
Exmº Senhor Presidente

do Sindicato dos Magistrados

do Ministério Público

Enquanto Magistrado do Ministério Público (Procurador-

Adjunto em exercício de funções no Tribunal de Pequena Instância

Criminal de Lisboa) estou sensibilizado para o evoluir do

anunciado processo de alterações legislativas com implicações no

meu desempenho funcional, nomeadamente no que respeita ao

Processo Penal.

Neste âmbito, e até pela especificidade do serviço no

Tribunal onde exerço funções, estou particularmente atento a uma

eventual alteração legislativa que implique uma melhoria do

quadro legislativo tendente à optimização na aplicação dos

normativos respeitantes à realização do julgamento sob a forma

sumária (arts.381º e s.s. do C.P.P.), com o inegável interesse

decorrente de uma mais eficaz e célere aplicação da justiça.

Da experiência que neste campo tenho, três questões

fundamentais se têm vindo a colocar no âmbito da aplicação do

art.390º do C.P.P. em sede de despacho judicial irrecorrível e

que vêm implicando a não realização do julgamento dos arguidos

sob a forma sumária, quais sejam:

1- O entendimento do Juiz de julgamento segundo o qual,
ultrapassadas que sejam as 48 horas após a detenção do arguido,
é indevido o emprego da forma sumária - processo especial, por
constituir nulidade insanável do julgamento nos termos do

art.119º, al.f), do C.P.P., reenviando em consequência o

processo para a forma comum (arts.381º, nº1, e 390º, nº1, al.a),

do C.P.P.).



2- O entendimento do Juiz de julgamento segundo o qual os
factos constantes da acusação são susceptíveis de integrar mais
(ou outros) crimes do que aqueles pelos quais foi acusado o
arguido, e aos quais passa a corresponder em cúmulo material e
em abstracto pena de prisão superior a 3 anos, reenviando em

consequência o processo para a forma comum (arts.381º, nº1, e

390º, al.a), do C.P.P.).

3- A ampla possibilidade de interpretação permitida ao Juiz
de julgamento pela letra do art.390º, al.b), do C.P.P., face ao

consagrado amplo e subjectivo conceito de “previsibilidade” da
não observância do prazo máximo de 30 dias após a detenção para

a realização das diligências de prova necessárias para a

descoberta da verdade como fundamento do reenvio do processo

para a forma comum.

Veja-se, ainda, o art.386º, nº1, al.b), do C.P.P., sendo

aqui o conceito a “previsibilidade” de tal observância como
fundamento do adiamento da audiência de discussão e julgamento

com manutenção da forma sumária.

Posto isto,

I)
1- Quanto à invocada nulidade insanável do julgamento nos

termos do art.119º, al.f), do C.P.P.

A)
- Importa aqui ter presente o disposto no art.381º, nº1, do

C.P.P., lido conjugadamente com o disposto no art.254º, nº1,

al.a), do C.P.P. e, assim sendo, o que se retira de tais

preceitos legais é que o arguido detido tem de ser assim

apresentado ao Juiz no prazo máximo de 48 horas a seguir à

detenção.

- Sendo o arguido detido e tendo a detenção ocorrido fora
do horário de funcionamento normal da secretaria judicial, é o



mesmo libertado e notificado para comparecer perante o

Ministério Público no Tribunal, nos termos do art.387º, nº2, do

C.P.P.

E não estando o arguido detido, entendo que não há que

observar o referido prazo de 48 horas, o qual apenas é requisito

para apresentação do arguido detido ao Juiz.

Em abono do que venho defendendo, parece-me, vem a própria

letra da lei vigente, quando prevê e distingue as situações

detido/libertado; por exemplo:
- no nº1, al.a), do art.387º do C.P.P., prevê-se que a

audiência possa ter lugar para além das 48 horas posteriores à

detenção - caso em que o arguido é libertado e assim presente ao
Juiz para julgamento sumário;

- prevê-se a notificação do arguido libertado para

comparecer perante o Ministério Público " no 1º dia útil

seguinte", nos termos do art.387º, nº2, do C.P.P., após o prazo

de 48 horas a contar da detenção, para realização do julgamento

sumário.

- prevê-se, agora no nº3 do art.387º do C.P.P., a situação
em que o julgamento ainda possa ocorrer dentro das referidas 48

horas, no caso de o arguido vir a ser detido e assim ser

presente ao Juiz para julgamento sumário;

B) Ora, ultrapassadas as referidas 48 horas, neste T.P.I.C.
de Lisboa, por exemplo, Tribunal especialmente vocacionado para

realização de julgamentos sumários, apenas uma Juíza dos seis

Juizes em exercício de funções submete os arguidos a julgamento

sob a forma sumária.

