a diligências de
prova – art. 61º-3-d). Como por exemplo, sujeição a exame - art. 172º.
Atualmente, o nemo tenetur se ipsum accusare visa proteger o arguido contra todas as tentativas de
obtenção coativa de declarações autoincriminatórias e, assim, assegurar-lhe um amplo direito ao silêncio ou
liberdade de declaração.
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4. Jurisprudência TEDH
A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem assume decisivo relevo na definição do
sentido e limites do privilegie against self-incrimination. (com a expressão fair trial no art.6º da Convenção).
Entre os acórdãos com relevo nesta matéria, destaca-se, na tentativa de definição de um critério, o proferido
pela Grand Chamber no caso Saunders C. Reino Unido (1996).
Quais as fronteiras para o nemo tenetur se ipsum accusare
É essencial a definição de um critério apto a discernir, nas zonas críticas de fronteira, entre a colaboração
coercivamente imposta (proibida) e a mera sujeição a diligências de prova (permitida).
Caso se impusesse a o arguido a obrigação de se converter ativamente em instrumento da sua própria
condenação, a ordem jurídica estaria a negar-lhe o seu estatuto de sujeito e degradá-lo a mero «objeto» do
poder estadual.
Os contributos colhidos da experiência jurídica norte-americana e da fecunda lição alemã auxiliam no
desenho de critérios autônomos de diferenciação. Existe uma dualidade de dificil equilíbrio entre os dois
extremos.
Por um lado, o extremo onde se verifica a proibição de todas as formas não voluntárias de colaboração
probatória do arguido. Aqui, excluir-se-ia até as formas de colaboração não voluntária que resultassem do
simples aproveitamento do erro não induzido pelo Estado.
Por outro lado, o extremo de se reduzir o nemo tenetur à sua expressão de liberdade negativa de
declaração. Ou seja, excluindo-se do seu âmbito modalidades não coativas de perturbação da liberdade de
vontade e todos os atos de colaboração não verbal.
Assim, não se pode exigir que os órgãos de perseguição penal atuem como se o arguido não existisse e
ignorem todos os eventuais vestígios que a sua passagem no local do crime possa ter deixado.
B) Processo de Contraordenação
I.

A Constituição e o Ilícito de Mera Ordenação Social

A CRP contém várias normas relativas ao ilícito de mera ordenação social, nomeadamente:
>
>
>
>
>

Art. 32º-10: Direitos de audição e defesa;
Art. 37º-3: Competência das autoridades administrativas para as contraordenações praticadas
no exercício da liberdade de expressão;
165º-1-d): Reserva de lei quanto ao regime geral das contraordenações;
Art. 227º-q): Poder das regiões autónomas para definir contraordenações;
Art. 282º-3: Ressalva dos casos julgados dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

No que ao processo de contraordenação respeita, as normas mais importantes são o art. 32º-10 e o art.
165º onde se determina a reserva relativa de competência legislativa da AR quanto à definição do regime
geral. Neste aspeto, o regime é distinto do processo penal, uma vez que no caso do processo penal é sempre
necessária ou lei da AR ou decreto-lei emitido no uso de autorização legislativa.
A CRP aproxima o processo de contraordenação do processo criminal, consagrando ao processo de
contraordenação uma norma que está incluída no preceito relativo às garantias do processo criminal.
Embora a CRP não equipare completamente as garantias do processo de contraordenação às do processo
criminal (veja-se a diferença de redação entre o nº 1 e o nº 10 do art. 32º), a inclusão das garantias do
processo de contraordenação naquele preceito demonstra uma maior aproximação ao direito criminal do
que ao direito administrativo.
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A questão da estrutura acusatória: Na fase administrativa do processo de contraordenação tem plena
aplicação um dos princípios característicos da estrutura acusatória do processo que é o princípio do
contraditório (vd adiante os direitos de audiência e defesa do arguido).
Contudo, nesta fase não existe, regra geral, separação entre a entidade que instrui o processo e a
entidade que decide.
Na grande maioria dos regimes, a autoridade administrativa que é competente para o processo de
contraordenação, investiga os factos, instrui o processo, imputa os factos, ouve o arguido e decide, a final,
da sua responsabilidade. Não se aplica, assim, nesta fase a separação entre acusador e julgador característica
da estrutura acusatória. No entanto, a decisão da AA26 é sempre impugnável junto do tribunal, nos termos
do art. 59º.
II.
Aspetos gerais do processo de contraordenação
1. A aplicação subsidiária do CPP
De acordo com o art. 41º-1 do Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social - RGIMOS, o direito
subsidiário aplicável ao processo de contraordenação é o direito processual penal. Acrescentando o nº2 do
supracitado artigo que, no processo contraordenação, o estatuto (direitos e deveres) das AA é o das
autoridades competentes para o processo criminal. Este preceito está incluído na parte geral do diploma,
pelo que é aplicável, tanto à fase administrativa, como à fase judicial.
O processo de contraordenação e o Direito de Mera Ordenação Social em geral é mais aproximado do
processo penal e do próprio direito penal do que do direito administrativo. Embora a fase administrativa
esteja a cargo das autoridades administrativas, o RGIMOS determina, quer no art. 31º - parte substantiva-,
quer no art. 41º - parte processual, a aplicação subsidiária, no primeiro caso do CP, no segundo caso, do CPP.
A aplicação subsidiária do CPP pressupõe:
Em primeiro lugar, a determinação de quais os preceitos do CPP aplicáveis. O CPP regula várias fases
(inquérito, instrução e julgamento), pelo que há que determinar que fases do processo criminal é que podem
ser equiparadas às fases do processo de contraordenação, para identificar as normas que podem ser
subsidiariamente aplicadas.
Em segundo lugar, a aplicação subsidiária implica a adaptação dos preceitos do processo criminal ao
processo de contraordenação e eventualmente, até, a rejeição da aplicação da parte do regime que suponha
uma estrutura que o processo de contraordenação não tem, como é o caso da distinção entre quem acusa e
quem decide acerca da responsabilidade do arguido na fase administrativa do processo. O que significa que
normas do processo penal que determinem a intervenção diferenciada do MP e do Juiz não têm cabimento
na fase administrativa do processo de contraordenação, uma vez que, nessa fase é normalmente a mesma
entidade que desempenha os dois papéis.
Na questão da identificação do direito aplicável há, ainda, a considerar que existem contraordenações
em muitas áreas de atividade e que a legislação setorial de várias dessas áreas contém normas processuais
específicas relativamente ao processamento das contraordenações daquela área. Por esse motivo, para se
encontrar as normas processuais aplicáveis ao processo de contraordenação de uma determinada área,
inicia-se o percurso pela legislação setorial para determinar se existem normas específicas.
O percurso da identificação das normas aplicáveis a um determinado momento do processo de
contraordenação consiste, assim, em três passos que serão sucessivamente aplicados até à identificação das
normas aplicáveis.
(1) normas processuais específicas da legislação setorial. Caso existam, o percurso finda neste passo.
(2) RGIMOS. Caso existam, o percurso finda neste passo.
(3) CPP (devidamente adaptado, conforme dispõe o art. 41º).

