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NOTA PRÉVIA – 4ª EDIÇÃO

Com o objetivo de os alunos da unidade curricular Direito Processual Penal 
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra disporem de uma obra 
atualizada que lhes sirva de bibliografia de base e que os motive para questões 
do processo penal, a 4.º edição atualiza o texto da anterior à luz das altera-
ções legislativas introduzidas no Código de Processo Penal e em leis conexas, 
nomeadamente através da Lei nº 94/2021, de 21 de dezembro, que aprovou 
medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 e entrou em 
vigor recentemente. 

O texto parte do programa da unidade curricular com o objetivo enun-
ciado, privilegiando a doutrina e a jurisprudência portuguesas, particular-
mente a do Tribunal Constitucional e a fixada pelo Supremo Tribunal de 
Justiça. É desenvolvida em torno da pessoa singular arguida, não obstante 
a referência que é feita à posição processual da pessoa coletiva arguida.  
Continua, por isso, uma obra “incompleta” e “em construção”.

São utilizadas as seguintes abreviaturas: CRP – Constituição da Repú-
blica Portuguesa; CP – Código Penal; CPP – Código de Processo Penal; Ac. – 
Acórdão; TC – Tribunal Constitucional; e STJ – Supremo Tribunal de Justiça.

A jurisprudência referida está disponível em www.tribunalconstitucional.
pt ou em www.dgsi.pt.

 Alvoco das Várzeas, abril de 2022, em tempos sem Paz 
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1. A “ciência total do direito penal” e o direito processual 
penal

O direito processual penal faz parte integrante da denominada “ciência total 
do direito penal”, onde se integra o direito penal em sentido amplo, a crimi-
nologia e a política criminal. É no direito penal em sentido amplo que, a par 
do direito penal (substantivo) e do direito da execução de penas e de medi-
das de segurança (direito penal executivo), se localiza o direito processual 
penal (direito adjetivo)1.

Ao direito penal substantivo cabe dizer quando há crime e quais são as 
consequências jurídicas deste; ao direito penal processual penal cabe a regu-
lamentação jurídica do modo como se investiga a prática de um crime e se 
determina o seu agente, em ordem à aplicação de uma sanção penal ou à reso-
lução do conflito jurídico-penal de uma forma desviada da tramitação comum; 
ao direito penal executivo pertence a regulamentação jurídica da execução 
da pena e da medida de segurança decretada na sentença condenatória pro-
ferida em processo penal.

1.1. O direito processual penal, o direito penal e o direito penal 
executivo

a) O direito processual penal não é direito meramente instrumental relati-
vamente ao direito penal. Entre um e outro intercede “uma relação mútua de 
complementaridade funcional que, só ela, permite também concebê-los como 

1 A expressão inspira-se em V. Liszt. Sobre ela, Figueiredo Dias, “Os novos rumos da política 
criminal e o direito penal português do futuro”, p. 7 e ss.

CAPÍTULO I   
INTRODUÇÃO
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participantes de uma mesma unidade2. Isto é particularmente visível no  
tratamento que é dado quer a questões de natureza substantiva quer de natu-
reza adjetiva.

A questão da inimputabilidade do agente em razão de anomalia psíquica 
é posta e decidida no próprio processo do facto, como qualquer outra ques-
tão atinente à culpa, havendo um tratamento unitário dos casos que levam 
à aplicação de uma pena e dos que levam, eventualmente, à imposição de 
uma medida de segurança (artigos 1º, alínea a), e 368º do CPP), uma vez que 
a declaração de inimputabilidade do agente supõe o estabelecimento de um 
nexo entre o facto concreto praticado e a anomalia psíquica (artigo 20º do 
CP) e é pressuposto de aplicação da medida de segurança de internamento 
a prática de um facto ilícito típico (artigo 91º do CP)3.

Na mesma linha, o princípio da socialização do agente e a exigência de 
que a sentença refira, expressamente, os fundamentos da medida da pena  
(artigos 40º, nº 1, e 71º, nº 3, do CP) ditaram que fosse conferida à determina-
ção da pena ou da medida de segurança um relevo específico na tramitação 
do processo penal, de que são exemplos vários artigos do CPP: o artigo 160º, 
ao prever a perícia sobre a personalidade para o efeito de avaliação da perso-
nalidade e da perigosidade do agente, nomeadamente para a decisão sobre a 
determinação da sanção; o artigo 283º, nº 3, alíneas b), parte final, e c), ao exi-
gir que a acusação contenha quaisquer circunstâncias relevantes para a deter-
minação da sanção que deve ser aplicada, para a atenuação especial da pena 
que deve ser aplicada ao arguido e para a dispensa da pena em que este deve 
ser condenado; os artigos 368º e 369º, ao distinguirem a questão da culpabi-
lidade da questão da determinação da sanção; o artigo 370º, ao permitir que 
o tribunal possa solicitar a elaboração de relatório social, em qualquer altura 
do julgamento, se o considerar necessário à correta determinação da sanção; 
o artigo 371º, ao possibilitar a reabertura da audiência para a determinação da 
sanção; e o artigo 375º, nº 1, por conter exigências específicas de fundamenta-
ção da sentença condenatória quanto à escolha e à medida da sanção aplicada. 

b) A influência do direito processual penal no direito penal é também evi-
dente. Mostra-se, por exemplo, na doutrina da culpa, por via da verificação 
das dificuldades de natureza processual em provar um “poder agir de outra 

2 Cf. Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, 1988-89, § 5.
3 Cf. infra, Capítulo III, ponto 3., alínea d).
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maneira”4. E também no princípio da subsidiariedade da intervenção penal, 
por força da exigência processual de não sobrecarregar os tribunais penais 
com todo o tipo de questões, sendo criadas soluções desviadas/divertidas do 
processamento normal, de que são exemplo os artigos 280º e 281º do CPP e 
a solução de mediação penal permitida pela Lei nº 21/2007, de 12 de junho. 