C) Como vem de se expor, a questão não se apresenta líquida
no domínio do Código de Processo Penal vigente, impondo-se,

pois, clarificá-la precisando inequivocamente na letra da lei

(art.381º do C.P.P.) que:



- o requisito do início da audiência no prazo máximo de 48
horas após a detenção apenas se aplica nos casos em que o

arguido é apresentado detido ao Juiz de julgamento.
- Nos restantes casos, o arguido é libertado e notificado

para comparecer perante o Ministério Público " no 1º dia útil

seguinte", nos termos do art.387º, nº2, do C.P.P., para

realização do julgamento sumário, e nesse dia o arguido é

apresentado com o expediente ao Juiz para Julgamento sob a forma

sumária, o qual fica obrigado a dar início à audiência de

discussão e julgamento de imediato e a seguir à apresentação do

arguido e expediente pelo Ministério Público para julgamento

sumário.

Isto, obviamente, se o Juiz de julgamento não considerar

preenchidos os pressupostos da verificação da al.a) do art.390º

do C.P.P. com a consequente remessa dos autos ao Ministério

Público para tramitação como Inquérito.

Ressalva-se que é de considerar dia útil todo o dia em que
funcione a secretaria do Tribunal, dentro do horário normal do

seu funcionamento, incluindo no período de férias judiciais.

2- Quanto ao entendimento do Juiz de julgamento segundo o
qual os factos constantes da acusação são susceptíveis de

integrar mais (ou outros) crimes do que aqueles pelos quais foi
acusado o arguido, e aos quais passa a corresponder em cúmulo
material e em abstracto pena de prisão superior a 3 anos,

reenviando em consequência o processo para a forma comum

(arts.381º, nº1, e 390º, al.a), do C.P.P.).

 Aqui impõe-se uma alteração legislativa equivalente à que
introduziu alterações ao art.311º do C.P.P. no sentido da

limitação dos casos de rejeição da acusação a critérios

objectivos, devendo o Juiz de julgamento apreciar a acusação tal

como esta lhe é apresentada (lembra-se a polémica, ultrapassada,

quanto ao conceito subjectivo de “indícios suficientes”).



Ou seja, há que alterar a redacção actual da al.a) do

art.390º do C.P.P. introduzindo-lhe taxativamente os casos de
inadmissibilidade, quais sejam:

- A não verificação dos requisitos do art.381º do C.P.P.
- A verificação dos pressupostos do art.311º, nº1, do

C.P.P. (nulidades e outras questões prévias ou incidentais).

- A verificação dos pressupostos do art.311º, nºs.2, al.a),
e 3, do C.P.P. (acusação manifestamente infundada).

3- A ampla possibilidade de interpretação permitida ao Juiz
de julgamento pela letra dos arts.386º, nº1, al.b), e 390º,

al.b), do C.P.P., face ao consagrado amplo e subjectivo conceito

de “previsibilidade”, como fundamento do adiamento da audiência
de discussão e julgamento com manutenção da forma sumária ou do

reenvio do processo para a forma comum.

A) Esta muito ampla e discricionária possibilidade de

interpretação permitida pela subjectividade conceptual da letra

da lei, deixando ao critério subjectivo do julgador,

insusceptível de ser atacado por via do recurso, a integração do
conceito, permite, por exemplo, que:

- A simples requisição do C.R.C. do arguido seja

considerada pelo Juiz de julgamento como “diligência de prova

que não pode previsivelmente realizar-se no prazo máximo de

trinta dias após a detenção”, com o consequente reenvio do

processo para a forma comum;

- ou, em período de férias judiciais, considere o Juiz de
julgamento que, sendo o arguido presente a julgamento em

liberdade ou tenha sido por si libertado, deixa o processo de

ter carácter urgente e não deve por isso ser tramitado durante

as férias judiciais; e face a diligências consideradas

“previsivelmente morosas” – que se podem confinar, como acima se

disse, à simples requisição do C.R.C. do arguido, que pode ser



efectuada hoje no próprio dia via meios informatizados... -,

desde logo a consequência a retirar é a previsibilidade da

impossibilidade da observância do prazo máximo de 30 dias após a

detenção fixado na lei como limite para a realização do

julgamento sumário, com o consequente reenvio do processo para a

forma comum;

- ou, agora já no decurso da audiência de discussão e
julgamento em processo sumário, afigurando-se necessária para a

descoberta da verdade e boa decisão da causa a realização de

qualquer diligência de prova – inquirição de uma testemunha,

solicitação de um documento,...- a simples produção de tal prova

seja desde logo considerada pelo Juiz de julgamento como sendo

previsivelmente impossível de obter no prazo máximo de 30 dias

após a detenção fixado na lei como limite para a realização do

julgamento sumário, com o consequente reenvio do processo para a

forma comum.