26

Autoridade administrativa
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2. O âmbito do segredo de justiça
O RGIMOS não contém normas sobre o segredo de justiça e, por esse motivo, existe um debate sobre
se o processo de contraordenação está ou não sujeito a segredo de justiça, em que se confrontam
essencialmente duas posições:
1. O processo de contraordenaçao esta sujeito a segredo de justiça até a decisao da AA, em virtude do
disposto no art. 371º-2-a) do Código Penal (Crime de violaçao de segredo de justiça);
2. Aplica-se subsidiariamente o regime do art. 86º CPP. O segredo de justiça tem de ser decretado:
Parecer do Conselho Consultivo da PGR nº 84/2007, Relator Leones Dantas (DR, 2a Serie,
07.04.2008).
Esta questão está resolvida em alguns regimes setoriais. É o caso do art. 408º-A do Código dos Valores
Mobiliários, onde se prevê a existência de segredo interno e externo até ao cumprimento do 50º e apenas
externo desde esse momento até à decisão da AA (uma vez que o arguido tem de poder consultar o processo
para se pronunciar nos termos do art. 50º).
3. Princípio da legalidade
O processo de contraordenação está também sujeito ao princípio da legalidade, nas duas dimensões, a
de ser necessário que os atos processuais estejam previstos na lei e a da existência de um dever de promoção
do processo pelas AA perante a existência de notícia de infração.
III.
Tramitação do Processo de Contraordenação
1. As fases do processo de contraordenação
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O processo de contraordenação tem duas fases. A primeira, a fase administrativa, cuja designação
resulta, não do facto de lhe ser aplicado o direito administrativo, mas em virtude de serem as AA as entidades
responsáveis pela condução desta fase. É uma fase obrigatória. A segunda, a fase judicial, que decorre junto
dos tribunais e que engloba, quer a primeira instância (impulsionada pela impugnação da decisão da AA),
quer a fase de recurso da decisão judicial proferida na primeira instância.
Fase Administrativa – arts. 48º-58º
1.1.1. Autoridades competentes
A regra geral é a de que a competência para a fase administrativa é das AA (33º e 34º). A autoridade
administrativa e a titular desta fase processual.
No âmbito do processo de contraordenação, as AA têm os mesmos deveres e direitos das autoridades
competentes para o processo criminal (41º-2). Esta regra de competência tem, no entanto, uma exceção
que é a prevista no artigo 38º do RGIMOS, em que a tramitação da contraordenação está a cargo das
autoridades competentes para o processo criminal. São os casos de concurso entre contraordenação e crime
previstos naquele artigo, em que o MP processa a contraordenação conjuntamente com o crime, acusando
também pela contraordenação (57º) e o Juiz competente para decidir a responsabilidade criminal avalia
também a responsabilidade contraordenacional e, sendo o caso, aplica as sanções (39º) pela primeira vez,
portanto, sem uma decisão prévia da AA.
Em certos regimes setoriais não existe esta exceção à regra da competência das AA para a fase
administrativa. As contraordenações são sempre processadas na fase administrativa pelas AA.
Portanto, fora do caso dos artigos 38º e 57º, o MP não intervém na fase administrativa do processo de
contraordenação, a menos que a lei preveja intervenção judicial em relação a atos instrutórios do processo,
caso em que o MP terá também intervenção nesse processo. O mesmo sucedendo, quando haja lugar a
recurso de medidas das AA tomadas no decurso da fase judicial (55.o).
Constituem, assim, características essenciais desta fase: a competência de uma autoridade
administrativa para a instrução do processo e aplicação das sanções; a ausência de intervenção das
autoridades judiciárias, a não ser em sede de recurso dos atos interlocutórios.
1.1.2. A Tramitação da fase administrativa
A fase administrativa tem 3 momentos:
i. Início do procedimento: notícia da infraçao;
ii. Imputaçao e defesa;
iii. Decisão.
1.1.2.1. Início do procedimento e notícia da infração
O processo inicia-se com a notícia de infração prevista no art. 48º-1, do qual decorre um dever de
comunicação das autoridades policiais ou fiscalizadores. Em muitas áreas, não há distinção entre
autoridades fiscalizadores e autoridades responsáveis pelos processos de contraordenação e, nesses casos,
são as próprias entidades responsáveis pelos processos contraordenação que desenvolvem a atividade que
conduz à deteção de infrações.
Não há definição de notícia de infração no RGIMOS; tem de ter-se em conta o conceito de
contraordenação constante do art. 1º do RGIMOS.
A informação acerca da infração também pode chegar ao conhecimento das AA por via de denúncia
particular. Quando as AA tomam conhecimento da existência de notícia de infração estão obrigadas a
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promover o processo, nos termos do art. 54º-1, do RGIMOS. Nos regimes setoriais há algumas exceções a
este dever de promoção (ex: art. 7º da Lei da Concorrência).
1.1.2.2. Imputação e defesa
A instrução material do processo27 é eventual, uma vez que pode não ser necessária, por já existir prova
suficiente enviada pelas entidades fiscalizadoras. É, assim, possível que a notificação para o arguido se
pronunciar nos termos do art. 50º se siga imediatamente à receção da notícia de infração. Diferentemente,
a Lei da Concorrência (art. 17º) e a Lei do setor Energético (9º) preveem uma fase formal de inquérito antes
da notificação do arguido para se pronunciar.
Segue-se o momento de defesa do arguido conforme se prevê no art. 50º do RGIMOS, o qual pressupõe
a comunicação ao arguido dos factos e das sanções aplicáveis (incluindo as sanções acessórias: acordao do
Tribunal da Relaçao de Guimaraes, de 11.12.2006 - proc. 2223/2006). O art. 50º não exige forma específica
para essa comunicação e ela assume designações diferentes nos vários regimes (nota de culpa, nota de
ilicitude, acusação...).
Este art. 50º concretiza o que o art. 32º da CRP impõe relativamente às contraordenações que é a
obrigatoriedade de assegurar aos arguidos os direitos de audiência e defesa. O art. 32º-10 CRP não se refere
a «todas as garantias de defesa» como sucede no nº1, relativo ao processo criminal. Nesse sentido, o TC
tem entendido que não e constitucionalmente imposta a total equiparação as garantias do processo penal:
cfr, entre outros, os acórdãos TC nº 344/93, 405/2009.
Este é o momento em que o arguido é ouvido. Não se prevê no RGIMOS um regime semelhante ao do
CPP de obrigatoriedade de audição do arguido durante o inquérito, nem este regime é subsidiariamente
aplicável. No processo de contraordenação, o momento para ouvir o arguido é o previsto neste art. 50º.
Diferentemente do que sucede no processo penal, em processo de contraordenação a primeira apreciação
da responsabilidade do arguido não é feita em tribunal. Após a pronúncia do arguido nos termos do art. 50º,
a fase administrativa ainda continua junto da AA, o que permite que seja tomada em consideração e
incorporada na decisão da AA a pronúncia do arguido, antes de ser desencadeada a fase judicial.
Esta pronúncia do arguido não é equivalente à audiência prévia em procedimento administrativo, uma
vez que, neste caso, o que se comunica ao administrado é um projeto de decisão (arts 121º e 122º do Código
de Procedimento Administrativo). A AA já tem pensado o sentido em que vai decidir e é esse projeto que é
notificado ao administrado para se pronunciar.
No caso do processo de contraordenação, aquilo de que a AA dispõe é de indícios da prática de uma
contraordenação e é esse o conteúdo da comunicação para os efeitos do art. 50º do RGIMOS. Em processo
de contraordenação, a AA não comunica ao arguido qual é o provável sentido da sua decisão (não afirma a
responsabilidade do arguido, nem faz qualquer determinação concreta da coima), uma vez que a decisão
dependerá, ainda, do contributo do arguido e só no final da fase administrativa e perante prova que

