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Permita, Senhor Dr., que comece com uma nota pessoal:

No dia 25 de Abril de 1974, na fila da cantina de baixo dos

serviços sociais da Universidade, nesta cidade de Coimbra, à hora do

almoço, V. Exª. inquietava-se sobre a natureza do movimento

revolucionário em curso. Julgo ter contribuído para o sossego da sua

refeição ao opinar que o sinal era de esquerda, porque a toada da

música que emergia na rádio, por entre as marchas militares, era “de

intervenção”.

Volvidos trinta anos, sendo V. Exª. o politico experimentado e o

parlamentar ilustre que todos conhecemos, permita que eu, modesto

prático de leis intente, uma vez mais, tranquilizá-lo. Desta feita

acerca da lisura de meios e da seriedade de intenções de quem

dirige e executa, em Portugal, a árdua tarefa de investigação

criminal. Porque suspeito ser em equívocos que se urdiram à volta

disso, agravados por  experiências recentes, de cariz

compreensivelmente traumático (mas nem por isso menos regular,

próprio e isento), que se funda o projecto em apreço.

Serei breve na minha abordagem ao anteprojecto divulgado.

Telegráfico mesmo, quando possível. E centrar-me-ei essencialmente

sobre as alterações projectadas para as fases preliminares do

processo. Mas, ainda aí, de forma não exaustiva, pois mais não

perdoariam o tempo disponível e a paciência dos presentes.  
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1 – É interessante o regime esboçado, de co-responsabilização

do Ministério Publico pela execução da política criminal definida

pelos órgãos de soberania competentes.

A realização prática desse princípio constitucional poderá

passar, como vem previsto, pela apresentação anual de relatório

perante a Assembleia da República. Ou mesmo, atrevo-me dizer,

pela definição de prioridades investigatórias por parte da Assembleia

da República,  sabido como é que a  justiça é um bem escasso e que

num país com as dificuldades do nosso os meios estarão sempre

aquém dos exigidos pela procura crescente.

Necessário é que se saiba compaginar esses exercícios anuais

de priorização com o princípio da legalidade. E, além disso, que

tudo se processe sob a égide de maiorias alargadas e de forma de

tal modo genérica que não sobre espaço para dúvidas sobre

descriminações positivas. Mormente de indivíduos, entidades,

organizações, forças ou grupos próximos das fontes de poder.

2 – São de louvar as preocupações em alargar os campos de

aplicação das formas mais ágeis e consensuais de processo.

Se bem que num ou noutro pormenor técnico careçam ainda

de afinação, as normas respeitantes às formas especiais de processo

e ao regime da suspensão provisória  são um bom contributo para o

incentivo à sua aplicação, que o mesmo é dizer para a leveza e

celeridade da justiça penal nos casos de baixa e média densidade
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criminal. Elas constituem, afinal, o repositório das sugestões e

reclamações de quem está no terreno, compiladas e apresentadas

oportunamente pelo Centro de Estudos Judiciários e, sabemo-lo,

conhecidas e minuciosamente anotadas pelo ministro atento e

brilhante que foi o Dr. António Costa.

 3 – É de aplaudir o propósito de reconhecimento de relevância

legal à assinatura digital certificada. É nesse sentido que fluem os

progressos técnicos da nossa época.

4 – É de aplaudir a maior abertura da investigação à

colaboração do assistente, não se lhe negando o “direito ao

conflito”.

Com cautelas, porém: casos há, da constelação dos crimes

sem vítima, em que o assistente pode ser um intruso, ao serviço de

interesses egoísticos da defesa.

5 – É benéfico o regresso ao regime de anotação no registo

criminal do despacho que aceita a acusação e marca o julgamento,

embora só para efeitos processuais criminais.

6 – É de aplaudir uma mais ampla aceitação em julgamento

das declarações prestadas pelo arguido nas fases preliminares do

processo.
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Quanto ao mais, é um imperativo de consciência que os

cidadãos preocupados com o bom nome da Justiça e com a

qualidade do serviço que a mesma deve prestar à comunidade se

manifestem abertamente contrários a várias soluções acolhidas no

projecto.