A relação mútua de complementaridade funcional que intercede entre  
o direito penal e o direito processual penal é hoje particularmente signi-
ficativa em certos domínios da criminalidade. 

A expansão do direito penal ao nível do denominado “direito penal 
secundário”, criminalizando condutas atinentes, por exemplo, a substân-
cias estupefacientes e psicotrópicas, tem levado a um tratamento processual  
penal diferenciado com concretização quer em normas especiais no pró-
prio CPP (cf. alínea m) do artigo 1º) quer em legislação extravagante. Cons-
tituem exemplos dessa expansão a Lei nº 101/2001, de 21 de agosto – Lei 
das ações encobertas – e a Lei nº 5/2002, de 11 de janeiro – Lei da criminalidade  
organizada e económico-financeira – que estabelece, entre o mais, um regime 
especial de recolha de prova e de quebra do segredo profissional. 

Por seu turno, dificuldades de natureza processual penal terão con-
tribuído para uma antecipação da tutela penal, para a alteração de tipos 
legais de crime e para o surgimento de novas incriminações. 

Em matéria de corrupção, podemos exemplificar com as alterações 
introduzidas no CP pelas Leis nºs 118/2001, de 28 de novembro, e 32/2010, 
de 2 de setembro, tipificando esta última, de forma autónoma, o crime de 
recebimento indevido de vantagem (artigo 372º do CP). As dificuldades pro-
cessuais postas pela exigência típica de prática de um qualquer ato ou de 
omissão contrários aos deveres do cargo nos crimes de corrupção passiva 
e ativa terão estado na origem de tais alterações (artigos 373º e 374º do 
CP)5. As dificuldades em sede de investigação da prática de determina-
dos crimes estão também por detrás de propostas de criminalização do 
enriquecimento ilícito/injustificado, que não passaram a letra de lei, em 
virtude das pronúncias de inconstitucionalidade em sede de fiscaliza-
ção preventiva da constitucionalidade (Acs. nºs 179/2012 e 377/2015). 
Recentemente foram, porém, tipificados como desobediência qualificada 

4 Este é um dos exemplos de Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, 1988-89, §§ 12 e 13,  
no domínio da doutrina geral do crime. 
5 Assim, Cláudia Santos, “Os crimes de corrupção de funcionários e a Lei nº 32/2010, de 2  
de setembro (‘É preciso mudar alguma coisa para que tudo continue na mesma?’)”, p. 10 e ss.
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e ocultação intencional do património comportamentos no âmbito das 
obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos e de altos cargos 
públicos no artigo 18.º-A da Lei nº 52/2019, de 31 de julho6.

Em matéria de crimes contra a liberdade e a auto determinação sexual, 
constituem exemplos o alargamento dos casos de punição da mera tenta-
tiva (artigos 171º, nº 5, 172º, nº 4, e 173º, nº 3, do CP); a eliminação de ele-
mentos típicos (artigo 169º, nº 1, do CP); e a tipificação do comportamento 
de quem, intencionalmente, apenas detiver fotografia, filme ou gravações 
pornográficos em que seja utilizado menor, de quem, através de sistema 
informático ou por qualquer outro meio, sendo maior, se limite a assistir  
a espetáculo pornográfico envolvendo a participação de menores, de quem 
apenas aliciar menores para fins sexuais, bem como de quem quem, no 
contexto da sua atividade profissional ou com intenção lucrativa, organi-
zar, fornecer, facilitar ou publicitar viagem ou deslocação, sabendo que tal via-
gem ou deslocação se destina à prática de crimes contra a liberdade e a 
autodeterminação sexual de menor (artigos 176º, nºs 5 e 6, 176º-A e 176º-B 
do CP). Note-se que para a eliminação do elemento “explorando situa-
ções de abandono ou de necessidade económica” da tipificação do crime 
de lenocínio foram invocadas dificuldades probatórias, o que justifica a 
observação crítica de que se pune o que se consegue provar por não se conseguir 
provar o que se quer punir7. 

c) A relação mútua de complementaridade funcional, já assinalada, mostra-se de 
forma particular em institutos como a prescrição do procedimento criminal 
(artigos 118º a 120º do CP), a queixa (artigos 113º a 116º do CP e 49º e 51º do 
CPP) e a acusação particular (artigos 117º do CP e 50º e 51º do CPP), relativa-
mente aos quais a sua pertinência a um ou a outro ramo do direito é questio-
nável. A estes institutos é atribuída quer natureza jurídico-substantiva, quer 
natureza jurídico-processual quer, ainda, natureza dupla. E tal atribuição é 
relevante, designadamente, em matéria de aplicação da lei no tempo (artigos 2º 
do CP e 5º do CPP) e de integração de lacunas (artigos 1º do CP e 4º do CPP).

d) O direito processual penal não se confunde com o direito da execução 
das penas e das medidas de segurança impostas em processo penal. 

6 Sobre esta criminalização, criticamente, Pedro Caeiro, “O enriquecimento ilícito ou injustifi-
cado, a ocultação de riqueza e a orelha de Van Gogh”, p. 73 e ss.
7 A observação é de Pedro Soares de Albergaria/Pedro Mendes Lima, “O crime de lenocínio 
entre o moralismo e o paternalismo jurídicos”, p. 209.
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Neste direito são identificáveis normas de natureza adjetiva – normas  
respeitantes ao efeito executivo da sentença e ao processamento geral da exe-
cução, contidas quer no CPP (artigos 467º e ss.) quer no Código da Execução 
das Penas e das Medidas Privativas da Liberdade; e normas de natureza subs-
tantiva – normas atinentes à determinação prática do conteúdo da sentença 
condenatória, ou seja, à realização concreta da sanção imposta nesta decisão, 
contidas quer no CP (por exemplo, artigos 42º, 43º, 44º, 48º, 49º, 55º, 56º, 
58º, nºs 2, 3 e 4, 60º, nº 4, 87º, 89º e 90º) quer naquele Código da Execução.