27

A expressão «instrução» é aqui utilizada no sentido de atividade material de realização de diligências de prova e não
de fase processual formal, como sucede no processo penal.

Página 40 de 50

Teoria do Processo Penal e de Contraordenação | Joana Moser

demonstre fora de dúvida razoável que o arguido praticou a contraordenação, é que este poderá ser
condenado.
A comunicação feita nos termos do art. 50º do RGIMOS e a pronúncia subsequente do arguido não é,
assim, idêntica à audiência prévia em procedimento administrativo.
Conteúdo do ato da AA, no âmbito do art. 50º: Tem-se colocado a questão de saber se o documento
através do qual se dá ao arguido a informação necessária para que ele se pronuncie nos termos do art. 50º
tem de respeitar os requisitos que o CPP prevê no art. 283º para a acusação. Esta ideia tem sido rejeitada
pela jurisprudência que tem afirmado a inaplicabilidade do art. 283º CPP ao processo de contraordenação:
✓ Ac TC 405/2009: a comunicação dos factos imputados implica a descrição sequencial, narrativamente
orientada e espacio-temporalmente circunstanciada, dos elementos imprescindíveis a singularização do
comportamento relevante; caracterização, objetiva e subjetiva, da acão ou omissão imputada.
✓ Acs TRLx de 13.10.2005; 07.06.2011; Ac. TRPorto de 06.02.2008
✓ Ac TC 537/2011: não e inconstitucional a não referenciação das provas
Os direitos de audiência e defesa do arguido manifestam-se em vários direitos:
>
>
>
>
>