Contrários, por exemplo:

a) Ao estabelecimento de prazos peremptórios para a duração

do inquérito, com abertura de uma nova  modalidade de instrução.

      A proposta é irrealista e deseconómica.

Irrealista porque mostra desconhecer as dificuldades que a

investigação da criminalidade mais grave e complexa hoje coloca.

Irrealista, ainda, porque não atende à crónica insuficiência de meios

humanos e materiais, quer nos tribunais quer nos segmentos que, a

montante dos mesmos, integram o sistema de reacção penal

:órgãos de polícia criminal, serviços de perícia médico legal,

departamentos de perícia financeira e contabilística, organismos

com competência pericial em áreas tão diversas como a segurança

alimentar, a balística ou a escrita caligráfica. Irrealista, em suma,

porque parece ter esquecido que no país do betão, dos estádios de

futebol e das exposições megalómanas, a Justiça não constituiu,

nunca, ao longo de décadas, uma prioridade do Estado em termos
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de investimento. E que, dentro da Justiça, os tribunais (serviços do

M.P. incluídos, como me parece ser de boa regra taxionómica) foram

sempre os mais pobres dos pobres parentes.

Deseconómica, enfim, porque iria provocar a hipertrofia dos

serviços jurisdicionais de instrução criminal. Haveria que duplicar,

senão triplicar, o número de juízes de instrução criminal e de

funcionários judiciários e que ampliar instalações. A menos que,

como vem sendo hábito, os quisessem manter confinados às gaiolas

do costume, onde cabe sempre mais um. A menos que, receamos, se

pretendesse apenas transferir a localização dos pontos de

estrangulamento.

b) À fixação de efeitos tão drásticos e tão próximos do caso

julgado para o despacho de arquivamento do inquérito.

 O regime que se projecta traduz-se numa espécie de novo e

encurtado prazo de prescrição do procedimento criminal. Acentua a

vertente  “segurança” da ideia de Direito em detrimento da intenção

de “justiça” e de descoberta da verdade que, sobretudo nas fases

preliminares do processo, deverá prevalecer.

c) Ao renascimento da possibilidade de interposição de recurso

do despacho de pronúncia de forma ilimitada.

Factor de entorpecimento do iter processual, este expediente,

usado com os costumeiros intuitos dilatórios, fará com que sejam

cada vez mais longínquos os desfechos dos processos, sobretudo
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quando afectem arguidos de elevada capacidade de litigância, isto

é, de elevado estatuto económico e/ou social.

d) À atribuição de competência aos tribunais superiores para os

actos jurisdicionais de inquérito, a instrução e o julgamento dos

titulares de órgãos de soberania.

As especificidades da Lei 34/87 em benefício do Presidente da

República, do Presidente da Assembleia da República e do Primeiro

Ministro afiguram-se-me suficientes.

De qualquer modo, não deveriam ser abrangíveis pelo foro

especial  senão crimes cometidos no exercício de funções e não

todas as outras situações que, no tocante a deputados, vêm sendo

injustificadamente abrigadas sob o chapéu da imunidade

parlamentar.

De resto, é infundada a invocação de paralelismo com a

situação dos magistrados. O foro especial é atribuído a estes não

como privilégio pessoal ou funcional mas, ao invés, como garantia

de distanciamento e isenção, isto é, como vacina contra tentações

corporativistas.

e) À obrigatoriedade de dar conhecimento ao arguido, no

interrogatório judicial, dos elementos de prova que sustentam o juízo

indiciário em que se funda a proposta do Ministério Público de
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aplicação da medida de coação.

Não se questiona a necessidade de dar conhecimento

pormenorizado, ao arguido, da matéria fáctica que lhe é imputada

naquele momento processual.

Mas obrigar, além disso, à revelação das fontes de indiciação

dessa matéria é, em muitos casos, fazer perigar gravemente o

sucesso da investigação, a quietude das fontes e a segurança dos

intervenientes processuais.