A autonomia do direito da execução das penas e das medidas de segu-
rança põe a questão pertinente de saber se as normas constantes do artigo 
32º da CRP valem também para a fase da execução. O que tem que ver 
diretamente com a questão de saber se as normas de natureza adjetiva 
que integram aquele direito mantêm ou não natureza intrinsecamente 
processual penal8.

Na jurisprudência constitucional tem-se colocado, concretamente, 
a questão de saber se a garantia de defesa que é o direito ao recurso se 
estende ao momento em que está a ser executada a pena de prisão. O TC 
tem decidido no sentido de já não ser aplicável o disposto no artigo 32º, 
nº 1, da CRP, sem prejuízo de se dever equacionar a questão da recor-
ribilidade a partir do artigo 20º da CRP (Ac. nºs 150/2013 e 752/2014).  
No sentido de este entendimento já não valer, porém, para os casos em que 
está em causa a execução da prisão preventiva vai o Ac. nº 848/2013, enten-
dendo-se que nesta hipótese ainda estamos no âmbito do processo penal. 

1.2. O direito processual penal, a criminologia e a política criminal
É hoje manifesto que o direito processual penal é diretamente tributário dos 
ensinamentos da criminologia e de mandamentos político-criminais.

a) Ao denunciar o processo de seleção da delinquência e, em geral, a discre-
pância entre os crimes cometidos e os denunciados, entre estes e os crimes 
que são processados e entre estes e os crimes aos quais vem a corresponder 
uma decisão final (algo que o “efeito de funil” tão bem exprime), a criminolo-
gia reflete sobre instâncias formais de controlo que participam no decurso do 

8 No sentido de que só razões meramente técnicas justificam que seja extraído ao direito proces-
sual penal a matéria processual penal atinente ao efeito executivo da sentença, Figueiredo Dias, 
Direito Processual Penal, 2004, p. 37 e s., e Anabela Rodrigues, “A fase de execução das penas  
e medidas de segurança no direito português”, p. 5.

MIOLO DireitoProcessualPenal4E.indd   15MIOLO DireitoProcessualPenal4E.indd   15 03/05/22   11:0603/05/22   11:06



16

DIREITO PROCESSUAL PENAL

processo penal – o tribunal, o ministério público e as polícias – denunciando 
que o criminoso é muitas vezes não propriamente aquele que comete crimes, 
mas antes aquele a quem o estigma é aplicado com sucesso, na expressiva observa-
ção de Becker. Sem prejuízo de também a criminologia apontar vantagens na 
não descoberta e no não sancionamento de todas os crimes. A perseguição 
total de todo e qualquer crime poderia mesmo questionar o valor da norma 
que o tipifica, o que aponta para margens positivas de oportunidade quanto 
à promoção processual. 

O processo penal colhe, ainda, ensinamentos nos estudos criminológicos 
centrados no efeito estigmatizador ou vitimizador de determinados momen-
tos ou de certas práticas no decurso do processo. Por exemplo, no que toca à 
tipologia da sala que poderá fazer da audiência de julgamento uma cerimónia 
degradante, na formulação de Garfinkel; ou no que se refere à prestação múl-
tipla de declarações por parte de vítimas de determinados crimes, nomea-
damente crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual. Quanto a 
estes, destaque-se, por exemplo, o instituto das declarações para memória 
futura (artigos 271º e 294º do CPP)9.

São também de grande relevo para o processo penal os estudos crimi- 
nológicos que traçam a distinção entre a pequena criminalidade e a crimina- 
lidade grave. Louvando-se nesta distinção e assumindo que se trata aqui de 
«duas realidades claramente distintas quanto à sua explicação criminológica,  
ao grau de danosidade social e ao alarme coletivo que provocam», o CPP 
procedeu àquela distinção nos artigos 280º, 281º e 344º e na delimitação dos  
processos especiais (processo sumário e processo sumaríssimo)10. 

b) Por seu turno, um programa político-criminal fundado no mandamento 
da necessidade de tutela de bens jurídicos e da reintegração do agente na 
sociedade projeta-se necessariamente no processo penal. Reclama, nomea-
damente, que o processo penal se desenrole de forma célere, que seja dado 
relevo adequado à determinação da sanção, que a resolução do conflito jurí-
dico-penal tenha lugar também por via de mecanismos de diversão e que 
o arguido e a vítima participem na administração da justiça penal, criando 
para o efeito espaço para soluções processuais de consenso. Tomando de 

9 Sobre os aspetos destacados, Costa Andrade, “O Novo Código Penal e a Moderna Criminolo-
gia”, p. 192 e ss. Desenvolvidamente, Figueiredo Dias/Costa Andrade, Criminologia. O homem 
delinquente e a sociedade criminógena, p. 365 e ss.
10 Cf. Exposição de motivos do Decreto-Lei nº 78/87, de 17 de fevereiro, diploma que aprovou o CPP 
vigente, parte II., ponto 6.
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empréstimo palavras de Fernanda Palma, faz sentido defender que “o Processo  
Penal, não podendo corrigir totalmente as deficiências da seleção ou de uma 
definição de crime arbitrária, deve ser, pelo menos, através de uma conceção 
material de crime constitucionalmente apoiada, uma instância racionaliza-
dora de distinção de casos segundo critérios razoáveis de justiça e uma ante-
cipação dos fins reparadores das penas”11. É o que sucede, seguramente, com 
os institutos previstos nos artigos 280º e 281º do CPP.