Direito a ser ouvido;
Direito a ser assistido por defensor;
Direito a apresentar defesa e a requerer diligencias de prova (mas não a sua realização, uma vez
que cabe a AA decidir da pertinência da sua realização;
Direito a participar nas diligencias de prova ocorridas entre a apresentação da defesa e a decisão
(contra ac. TRLx de 3.12.2003, proc. 41646);
Direito a impugnar a decisão.
a) Prova

A comunicação feita nos termos do art. 50º do RGIMOS e a pronúncia subsequente do arguido não é,
assim, idêntica à audiência prévia em procedimento administrativo.
O princípio essencial na estruturação do modelo de processo penal é o princípio da presunção de
inocência que tem sobre o modelo processual uma projeção mais alargada do que a do princípio in dubio
pro reo. O respeito pelo princípio da presunção de inocência exige, para além da resolução da dúvida a favor
do arguido, que o processo seja estruturado de forma a conseguir atingir a verdade material. Nesse sentido,
a princípio da livre apreciação da prova é também uma decorrência do princípio da presunção de inocência.
A CRP refere-se ao princípio da presunção de inocência relacionado com o processo criminal (art. 32.o,
n.o 2). O TC tem entendido que a presunção de inocência constitui o patamar mínimo de garantias associadas
à repressão sancionatória e, por isso, é também aplicável às contraordenações (cfr. acórdãos 674/2016 e
123/2018).
Também o TEDH tem sustentado que os princípios constantes do art. 6.o da CEDH se aplicam ao direito
sancionatório não criminal. Especificamente em relação às contraordenações, os acórdãos Öztürk vs
Alemanha (de 21.02.1984) e Lutz vs Alemanha (de 25.08.1987), disponibilizados no Moodle.

Página 41 de 50

Teoria do Processo Penal e de Contraordenação | Joana Moser

Deste entendimento decorre que também as AA só podem condenar o arguido se não tiverem uma
dúvida razoável quanto à prática dos factos. E que é também aplicável no processo de contraordenação o
princípio da livre apreciação da prova constante do art. 127º do CPP.
O art. 42º do RGIMOS enuncia as provas que não são admissíveis em processo de contraordenação.
>

Nao sao permitidas provas que impliquem:
o Intromissao na correspondencia ou nos meios de telecomunicaçao (34º-4 CRP);
o Violaçao de segredo profissional.
> Necessidade de consentimento para exames corporais, prova de sangue e provas que colidam com a
reserva da vida privada
> Soluçoes específicas do setor financeiro: especialmente quanto ao segredo profissional
> As testemunhas nao sao ajuramentadas (mas 360º CP)
No âmbito da recolha de prova, a lei permite menos intrusões na reserva da vida privada do que em
processo penal, uma vez que as contraordenações serão regra geral menos graves do que os crimes e, por
isso, é menos justificada (desproporcional) essa intromissão. Contudo, em certos regimes setoriais, em que
as contraordenações colocam mais em causa interesses e valores essenciais à vida em sociedade, há algumas
regras diferentes (ex.: a possibilidade de obtenção de documentos de entidades sujeitas a segredo
profissional).
Regra geral também não pode fazer-se buscas domiciliárias. Há exceções: vd arts 19º da Lei da
Concorrência e 215º RGIC (Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras).
As testemunhas, embora não sejam ajuramentadas, não podem mentir, atendendo ao disposto no art.
360º do CP: se o fizerem incorrem no crime de falsidade de testemunho.
1.1.2.3. Decisão

i.

Modalidades:
Admoestação: art. 51º

ii. Arquivamento: art. 54º-2
iii. Condenação: art. 58º; coima – 17º-20º e regimes substantivos; sanções acessórias –
21º-26º e regimes substantivos.
a) Admoestação – art. 51º
Natureza: sanção?
Em casos de reduzida gravidade da infração e da culpa do agente, o RGIMOS permite que a AA se
limite a proferir uma admoestação. É uma alternativa processual para a decisão de casos de pequena
gravidade que serviria a economia processual.
Contudo, a natureza da admoestação é debatida e, em consequência, também a questão da
possibilidade de impugnação judicial de uma decisão da AA, em que esta se limita a proferir uma
admoestação.
Possibilidade de impugnação judicial da admoestação
Do diferente entendimento quanto a natureza da admoestação decorrem também quanto à
possibilidade da sua impugnação judicial. Embora o art. 50º-1 refira expressamente a possibilidade de
impugnação judicial, a existência de uma decisão de aplicação de coima, a jurisprudência divide-se
quanto a essa possibilidade.
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Salientam-se dois acórdãos que veiculam essas duas posição distintas:

i.

Irrecorribilidade da admoestação: Ac. STJ de 08.11.2012 (Proc. 92/12.0YFLSB)