Impõe-se, a meu ver:

A) Caso mantenha o legislador prazo máximo para realização
da audiência de discussão e julgamento sob a forma sumária.

- Tornar impossível o reenvio dos autos para a forma comum

com base num juízo subjectivo e de prognose de

previsibilidade,(ou o adiamento da audiência de discussão e
julgamento), eliminando tais conceitos de cariz subjectivo e

acentuando o recurso a critérios de decisão objectivos – o Juiz

deve esgotar as diligências necessárias e o (no) prazo de 30
dias fixado na lei uma vez iniciada a audiência de discussão e
julgamento.

- A obrigatoriedade de o Juiz de julgamento dar início à
audiência de discussão e julgamento de imediato e a seguir à

apresentação do arguido e expediente pelo Ministério Público

para julgamento sumário (nos dias úteis dentro do horário normal



de funcionamento da secretaria do Tribunal, incluindo no período

de férias judiciais).

Apresentados o arguido e o expediente ao Juiz para

julgamento sob a forma sumária sempre teria este de:

- ou considerar preenchidos os pressupostos da verificação

da al.a) do art.390º do C.P.P. e remeter os autos ao Ministério

Público para tramitação como Inquérito;

- ou dar início à audiência de discussão e julgamento de

imediato e a seguir à apresentação do arguido e expediente pelo

Ministério Público para julgamento sumário, e proceder no âmbito

deste:

a) ou ao adiamento da audiência se verificados os

requisitos do art.386º do C.P.P.,

b) ou à realização de todas as diligências de prova tidas

por necessárias para a descoberta da verdade,

obviamente, sempre no respeito pelo prazo legal de 30 dias,
esgotando todas as diligências oficiosas ou requeridas, e só
podendo remeter os autos para a forma comum se findo o prazo de
30 dias não se mostrassem as mesmas concluídas por forma a então

proferir a sentença – o que passaria a integrar a letra das

als.b) dos arts.386º, nº1, e 390º do C.P.P.

B) Pode, ainda, o legislador eliminar o prazo máximo para
realização da audiência de discussão e julgamento sob a forma

sumária.

Neste caso, uma vez apresentados o arguido e o expediente ao

Juiz  para julgamento sumário, o Juiz de julgamento dá de

imediato, e a seguir à apresentação do expediente e do arguido

pelo Ministério Público, início à audiência (isto se não

considerar, obviamente, verificado o preenchimento da al.a) do

art.390º do C.P.P.).



Com este início, automatica e irreversivelmente, está fixada

a forma do processo independentemente de qualquer prazo máximo

para continuação sob essa forma processual, aplicando-se aqui,

obviamente, as regras gerais da continuidade da audiência –

art.328º do C.P.P.

 Eliminavam-se a al.b) do art.390º do C.P.P. e as

referências ao prazo limite de 30 dias posterior à detenção no

art.386º, nº1, corpo e al.b), do C.P.P..

II)

A um observador menos atento ou mais distraído poderão

parecer de somenos importância as questões ora apresentadas.

Não o serão para quem vem assistindo a situações em que os

utentes da Justiça, arguidos, testemunhas - na grande maioria

agentes das forças policiais, etc. – vêm detidos ou se deslocam

aos serviços do Ministério Público no 4º Piso deste Edifício,

aguardam a tramitação do expediente nestes serviços, são

posteriormente notificados para se deslocarem ao 2º Piso para

julgamento e, por fim, são notificados de que o processo foi

reenviado ao Ministério Público para tramitação sob outra forma

processual.

Neste Tribunal, na última semana, de 26 a 29/01/2004 – não

contando o dia 30/01 (greve dos funcionários judiciais) – foram

enviados para julgamento sumário 26 processos e respectivos

arguidos. Desses, 4 processos foram julgados sob a forma sumária

e os restantes 22 foram remetidos pelo Juiz de julgamento ao

Ministério Público para tramitação sob outra forma processual.

Espero que, com o elevado espírito interventivo que V. Exª.

tem vindo a manifestar na defesa do aperfeiçoamento do sistema

judicial, o que se impõe realçar, esta minha exposição possa



habilitá-lo a um conhecimento tão completo quanto possível das

questões aqui tratadas a fim de, no âmbito das V/ competências,

sobre as mesmas se pronunciar no contexto de futuras consultas

que antecederão as alterações legislativas que se anunciam e

avizinham.

Com os melhores cumprimentos, o Colega ao dispor,

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2004

(Paulo Maurício)