O programa político-criminal do presente aponta para distinções 
ao nível do processo no âmbito da criminalidade mais grave, o que tem 
expressão, desde logo, no nº 3 do artigo 34º do CRP, onde se distingue a 
criminalidade especialmente violenta e a altamente organizada. Mas também nas 
alíneas i), j), l) e m) do artigo 1º do CPP. Sem prejuízo de já em 1987 tal dis-
tinção ter sido considerada no nº 2 do artigo 1º do CPP, autonomizando-se  
os casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada 
(condutas que integrassem os crimes então previstos nos artigos 287º, 
288º ou 289º do CP ou que dolosamente se dirigissem contra a vida,  
a integri dade física ou a liberdade das pessoas e fossem puníveis com pena 
de prisão de máximo igual ou superior a cinco anos). 

Perante certas formas de criminalidade, de que a criminalidade orga-
nizada e o terrorismo são exemplos, pede-se hoje ao Estado que satisfaça 
“’paradoxalmente’ duas ambições: que limite os poderes do Estado, em 
nome da proteção dos direitos dos cidadãos; e que amplie os poderes do 
Estado, também em nome dos direitos dos cidadãos”12. O processo penal 
das “duas velocidades”, o que distingue a criminalidade grave da pequena 
e média, é confrontado com a necessidade de uma “terceira velocidade” 
que introduza diferenças no âmbito da criminalidade grave. Ponto é que 
não se verifique um indesejável efeito de contaminação, no sentido de 
estas diferenças alastrarem depois à criminalidade grave restante13. Ponto 
é que a diferenciação processual não se venha a revelar no decurso do pro-
cesso pura tática processual (puro oportunismo processual). Por exem-
plo, enquadrando os factos no âmbito do terrorismo para tornar aplicável 
o artigo 177º, nº 3, alínea a), do CPP.

11 Cf. “O Problema Penal do Processo Penal”, p. 51.
12 Cf. Anabela Rodrigues, “A defesa do arguido: uma garantia constitucional em perigo no 
‘admirável mundo novo’”, p. 550.
13 Sobre isto, Maria João Antunes, “Direito Penal Clássico vs. Direito Penal do Inimigo: Impli-
cações na Investigação Criminal”, p. 121 e ss.
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Um dos perigos a que aludimos está de certa forma patente nas alíneas 
j), l) e m), do nº 1 do artigo 1º do CPP, já referidas. Entre outras razões, por 
delas parecer decorrer que todos os factos subsumíveis numa das incri-
minações do catálogo integram necessariamente a respetiva categoria14.  
Trata-se de interpretação que o aplicador deverá arredar, sendo-lhe  
exigível que leve a cabo um juízo ulterior quanto à natureza violenta, espe-
cialmente violenta ou altamente organizada da criminalidade concreta-
mente envolvida no processo. Neste sentido vai, de resto, o nº 2 do artigo 
1º da Lei nº 5/2002, por decorrer desta norma que, relativamente a alguns 
crimes do catálogo, a lei só se aplica se o crime for praticado de forma 
organizada, sem prejuízo de se dever entender que em relação aos demais 
poderá sempre afastar-se a presunção de que integram a criminalidade 
organizada15.

2. As finalidades do processo penal

Ao processo penal são apontadas três finalidades essenciais: a realização da 
justiça e a descoberta da verdade material, finalidades que são autónomas 
entre si16; a proteção perante o Estado dos direitos fundamentais das pessoas 
(do arguido, mas também de outras pessoas, terceiros); e o restabelecimento 
da paz jurídica (comunitária e do arguido) posta em causa com a prática do 
crime. Estas finalidades não são, porém, integralmente harmonizáveis, sendo 
antes de concluir, em geral, pelo seu “carácter irremediavelmente antinómico 
e antitético”17.

A finalidade de realização da justiça e de descoberta da verdade material 
pode conflituar com a finalidade de proteção perante o Estado dos direitos 

14 Assim, avaliando criticamente estas normas, Costa Andrade, “Bruscamente no Verão Passado”, 
a reforma do Código de Processo Penal. Observações críticas sobre uma Lei que podia e devia ter sido diferente, 
p. 50 e ss. Em sentido crítico, também Faria Costa, “Os códigos e a mesmidade: o Código de 
Processo Penal de 1987”, p. 449 e s.
15 Neste sentido, relativamente à alínea m) do artigo 1º do CPP e ao artigo 1º da Lei nº 5/2002, Silva 
Dias, “Criminalidade organizada e combate ao lucro ilícito”, p. 28 e ss., e, ainda, João Gouveia 
de Caires, “Métodos ocultos na criminalidade económico-financeira: entre a (a)tipicidade e a 
cumulação”, p. 46 e ss.
16 Cf. infra, Capítulo VI, ponto 6. As medidas de garantia patrimonial prosseguem a finalidade de 
realização da justiça e não propriamente a de descoberta da verdade material.
17 Cf. Figueiredo Dias, “O Novo Código de Processo Penal”, p. 13. E, ainda, Direito Processual 
Penal, 1988-89, § 29 e ss.
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fundamentais das pessoas. Por exemplo, em razão da previsão de determina-
dos métodos de obtenção da prova, como as buscas domiciliárias ou as escu-
tas telefónicas, as quais podem envolver até terceiros e não apenas o arguido,  
e da admissibilidade de medidas de coação, como, por exemplo, a prisão  
preventiva (artigos 177º, 187º e 202º do CPP, respetivamente)18. Por outro 
lado, poderá conflituar com a finalidade de restabelecimento da paz jurídica.  
Por exemplo, quando se preveja, depois do trânsito em julgado da decisão,  
a revisão da sentença ou se admita a reabertura da fase de inquérito (artigos 
279º e 449º do CPP, respetivamente).