ii. Recorribilidade, sob pena de inconstitucionalidade: Ac TC 299/2013, decidiu- se, num caso concreto,
pela inconstitucionalidade do artigo 59º-1, do RGIMOS, na interpretação segundo a qual a decisão da
autoridade administrativa que profere uma admoestação não é suscetí vel de impugnação judicial,
por violação o do princípio da tutela jurisdicional efetiva, consagrado nos arts. 20º-1 e 268º-4 CRP.
b) Arquivamento: 54º-2
A regra do RGIMOS é a que não é impugnável, nos termos do art. 59º-1 a contrario.
Existem, contudo, exceções a esta regra em alguns regimes setoriais: art. 17º-5 da Lei daConcorrência e
art.16º- 5 da Lei do Setor Energético: o denunciante tem legitimidade paraimpugnar o arquivamento.
c) Decisão condenatória
Conteúdo – art. 58º RGIMOS.
O conteúdo da decisão e o que se prevê no 58º e não no art. 374º CPP. Nesse sentido, o acórdão do
Tribunal da Relação de Lisboa de 24.01.2013 (Proc. 704/12.5TBCLD). A existência do art. 58º impede a
invocação do art. 374º do CPP, uma vez que o CPP só é subsidiariamente aplicado, nos termos do art. 41º
do RGIMOS, quando tal aplicação seja necessária.
A decisão condenatória pressupõe que os factos sejam dados como provados, o que só sucede caso
a prova não suscite dúvida razoável quanto a ocorrência dos factos. A decisão da AA aplica-se também
o princípio in dubio pro reu.
E possível que a fundamentação da decisão seja feita por remissa ou para outras peças constantes do
processo. Nesse sentido, o acórdão TC n.º 50/2003. Contudo, a peça para cuja fundamentação se
remete, terá de conter os elementos exigidos pelo art. 58º.
Recursos judiciais na pendência da fase administrativa: 55.º RGIMOS
Durante a fase administrativa, e possível recorrer para tribunal das decisões tomadas pela AA,
distintas da decisão final do processo.
São exceção a esta regra as medidas que se destinem a preparar a decisão final, não colidindo com
os direitos ou os interesses das pessoas.
Exemplo de uma decisão interlocutória recorrível é o caso das medidas cautelares. Embora estas não
estejam previstas no RGIMOS, estão previstas em alguns regimes especiais e podem ser aplicadas nos
processos de contraordenação dessas áreas. Nesses casos, a decisão da AA de determinar a sua
aplicação é recorrível nos termos do art. 55º do RGIMOS.
O recurso sobe imediatamente, ou seja, na o se aguarda pelo termo da fase administrativa para
submeter a sua apreciação a tribunal.
Tem efeito meramente devolutivo: não suspende os efeitos do ato de que se recorrer, nem o
andamento do processo na fase administrativa.
A decisão do tribunal que se pronuncia sobre este recurso não é recorrível.
Fase Judicial - arts. 59.º-75.º
É impulsionada pela impugnação da decisão condenatória da AA e o impulso processual desta fase é
normalmente do arguido (exceto nos casos daqueles regimes setoriais em que se admite a impugnação
do arquivamento por parte do denunciante).
Trata-se de uma fase facultativa: se o arguido se conformar com a decisão da fase administrativa, não
há lugar fase judicial.
A fase judicial pressupõe a existência prévia de uma decisão condenatória. Situação que é distinta
daquela que sucede em processo penal. No caso do processo penal, a apreciação que existe previamente
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ao julgamento – a acusação - não incorpora uma condenação, nem uma apreciação da responsabilidade
do arguido, mas apenas a avaliação de que existem indícios suficientes.
Embora o conteúdo da decisão da AA seja apresentado em julgamento como acusação (62º), na
verdade, os factos nela descritos já resultaram de uma avaliação por parte da AA que deverá ter tido em
conta, não só os contributos que o arguido deu na fase administrativa, como as regras de apreciação da
prova, designadamente o princípio in dubio pro reu.
Além de que a parte decisória da decisão da AA tem reflexos na fase judicial, atendendo à previsão
da proibição da reformatio in pejus e ao facto de o montante da coima em que o arguido foi condenado
na fase administrativa ser relevante para a determinação da possibilidade de recorrer de uma absolvição
para o tribunal da relação (art. 73º-1-c).
1.2.1. Passos da fase judicial: 1ª instância

(1) Impugnação da decisão que aplica uma coima (59º): a impugnação é apresentada junto da AA.
(2) AA envia os autos ao MP em cinco dias (prazos diferentes nos regimes setoriais) que os torna
presentes ao juiz, passando a decisão da AA a valer como Acusação (62º).
(3) Apreciação pelo Juiz da tempestividade e das exigências de forma exigidas para que a
impugnação seja aceite (63º): o objeto da apreciação do juiz no despacho previsto neste
art. 63.º é a impugnação do arguido e não a decisão da AA. O despacho que rejeite a
impugnação é recorrível.
(4) Após esta análise e não havendo motivo para rejeitar a impugnação, duas vias possíveis:
i. Decisão por despacho (64º): não se realiza audiência de julgamento. O Juiz decide apenas
com a prova já constante do processo. Esta via apenas é possível, caso o MP e o arguido
não se oponham (e também a AA, em alguns regimes setoriais). Este despacho é o
equivalente à sentença quando há lugar a julgamento, uma vez que o juiz, mesmo
decidindo por despacho, tem de fundamentar a decisão, tanto quanto aos factos, como
quanto ao direito. Este despacho põe termo à primeira instância da fase judicial e é
recorrível para o Tribunal da Relação nos termos do art. 73º.