Repudia-se, em resumo, o desvirtuamento da natureza da fase

processual de inquérito ao abri- la, extemporânea e

injustificadamente, ao exercício do contraditório.

f) À previsão de diversas medidas de carácter restritivo em

matéria de recolha de prova. Porque não se justificam. Porque

traduzem, nalguns casos, infundada desconfiança em relação  à

Policia Judiciária. E porque só se entendem à luz das recentes

experiências traumáticas a que já aludi e cujo espectro nos desgosta

ver pairar sobre vários segmentos do projecto.

Por exemplo:

- A exigência de que qualquer diligência de prova que envolva

documentação de depoimentos de testemunha menor de 16

anos ou a que se aplique medida de protecção especial seja

sempre presidida pelo M.P., “quando o não deva ser por juiz de
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instrução”.

- O alargamento, como regra, da proibição de co-arguidos

deporem contra outros co-arguidos, mesmo nos casos de

separação de processos, “desde que os mesmos cumpram os

requisitos legais da conexão”.

- O agravamento do formalismo da prova por reconhecimento.

- A exigência de contraditório em todos os casos de

declarações para memória futura, inviabilizante da utilização

do regime quando não haja ainda arguidos individualizados ou

identificados no inquérito.

- E o agravamento das exigências relativas a buscas, apreensão

de correspondência, escutas telefónicas e outras formas de

intercepção de comunicações.

Sejamos claros:

A ameaça da criminalidade dos dias de hoje não é, como

alguns pretendem fazer crer, uma invenção de Torquemadas sempre

desejosos de mais e mais poderes investigatórios.

Portugal debate-se com um aumento significativo de crimes

violentos, sobretudo na área da extorsão e do tráfico de pessoas.
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Portugal continua a ser uma porta escancarada à acção de

grupos organizados para a entrada de estupefacientes no espaço

europeu.

Portugal está garrotado por disseminada e galopante

corrupção. Corrupção que se espelha:

- Em cada quilómetro de estrada que se constrói e se descasca

volvido o primeiro Inverno.

- Em cada edifício público que se constrói e mete água à

primeira intempérie.

- Em cada obra pública que termina custando o dobro ou o

triplo do valor inicial da adjudicação.

- Nos anos e anos em que os procedimentos de urbanização e

loteamento se arrastam pelos órgãos competentes, criando-se

dificuldades para se venderem facilidades.

- Nas cifras fabulosas que se desperdiçam anualmente em

comparticipações por produtos medicamentosos e meios de

diagnóstico indevidamente receitados.

- Na inoperância da administração fiscal perante os que mais se

eximem ao cumprimento da suas obrigações.

E etc, etc, etc.

O diagnóstico está feito: é a informalidade que torna Portugal

pouco competitivo, quase inviável. São o contrabando em grande
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escala, a fuga ao fisco e a corrupção endémica que tolhem o nosso

desenvolvimento e impedem o equilíbrio social.

Sem necessidade de agravar sanções, o direito processual

penal constitui o melhor instrumento para se lograr uma justiça

eficaz, quando concorra para evitar a impunidade dos crimes e o

protelamento desmedido das decisões.

O anteprojecto em apreço não serve, decididamente, para

isso.

Porque em vez de persistir em criar prudente equilíbrio entre

garantias  individuais  e segurança colectiva privilegia quase

exclusivamente as primeiras. Contra a corrente dominante na maior

parte dos Estados da União Europeia. E (pasme-se!) ao arrepio de

teses ainda há bem pouco acolhidas, que desaguaram na produção

de leis como a referente à actuação de agentes infiltrados (em 2001)

e como a respeitante à criminalidade organizada e económico-

financeira (em Fevereiro de 2002)!

Não desconhecemos que nos Estados de direito do nosso

hemisfério civilizacional quem faz investigação criminal apanha

pulgas com luvas de boxe. São regras do jogo democrático que

aceitamos e respeitamos profundamente.

Não queiram é, agora, atar-nos também os pés e as mãos.

Porque as pulgas vão fugir todas e o Povo vai desatar a coçar-se….
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                Coimbra, Março de 2004

      Euclides Dâmaso Simões