A proteção perante o Estado dos direitos fundamentais das pessoas pode 
conflituar com a finalidade de realização da justiça e de descoberta da ver-
dade material. Por exemplo, quando se proíbam certos métodos de prova e a 
valoração das provas assim obtidas ou quando se proíba a valoração do silên-
cio do arguido quanto aos factos que lhe sejam imputados (artigos 126º e 61º, 
nº 1, alínea d), 343º, nº 1, e 345º, nº 1, do CPP, respetivamente). Poderá confli-
tuar também com o restabelecimento da paz jurídica. Por exemplo, quando 
se admita, já depois do trânsito em julgado da decisão, a revisão de sentença 
condenatória de pessoa já entretanto falecida (artigos 449º, nº 4, do CPP  
e 127º e 128º do CP).

A finalidade de restabelecimento da paz jurídica – finalidade constitucio-
nalmente tutelada, uma vez que uma das garantias do arguido em processo 
criminal é o seu julgamento no mais curto prazo compatível com as garantias 
de defesa (artigo 32º, nº 2, segunda parte, da CRP) –, pode conflituar com 
a finalidade de realização da justiça e de descoberta da verdade material.  
Por exemplo, quando à decisão final (condenatória ou absolutória) se ligue 
o efeito de caso julgado e, consequentemente, o efeito de irrecorribilidade 
da decisão. Poderá conflituar também com a proteção perante o Estado dos 
direitos fundamentais das pessoas. Por exemplo, quando se sujeite o arguido 
a prisão preventiva, restringindo o seu direito à liberdade, por haver perigo, 
em razão da natureza e das circunstâncias do crime ou da personalidade do 
arguido, de que este perturbe gravemente a ordem e a tranquilidade públi-
cas (artigo 204º, alínea c), do CPP).

Segundo o ensinamento de Figueiredo Dias, a via de superação da impos-
sibilidade de harmonização integral destas finalidades passa por “operar a 
concordância prática das finalidades em conflito; de modo a que de cada uma 
se salve, em cada situação o máximo conteúdo possível, otimizando os ganhos 

18 Salienta este aspeto, Winfried Hassemer, “Processo penal e direitos fundamentais”, p. 21 e s.
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e minimizando as perdas axiológicas e funcionais”, com o limite da intocável 
dignidade da pessoa humana19. A mútua compressão das finalidades em conflito 
por forma a atribuir a cada uma a máxima eficácia possível é notória, por exemplo, 
no regime da sujeição do arguido a medidas de coação e a medidas cautela-
res e de polícia (artigos 191º e ss. e 249º e ss. do CPP), bem como no regime 
dos meios de obtenção da prova (artigos 171º e ss. do CPP), onde é evidente o 
conflito entre a finalidade de realização da justiça e de descoberta da verdade 
material e a de proteção dos direitos fundamentais das pessoas. Com o limite 
de se eleger esta finalidade em detrimento da outra quando está em causa 
a intocável dignidade da pessoa humana, proibindo determinados métodos de 
prova e fazendo corresponder às provas assim obtidas a sanção da nulidade  
e a proibição da sua utilização (artigo 126º do CPP). 

Na jurisprudência constitucional o Ac. nº 607/2003 é muito signifi-
cativo da operação de concordância prática das finalidades de realização 
da justiça e de descoberta da verdade material e de proteção de direi-
tos fundamentais do arguido. O julgamento incidiu sobre norma relativa 
à valoração como meio de prova de um “diário” apreendido em busca  
domiciliária validamente autorizada.

No Ac. 81/2007 foi julgada norma relativa à manutenção nos autos de 
fotografia de terceiro, utilizada sem o seu consentimento durante a fase 
inquérito, para identificação pelas vítimas de suspeitos que são arguidos 
em processo penal ainda sem decisão transitada em julgado. Esta deci-
são, além de ser relevante por estar em causa um direito fundamental de 
terceiro, mostra que o processo penal também é palco de conflitos entre 
direitos fundamentais. No caso, entre o direito à imagem de terceiro e o direito 
de defesa dos arguidos.

Relativamente à intrusão nos direitos fundamentais de terceiro no 
âmbito do processo penal é disso expressão clara o regime das apreen-
sões que podem incidir sobre instrumentos, produtos ou vantagens ou 
outros objetos ou coisas ou animais que não pertençam ao arguido (artigo 
178º do CPP). Há até, por isso, normas específicas sobre a atuação de tais 
terceiros no processo penal (artigo 178º, nº 9, e 347º-A). Diga-se também, 
que é hoje pertinente equacionar se pode ser ordenada a colheita coativa 

19 Cf. “O Novo Código de Processo Penal”, p. 13, e já antes “Para uma reforma global do processo  
penal português. Da sua necessidade e de algumas orientações fundamenais”, p. 206 e ss.  
Cf., ainda, a Exposição de motivos do Decreto-Lei nº 78/87, parte II., ponto 5.
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de material biológico para determinação do perfil genético de alguém 
distinto do arguido, nomeadamente da vítima do crime, por tal se reve-
lar muito importante, por exemplo, na investigação de um crime contra 
a liberdade sexual20.