ii. Marcação de julgamento (65º): segue-se audiência de julgamento e a prolação de
sentença.
1.2.2. Proibição da reformatio in pejus: 72.º-A
Na primeira instância, a sanção não pode ser modificada em desfavor de qualquer dos arguidos.
Exceções nos regimes setoriais em que essa possibilidade é admitida (vd. adiante, a parte das
especialidades dos regimes setoriais).
1.2.3. Efeito da impugnação judicial sobre a decisão da AA
Uma vez apresentada a impugnação judicial, poderá a decisão condenatória da AA ser executada
(designadamente exigindo-se o pagamento da coima) enquanto a impugnação judicial estiver a
decorrer?
O RGIMOS nada dispõe expressamente, pelo que, no caso dos processos que seguem o RGIMOS, a
solução, terá de ser a de que não há execução da decisão da AA, quando houver impugnação. Seja
porque se entende que o efeito é suspensivo, por via da aplicação subsidiária das regras do CPP relativas
ao efeito do recurso, seja por via da transformação da decisão em acusação ao ser apresentada pelo MP
ao Juiz: uma acusação, não tendo parte decisória, não é passível de ser executada.
Também quanto a este aspeto existem exceções nos regimes setoriais (vd. adiante, a parte das
especialidades dos regimes setoriais).
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1.2.4. Aproveitamento da prova produzida na fase administrativa: 64º e 72º-2
Na fase judicial do processo de contraordenação não se aplica o princípio da imediação da mesma forma
que sucede em processo penal. Por um lado, porque o juiz pode decidir por despacho (64º), não havendo
sequer audiência de julgamento. Por outro lado, porque, mesmo havendo julgamento, o juiz pode
determinar o âmbito da prova a produzir em audiência. Tendo de fundamentar a sentença de facto e de
direito (art. 64º-4 e 5), terá de considerar as provas constantes do processo.
1.2.5. Natureza da impugnação judicial: verdadeiro recurso?
A impugnação judicial da decisão da AA é equivalente ao recurso, em processo penal, da sentença da
primeira instância para os tribunais superiores ou, pelo contrário, é equiparável ao julgamento penal em
primeira instância? A questão releva para se localizar as normas do CPP subsidiariamente aplicáveis, caso
sejam necessárias: serão aplicáveis as normas relativas ao julgamento ou aos recursos?
O RGIMOS tem pistas em sentidos diferentes. Por um lado, por vezes, designa a impugnação judicial como
«recurso» e refere-se, no art. 64º-3, a «manter ou alterar a condenação» (da AA). Aplica também a regra
da proibição de reformatio in pejus o que é típico de um recurso. Por outro lado, afirma a convolação da
decisão da AA em acusação e determina que o tribunal fundamente a sentença (ou o despacho que põe
fim à impugnação) de facto e de direito, fazendo uma apreciação própria.
Na verdade, a natureza da pronúncia do tribunal tem pontos de contacto quer com os recursos, quer
com o julgamento criminal em 1ª instância:
No momento inicial, o impulso da fase judicial é do arguido e o tribunal pronuncia-se sobre a
admissibilidade da impugnação e, nesse ponto, a pronúncia é semelhante à do recurso em processo penal,
quando seja o arguido a recorrer.
Contudo, a partir do momento em que a impugnação é aceite e a decisão é presente ao juiz passando a
valer como acusação, a apreciação que tem lugar aproxima-se mais do julgamento criminal em primeira
instância, em que há um conjunto de factos submetidos a julgamento que o tribunal analisa ex novo e no
âmbito de um processo de plena jurisdição.
As normas processuais aplicáveis subsidiariamente terão, assim, de ser localizadas, tendo em conta o
momento em que se insere o ato processual, cujo regime se procura integrar.
1.2.6. Sujeitos processuais da fase judicial

i.

Arguido;

ii. Defensor;
iii. Ministério Público;
iv. Juiz;
v. (Autoridades administrativos, em alguns regimes setoriais – vd adiante, as especialidades dos
regimes setoriais).
No âmbito do RGIMOS, na fase judicial, as AA perdem o seu estatuto de sujeito processual, uma vez
que não lhes é atribuída uma intervenção da qual dependa algum aspeto do andamento ou da
conformação do processo. Embora se preveja a sua participação na audiência e a sua consulta para a
prática de determinados atos, nenhum dos passos processuais na fase judicial depende do seu acordo,
iniciativa ou não oposição. O RGIMOS dispõe, simplesmente, no seu artigo 70º, que «o tribunal
concederá às autoridades administrativas a oportunidade de trazerem à audiência os elementos que
reputem convenientes para uma correta decisão do caso, podendo um representante daquelas
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autoridades participar na audiência»28.
A situação é diferente no caso de alguns regimes setoriais, em que há vários aspetos que dependem
da intervenção e de manifestações de vontade das AA (vd. adiante, a parte das especialidades dos
regimes setoriais).
Regra geral, não há lugar à constituição de Assistente (nem na fase judicial, na fase administrativa
anterior). Solução diferente contém o art. 23º, do Regime Processual aplicável às Contraordenações
Laborais e da Segurança Social (Lei 109/2009), onde se prevê a possibilidade de as associações sindicais
representativas dos trabalhadores relativamente aos quais se verifique a contraordenação se
constituírem Assistentes.
1.2.7. Recurso para o Tribunal da Relação
Decisões recorríveis: 73.º. Diferentemente do que sucede quanto à impugnação judicial da decisão da
AA, nem todas as decisões judiciais são recorríveis. Há um valor mínimo de coima que tem de estar em
causa para que possa recorrer-se para o Tribunal da Relação.
Âmbito do recurso é restrito à matéria de direito: 75.º. Tendo sido suscitada a questão da conformidade
com a CRP desta limitação que implica que só exista uma instância judicial de apreciação da matéria de
facto, o TC entendeu no acórdão n.º 612/2014 que o artigo 32.º, n.º 10, da CRP na o confere ao arguido em
processos de contraordenação o direito dever reapreciada por um tribunal superior a decisão sobre matéria
de facto.
IV.
Especialidades dos regimes setoriais
Em muitas áreas de atividade existem disposições processuais específicas que regem o processamento
das contraordenações dessas áreas. As especialidades resultam da necessidade de dar uma resposta
processual mais adequada nessas áreas de atividade, designadamente em função das matérias que estão
em causa, dos montantes das coimas definidos para as respetivas contraordenações e da natureza dos
intervenientes.
As normas que consagram essas especialidades, nuns casos, consistem em afastamentos significativos
das soluções legais do RGIMOS, noutros em soluções que apenas visam explicitar o regime geral,
resolvendo dúvidas de aplicação do regime. Existem também normas nos regimes setoriais que
introduzem mecanismos processuais novos no âmbito do Direito de Mera Ordenação Social.
1. Principais especialidades
i. Estatuto processual das autoridades na fase de impugnação judicial;
ii. Alargamento dos prazos de prescrição;
iii. Maior formalização da fase administrativa;
iv. Mecanismos processuais simplificados;
v. Consequências dos deveres de informação e de colaboração das entidades
supervisionadas;
vi. Possibilidade da reformatio in pejus;

28

O RGIMOS não esclarece qual o papel que deverá ser desempenhado pelas autoridades administrativas, enquanto
participantes na audiência. Defende ANTÓNIO BEÇA PEREIRA, em anotação ao artigo 70.º do RGIMOS (Regime Geral
das Contraordenações e Coimas Anotado, 5ª ed., Almedina, Coimbra, 2007) que a
«participação em julgamento de um representante da autoridade administrativa, prevista na segunda parte do n.º 1,
deve ser equiparada, em direitos e deveres, à do mandatário do arguido». No mesmo sentido FREDERICO COSTA PINTO,
«Tendências da jurisprudência sobre contraordenações no âmbito dos mercados de valores mobiliários», in Revista da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Vol. XLI, n.º 1 (2000), p. 304.
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vii. Efeito da impugnação judicial.
2. Estatuto processual das autoridades na fase judicial
A complexidade técnica das matérias implica um nível de especialização que só as entidades reguladoras
detêm, decorrendo deste aspeto um reforço do papel processual daquelas entidades na fase judicial que
se traduz no facto de adquirirem o estatuto de verdadeiros sujeitos processuais. Vejam-se os casos dos
arts. 416.º CódVM (Código dos Valores Mobiliários), 231.º RGIC e 30.º-31.º Regime Processual do Setor
Segurador (Anexo 2 do Regime Jurídico da Atividade Seguradora e Resseguradora), 87.º da Lei da
Concorrência. As AA responsáveis pelas contraordenações destas áreas:

✓ Participam na audiência de julgamento;
✓ Podem recorrer autonomamente;
✓ Têm de dar o seu acordo/não oposição à decisão por despacho e à desistência da acusação.
Este estatuto, embora não corresponda ao de assistente, confere às autoridades um papel relevante no
desenvolvimento do processo na fase judicial, prevendo-se expressamente atos processuais através dos
quais a posição da autoridade reguladora pode ser autonomamente trazida ao processo e com
consequências sobre o andamento processual.
3. Alargamento dos prazos de prescrição
A complexidade técnica das matérias, designadamente ao nível da deteção das infrações e a
circunstância de, em certas áreas, a atividade regulada revestir uma dimensão internacional, induz
também a existência de regras específicas quanto aos prazos de prescrição do procedimento
contraordenacional, por forma a permitir que seja realizada toda a instrução probatória necessária que,
em muitos casos, implica o recurso a mecanismos de cooperação internacional.
Exemplos de algumas especialidades quanto à duração e ao modo de contagem dos prazos de
prescrição:
Artigo 418º, CódVM
1. O procedimento contraordenacional prescreve:
a) No prazo de oito anos, nas contraordenações muito graves; e
b) No prazo de cinco anos, nas contraordenações graves e menos graves. Artigo 209.º, RGIC:
2. O procedimento pelas contraordenações previstas no presente regime prescreve no prazo de cinco
anos.
3. Nos casos em que tenha havido ocultação dos factos que são objeto do processo de contraordenação,
o prazo de prescrição só corre a partir do conhecimento, por parte do Banco de Portugal, desses factos.
Artigo 367.º, RJASR
1. O procedimento pelas contraordenações previstas no presente regime prescreve em cinco anos
contados nos termos previstos no artigo 119.º do Código Penal.
2. Porém, nos casos em que tenha havido ocultação dos factos que são objeto do processo de
contraordenação, o prazo de prescrição só corre a partir do conhecimento, por parte da ASF,
desses factos.
4. Maior formalização da fase administrativa
O regime do ilícito de mera ordenação social, tal como foi pensado quando da elaboração do Decretolei 433/82, encontrava-se mais vocacionado para uma intervenção do Estado em áreas em que a prática
dos ilícitos era punida com coimas de montante moderado. A evolução posterior foi, todavia, no sentido
de vir a abranger infrações em áreas cujas sanções dificilmente poderiam considerar-se insignificantes.
As leis sectoriais das áreas em que as contraordenações são punidas com coimas de valor elevado
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tendem, assim, para uma maior formalização da fase administrativa, por forma a melhor assegurar o
exercício dos direitos de defesa, exigindo, em alguns casos, a dedução de uma acusação formal e, no caso
da Lei da Concorrência e da Lei do Setor Energético, procedendo, até, à identificação de um momento
formal, designado inquérito, anterior à dedução da Acusação (arts 17.º-29.º Lei da Concorrência, 9.º-21
Lei do Setor Energético).
5. Mecanismos processuais simplificados
A maior formalização do processamento das contraordenações destas áreas induz, por outro lado, a
necessidade de opções processuais menos formalizadas e mais expeditas.
Em primeiro lugar, porque, na maioria dos casos, não é aplicável o pagamento voluntário da coima pelo
mínimo previsto no RGIMOS, atentas as molduras previstas.
Em segundo lugar, a vasta legislação aplicável a estas áreas prevê deveres que são essenciais para o
regular funcionamento desses setores, mas a violação de tais deveres pode, em muitos casos, revestir
gravidade concreta muito reduzida. Embora os ilícitos destes setores não se configurem como
bagatelares, esta é uma afirmação válida para a definição abstrata desses ilícitos. Atento o âmbito de
aplicação das normas de dever, apesar de os ilícitos em abstrato não serem insignificantes, o
comportamento ilícito concreto pode revestir essa característica. E, atenta a vinculação das autoridades
administrativas ao princípio da legalidade processual – na vertente do dever de promoção - detetada
uma infração não resta à autoridade administrativa outra alternativa que não seja a de instruir o respetivo
processo de contraordenação. Por esse motivo, as leis setoriais, do mesmo modo que preveem mais
passos processuais, consagram mecanismos processuais que permitem atingir uma decisão definitiva
mais rapidamente.
Exemplos destes mecanismos simplificados são os procedimentos de advertência e os processos
sumaríssimos previstos na legislação setorial.
É o caso, entre outros, do processo sumaríssimo previsto nos artigos 414.º do CódVM, do 227.º-A RGIC
e 15.º do Regime Processual do Setor Segurador.
O processo sumaríssimo:
a) Pressupõe uma gravidade concreta e culpa reduzidas;
b) Permite dispensar a fase de acusação e defesa. O arguido não é notificado para se pronunciar nos
termos do art.50.º, mas é logo notificado de uma decisão que contém já a apreciação da
responsabilidade e a aplicação da coima;
c) A eficácia da decisão depende do assentimento do arguido;
d) A decisão é irrecorrível
Os processos sumaríssimos previstos nas várias legislações setoriais têm semelhanças com a figura da
suspensão provisória do processo prevista o 281.º e 282.º CPP (consenso, possibilidade de aplicação de
uma injunção), mas é mais próximo da figura do Processo Sumaríssimo prevista nos artigos 392.º e seg.
CPP, pois, à semelhança do disposto neste artigo do CPP, consiste numa decisão condenatória.
6. Deveres de informação e de colaboração das entidades supervisionadas
Os elementos obtidos em cumprimento de deveres de informação e de colaboração podem ser usados
como prova em processos de contraordenação?
Questões:
> Âmbito e fundamento do direito à não autoincriminação
> Aplicação subsidiária das normas processuais penai ao processo de contraordenação, ex vi art. 41.º
do RGIMOS.
A questão abrange apenas os elementos entregues por entidades supervisionadas.
Página 48 de 50