3. A conformação jurídico-constitucional do processo penal 
português 

A propósito das relações entre o processo penal e a Constituição é comum 
acentuar-se que o direito processual penal é o sismógrafo da Constituição de um 
Estado21, dependendo a estrutura e a caracterização do processo penal das orientações 
políticas típicas historicamente afirmadas. É verdadeiro direito constitucional aplicado, 
em uma dupla dimensão: os fundamentos do direito processual penal são, 
simultaneamente, os alicerces constitucionais do Estado; a concreta regu-
lamentação de singulares problemas processuais deve ser conformada jurí-
dico-constitucionalmente22. Dizendo de outra forma: o primeiro problema 
legislativo do processo penal numa democracia constitucional é “um problema 
político no seu mais puro e rigoroso entendimento, na medida em que nele se 
defrontam duas questões básicas da função protetora do Estado de Direito: 
protetora dos direitos humanos fundamentais, mas por igual protetora dos 
direitos fundamentais do conjunto das pessoas constituídas em Estado”23. 

É até criticado por alguns o modo como o processo penal é marcado por 
normas, valorações, argumentações e conceptualizações de natureza jurídico-
-constitucional que podem descaracterizar o direito processual penal ao ponto 
de fazer dele uma mera “colónia do direito constitucional”24.

a) O texto constitucional versa sobre a detenção, em f lagrante delito  
e fora dele (artigo 27º, nº 3, alíneas a), b), c), f) e g)); o dever de informação 

20 Sobre isto, por referência ao direito espanhol, Arantza Libano Beristain, “La práctica del 
análisis de perfiles de ADN a personas distintas al imputado en el proceso penal” p. 207 e ss.
21 Cf. Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, p. 9.
22 Cf. Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, 1988-89, § 3. 
23 Cf. Figueiredo Dias “Sobre a vigência tricenal do Código de Processo Penal Português”, p. 132.
24 Assim, Peter Riess, “Derecho constitucional y proceso penal”, p. 126 e ss. No sentido de que 
a expressão “direito constitucional aplicado” apaga as diferentes autonomias dos dois ramos do 
direito e insinua uma pã-constitucionalização de efeitos intoleráveis, Faria Costa, “Um Olhar 
Cruzado entre a Constituição e o Processo Penal”, p. 187.
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das razões da privação da liberdade (artigo 27º, nº 4); o dever de indemnizar  
o lesado por privações da liberdade contra o disposto na Constituição e na 
lei (artigo 27º, n.º 5); a apresentação do detido ao juiz no prazo máximo de  
48 horas (artigo 28º, nº 1); a natureza excecional da prisão preventiva, que 
deverá estar sujeita aos prazos estabelecidos na lei (artigo 28º, nºs 2 e 4); 
o dever de comunicação da decisão judicial que ordene ou mantenha uma 
medida de privação da liberdade (artigo 28º, nº 3); o direito de não ser jul-
gado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime (artigo 29º, nº 5);  
o direito à revisão da sentença e à indemnização pelos danos sofridos em caso 
de condenação injusta (artigo 29º, nº 6); a providência de habeas corpus contra o 
abuso de poder, por virtude de prisão ou detenção ilegal (artigo 31º); o direito 
ao recurso enquanto garantia de defesa (artigo 32º, nº 1); o direito de escolher 
defensor e ser por ele assistido em todos os atos do processo, sem prejuízo de 
a lei dever prever casos e fases em que a assistência é obrigatória (artigo 32º, 
nº 3); a competência reservada do juiz para a instrução e para a prática dos 
atos instrutórios que se prendam diretamente com os direitos fundamentais 
(artigo 32º, nº 4); a submissão da audiência de julgamento e dos atos instru-
tórios que a lei determinar ao princípio do contraditório (artigo 32º, nº 5);  
o direito de intervenção no processo por parte do ofendido (artigo 32º, nº 7); 
a cominação da nulidade das provas obtidas mediante tortura, coação, ofensa 
da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, 
no domicílio, na correspondência ou nas tele comunicações (artigo 32º, nº 8); 
o princípio do juiz natural (artigo 32º, nº 9); as situações em que é permitida 
a entrada no domicílio dos cidadãos contra a sua vontade (artigo 34º, nºs 2 e 
3); a admissibilidade de ingerências na correspondência, nas telecomunica-
ções e nos demais meios de comunicação (artigo 34º, nº 4); os desvios à regra 
da aplicação a todas as pessoas da lei processual penal (artigos 130º, 163º,  
alínea c), 157º, nºs 2 e 3, e 196º, nº 1); e, ainda, sobre a intervenção do júri no 
julgamento dos crimes graves (artigo 207º, nº 1). 

A CRP contém também determinações genéricas de acordo com as quais 
o processo criminal assegura todas as garantias de defesa (artigo 32º, nº 1); 
todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença 
de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com 
as garantias de defesa (artigo 32º, nº 2); o processo criminal tem estrutura  
acusatória, com repartição das funções processuais de investigar, acusar e 
julgar entre a magistratura judicial e a do ministério público (artigos 32º, 
nº 5, e 219º, nºs 1 e 2). Além de outras normas gerais com relevo processual 
penal direto: acesso ao direito e aos tribunais (artigo 20º, nºs 1 e 2); proteção 
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adequada do segredo de justiça (artigo 20º, nº 3); direito a um processo equi-
tativo (artigo 20º, nº 4); princípio da legalidade criminal (artigo 29º, nº 1); 
publicidade das audiências dos tribunais (artigo 206º); estatuto e funções 
do juiz (artigos 202º, nºs 1 e 2, 203º, 215º, 216º), do ministério público (artigo 
219º) e da polícia (artigo 272º, nºs 1 e 2).