Teoria do Processo Penal e de Contraordenação | Joana Moser

7. Teses em presença

i.

Inadmissibilidade do uso probato rio dos elementos recolhidos

ii. Restriça o legí tima do princí pio nemo tenetur se ipsum accusare
iii. Autonomia do estatuto de supervisionado
8. Efeito da impugnação judicial
Em alguns regimes setoriais, prevê-se, ou o efeito meramente devolutivo da impugnação judicial sobre
a decisão da AA, ou o condicionamento do efeito suspensivo à prestação de uma caução. É o caso dos
regimes previstos nos artigos 84.º da Lei da Concorrência, 46.º, n.ºs 4 e 5 da Lei do Setor Energético e
228.º-A do RGIC que foram objeto de apreciação pelo Tribunal Constitucional nos seguintes acórdãos:
>

Ac. TC 674/2016: declarou inconstitucional o art. 84º 29 da Lei da Concorrência, por constituir uma
restrição na o proporcional ao direito a tutela jurisdicional efetiva (20º-1 CRP):
o

o

>

Presunção de inocência: embora não exista um paralelismo automático entre contraordenação e
crime, o princípio da presunção de inocência constitui um dos princípios do processo penal que,
enquanto constitutivo do Estado de Direito democrático, são extensíveis ao direito sancionatório
público. Entendeu, contudo, o TC que neste caso não está em causa a violação do princípio da
presunção de inocência porque o arguido beneficia à mesma do estatuto de inocente ainda que
pague a caução.
O TC entendeu que era inconstitucional por violação do direito de acesso aos tribunais e tutela
jurisdicional efetiva (20.º, n.º 1 CRP e 268.º CRP – tutela no âmbito da justiça administrativa). O
regime implica uma restrição ao direito de acesso aos tribunais e tutela jurisdicional efetiva
e essa restrição não é proporcional por não ser necessária para assegurar o interesse público que
se visa acautelar (evitar impugnações sem fundamento) e não respeita a justa medida.

Ac. TC 123/2018: na o considerou inconstitucional o art. 46.º, n.ºs 4 e 54, da Lei do Setor Energético.

o O TC entendeu que não há violação do direito de acesso aos tribunais e tutela jurisdicional
efetiva porque o que se onera é uma vantagem associada à impugnação – a suspensão da sanção
e não o direito a impugnar.
o Considerou que o preceito constitui uma limitação ao princípio da presunção da inocência mas
que essa limitação respeita o princípio da proibição do excesso e, porisso, não é inconstitucional.
o O facto de apenas se aplicar a coimas permite a reconstituição da situação se a condenação for
anulada e a caução pode ser prestada por várias formas.
o Voto de vencido de Manuel da Costa Andrade: entende diferentemente que a restrição do
princípio da presunção de inocência não respeita o princípio da proibição do excesso.
>

Ac. TC 470/2018: na o considerou inconstitucional o 228.º-A do RGIC, aderindo a fundamentação
constante do acórdão 123/2018.

29

Art. 84.º LdC: regra geral o efeito da impugnação judicial é meramente devolutivo, mas pode haver efeito suspensivo
da impugnação da decisão, se a execução causar prejuízo considerável ao arguido e sujeito a prestação de caução
equivalente ao valor da coima.
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