O direito processual penal é direito constitucional aplicado ainda sob um outro 
ponto de vista: a conformação do processo penal traduz-se, muitas vezes, 
numa restrição de direitos fundamentais do arguido e de terceiros que envolve 
todo o regime constitucional de restrição dos direitos, liberdades e garantias  
(artigos 17º e 18º da CRP).

A constituição processual penal tem dado origem a vasta jurisprudência 
constitucional quer em sede de fiscalização abstrata, preventiva e suces-
siva, quer no âmbito da fiscalização concreta das normas processuais penais 
aplicadas pelos tribunais nas decisões recorridas. Sendo pedida, muitas 
vezes, a apreciação de determinada disposição legal processual penal  
(ou de várias conjugadamente), na interpretação normativa feita, no caso, 
pelo tribunal recorrido. Mesmo sem a declaração prévia da inconstitucio-
nalidade, com força obrigatória geral, de determinada norma, várias alte-
rações legislativas têm sido motivadas pela jurisprudência constitucional25. 

b) Dispondo o artigo 12º, nº 2, da CRP que as pessoas coletivas gozam dos 
direitos e estão sujeitas aos deveres compatíveis com a sua natureza, é cada 
vez mais pertinente, dada a extensão crescente da responsabilidade crimi-
nal às pessoas coletivas e entidades equiparadas (artigo 11º do CP), a questão 
de saber quais os direitos constitucionalmente consagrados, com relevo em 
matéria de processo penal, cujo gozo é compatível com a sua natureza. Com 
a complexidade acrescida de a resposta dever atender também à natureza 
pública ou privada da pessoa coletiva26.

Relativamente a direitos constitucionalmente consagrados com relevo 
em matéria de processo penal, cujo gozo é compatível com a natureza das 

25 Cf. Fernanda Palma, “Linhas estruturais da reforma penal – Problemas de aplicação da 
lei processual penal no tempo”, p. 14 e s., e Maria João Antunes, “Direito processual penal –  
‘direito constitucional aplicado’”, p. 746 e ss., e “Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito 
da Execução das Sanções Privativas de Liberdade e jurisprudência constitucional”, p. 103 e ss.
26 Sobre isto, Maria João Antunes, Processo Penal e Pessoa Coletiva Arguida, p. 45 e ss.
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pessoas coletivas, há já alguma jurisprudência constitucional27. O TC tem 
entendido que o direito de acesso ao direito e aos tribunais (artigo 20º) é 
compatível com a natureza das pessoas coletivas privadas (Acs. nºs 539/97, 
174/2000 e 216/2010) e que dele decorre o direito à proteção jurídica por 
parte de pessoas jurídicas com fins lucrativos (Ac. nº 242/2018). São tam-
bém compatíveis o direito ao sigilo da correspondência, consagrado no 
artigo 34º, nº 1, da CRP, sem prejuízo de o “conteúdo” do direito poder 
ser diferente consoante o titular seja pessoa singular ou coletiva (Acs. nºs 
198/85 e 569/98) e o direito à não autoincriminação (Ac. nº 298/2019). Em 
matéria de buscas domiciliárias, o TC entendeu que já extravasa o âmbito 
normativo de proteção do artigo 34º, nº 2, da CRP a sede e o domicílio 
profissional de pessoas coletivas, não estando por isso na competência 
reservada do juiz ordenar a busca que aí se realize (Acs. nºs 593/2008  
e 596/2008).

Deve notar-se que a Diretiva (EU) 2016/343 do Parlamento Europeu  
e do Conselho, de 9 de março de 2016, relativa ao reforço de certos aspetos 
da presunção de inocência, aplica-se, exclusivamente, às pessoas singula-
res (artigo 2º). Lê-se mesmo no considerando (13) que “a presente diretiva 
reconhece que as necessidades e os níveis de proteção de alguns aspetos 
da presunção de inocência são diferentes consoante se trate de pessoas 
singulares ou coletivas”, tal como já o reconheceu o Tribunal de Justiça.

4. A estrutura do processo penal português

Ao longo dos tempos são identificáveis duas estruturas do processo penal que 
se contrapõem, até por a elas corresponderem diferentes conceções do poder 
estadual (estrutura inquisitória, de pendor autoritário, e estrutura acusatória, 
de pendor liberal), sem prejuízo de serem identificáveis traços de estruturas 
de natureza mista (inquisitória mitigada ou moderna)28. 

Na estrutura processual penal inquisitória domina o interesse estadual  
e consequentemente a finalidade de realização da justiça e de descoberta da 
verdade material. As funções de investigação, de acusação e de julgamento 
cabem a uma mesma entidade – ao juiz –, em uma estrutura processual em que 

27 Sobre isto, Maria João Antunes, Processo Penal e Pessoa Coletiva Arguida, p. 49 e ss.
28 Sobre isto, desenvolvidamente, Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, 1988-89, § 55 e ss.  
E, ainda, Eduardo Correia, Processo Criminal, p. 6 e ss.
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o arguido tem o estatuto de objeto do processo com desconsideração dos seus 
direitos, já que se pretende a consecução daquela finalidade a todo o custo.

Na estrutura processual penal acusatória, o processo penal é visto como 
uma disputa entre o Estado e o indivíduo indiciado. A verdade que se obtém 
é uma verdade meramente formal, emergente de regras de repartição do ónus 
da prova, com respeito dos princípios da igualdade de armas e do dispositivo. 
Há uma cisão entre a entidade que investiga e acusa e a que julga, tendo o 
arguido o estatuto de sujeito processual, por se tratar de estrutura processual 
que tem como finalidade a proteção dos direitos das pessoas.

4.1. O Código de Processo Penal de 1929
O Código de Processo Penal que antecedeu o vigente é um diploma com  
marcas do período político onde se inseriu e se foi inserindo, revelando a 
forma como se foram estabelecendo as relações entre o Estado e o indivíduo 
na perseguição do crime e dos criminosos.

Ao CPP de 1929 correspondeu uma estrutura de forma acusatória que 
era, em bom rigor, materialmente inquisitória, uma vez que o juiz que julgava 
também instruía, cabendo ao ministério público deduzir a acusação. Ventos 
políticos de mudança levaram a que o Decreto nº 35 007, de 13 de outubro de 
1945, entregasse a instrução preparatória ao ministério público, subtraindo-a 
da competência do juiz de julgamento. Tratava-se, porém, de um ministério 
público governamentalizado e não controlado judicialmente, nomeadamente 
quando se intrometia na esfera dos direitos fundamentais das pessoas. Só com 
a Lei nº 2/72, de 10 de maio, é que é promovida a fiscalização judicial da ati-
vidade instrutória do ministério público e das polícias, por via da criação da 
figura do juiz de instrução, tendo havido também uma melhoria da posição 
processual do arguido nas fases anteriores ao julgamento, com o Decreto-Lei 
nº 185/72, de 31 de maio. Ambos os diplomas não podem deixar de ser vistos 
como expressão de alterações políticas ocorridas já na fase final da ditadura, 
associadas ao período marcelista29.

Com o 25 de abril de 1974 e com a Constituição da República Portuguesa 
de 1976 abre-se o período conducente à reforma do processo penal tendo em 
vista o processo penal de um Estado de direito democrático.

29 Para uma síntese sobre o Código de 1929 e as alterações relevantes que se lhe seguiram, Anabela 
Miranda Rodrigues, “O inquérito no novo Código de Processo Penal”, p. 67 e s.

MIOLO DireitoProcessualPenal4E.indd   25MIOLO DireitoProcessualPenal4E.indd   25 03/05/22   11:0603/05/22   11:06



26

DIREITO PROCESSUAL PENAL

4.2. O Código de Processo Penal de 1987 – processo penal de estrutura 
acusatória integrado por um princípio de investigação
Tendo em vista o processo penal de um Estado de direito democrático (artigo 2º  
da CRP), o CPP de 1987 foi estruturado sem perder de vista a concordância 
prática das finalidades, necessariamente conflituantes, que são apontadas ao 
processo penal, segundo um modelo acusatório (artigo 32º, nº 5, primeira parte, 
da CRP), integrado por um princípio subsidiário de investigação30. 

A estrutura acusatória carateriza-se pela adoção de um princípio de  
acusação, segundo o qual a entidade que investiga e acusa – o ministé-
rio público – é distinta da que julga – o juiz –, com repartição de funções 
entre magistraturas distintas, procurando “alcançar o desiderato da máxima  
acusatoriedade possível” (artigos 27º, nº 2, 32º, nºs 4 e 5, 202º, nºs 1 e 2,  
e 219º da CRP e artigos 8º, 9º, 48º, 53º, nº 2, alínea b), 262º e ss. e 311º e ss. do 
CPP)31; e pelo reconhecimento de um leque alargado de sujeitos processuais, 
que contempla também o arguido, ou seja, pelo reconhecimento de partici-
pantes 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”32. Sem que se possa con-
cluir, porém, que o processo penal português está estruturado segundo um 
modelo de “processo de partes”, em razão da posição e das atribuições que  
o ministério público tem no processo33.

A estrutura acusatória é integrada por um princípio subsidiário de investi-
gação 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 se lhe afigure necessário à desco-
berta da verdade e à boa decisão da causa (artigo 340º, nº 1, do CPP). Pode sempre 
fazê-lo em nome do carácter indisponível do objeto do processo e da inten-
ção de prosseguir a realização da justiça e a descoberta da verdade material. 
Com o limite de se tratar sempre de uma prossecução processualmente válida, 

30 Assim, Figueiredo Dias, “Sobre os sujeitos processuais no novo Código de Processo Penal”,  
p. 34, e “Os princípios estruturantes do processo e a revisão de 1998 do Código de Processo 
Penal”, p. 202 e s.
31 Cf. Figueiredo Dias, “O Novo Código de Processo Penal”, p. 15.
32 Cf. Figueiredo Dias, “La protection des droits de l’homme dans la procedure penale portu-
gaise”, p. 9, e “Sobre os sujeitos processuais no novo Código de Processo Penal”, p. 9.
33 Cf. infra, Capítulo III, ponto 2., alínea b).
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que garanta a proteção dos direitos das pessoas (do arguido e de terceiros)  
e sem perder de vista o carácter subsidiário do princípio da investigação, por só 
esse ser compatível com a máxima acusatoriedade possível do processo penal.

As regras de inquirição de testemunhas contidas no artigo 348º do 
CPP espelham de forma muito clara a estrutura do processo penal por-
tuguês: a marca acusatória revela-se na regra segundo a qual a testemunha  
é inquirida por quem a indicou, sendo depois sujeita a contrainterrogatórios (não é 
interrogada por via do juiz); a natureza subsidiária do princípio da inves-
tigação 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 neces-
sárias para esclarecimento do depoimento prestado e para boa decisão da causa34.

Não obstante não tenha consagração expressa na letra da CRP, o TC 
fundamenta constitucionalmente o princípio da investigação ou da ver-
dade material nos artigos 1º, 2º, 18º, nº 2, 25º, nº 1, 27º, nºs 1 e 2, 32º, nº 4, 
e 202º, nº 1 (Acs. nºs 394/89 e 137/2002). É, por isso, um princípio cons-
titucional implícito.

34 Assim, Figueiredo Dias, “Os princípios estruturantes do processo e a revisão de 1998 do 
Código de Processo Penal”, p. 211 e s.
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