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RELATÓRIO 

DO 

GRUPO DE TRABALHO  

SMMP-ASFIC 
 

 

com vista à proposta de um modelo de integração orgânica da Polícia Judiciária no Ministério Público 

 

 

1. OBJETIVO (s) 

O grupo de trabalho SMMP-ASFIC constituiu-se após a assinatura de um memorando onde foram 
afirmados pontos de partida comuns: 
 

 O exercício da acção penal e a titularidade na direção da investigação criminal cabem em 

exclusivo ao Ministério Público. 

 
 É necessário repensar a posição da Polícia Judiciária no sistema de justiça penal, 

designadamente integrando-a funcional e organicamente no Ministério Público, libertando-

a do comprometimento político que representa a sua actual dependência do poder 

político-executivo. 

 
 Deve ser garantida a natureza de «corpo especial» e de «corpo superior de polícia criminal» 

à Polícia Judiciária, com competência reservada na investigação da criminalidade mais 

grave, complexa ou organizada. Nesse modelo, a Polícia Judiciária, como corpo especial e 

superior de polícia criminal, deve continuar a estar dotada de autonomia administrativa e 

deve continuar a organizar-se, internamente, de forma hierárquica, estrutura que ficará 

devidamente enquadrada no Ministério Público e na dependência da Procuradoria-Geral da 

República.  

 

 

2. JUSTIFICAÇÃO 

A justificação da proposta assume enorme relevância no quadro exigente de um efectivo Estado de 
Direito democrático, onde a justiça deve ser exercida em nome do povo, que a legitima, e não em 
nome dos governos. Essas são razões evidentes de interesse público, pois a investigação criminal e 



         

                                                

                                                    

- 2 - 

 

o exercício da acção penal pública devem ser independentes – quanto ao processo decisório – de 
orientações ou influências externas, designadamente políticas. 
 
Nessa medida:  

 Os princípios constitucionais que regem a organização do sistema de justiça penal, onde 

se situam o Ministério Público e a Polícia Judiciária, implicam a respectiva 

independência do poder político ou político-executivo. 

 
 Essa independência, para ser efectiva e para ser consonante com os padrões 

constitucionais de um Estado de Direito democrático, requer coerência nas 

consequências, tenham elas que ver com a organização ou com o âmbito de 

intervenção funcional das duas instituições. 

 
 A coerência nas consequências implica, por sua vez, que a posição institucional da 

Polícia Judiciária – e em geral das polícias de investigação criminal – seja também um 

dos garantes da independência e imparcialidade do poder judicial – de que o Ministério 

Público é uma parte – como princípio imprescindível do Estado de Direito. 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

a) Parâmetros de Conceptualização 

 

A democracia é um processo em contínua evolução, no sentido de constituir na sociedade 
portuguesa um regime governado pelo povo e para o povo, num aprofundado respeito pela 
liberdade, igualdade, isenção e imparcialidade das instituições. 
 
A sociedade democrática e o poder político alcançaram um tal estado de maturidade democrática 
que se impõe uma efectiva separação de poderes, quer no plano teórico, institucional, de 
organização e articulação do sistema, quer no plano da praxis. 
 
A permeabilidade da justiça à susceptibilidade da influência do “executivo” concretiza-se 
precisamente no plano da investigação criminal. A investigação criminal define-se pela actividade 
que visa averiguar a existência de um crime, determinar os seus agentes e a sua responsabilidade e 

descobrir e recolher provas. 
 

Esta actividade desenvolve-se estritamente no âmbito do inquérito e sob a direcção do Ministério 
Público, magistratura autónoma, hierarquizada e independente do poder político. Todavia, para a 
realização da investigação criminal, o Ministério Público tem a necessidade de delegar 
competências de execução de actos de investigação criminal a entidades que se encontram sob a 
tutela do poder executivo – os Órgãos de Polícia Criminal (OPC). 
 
Com efeito, os “produtos” da investigação criminal (por natureza actos imediatos e irrepetíveis) 
são colhidos pelos OPC’s, cuja dependência hierárquica decorre do poder executivo e não do 
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poder judicial. O que significa que a autoridade judiciária, em regra, tende a apreciar, promover e 
tomar decisões sobre “produtos” e propostas de entidades que não decorrem da essência da 
justiça. 
 
No âmbito da investigação da criminalidade comum, é grave que assim seja, ainda que sejam 
pouco sentidas as pressões sobre a condução das investigações criminais; já na criminalidade 
complexa, organizada e transnacional tal pressão e influência poderá resultar em permanente 
desconfiança sobre a imparcialidade na realização da justiça penal, geradora de perversidades 
diversas e com prejuízo para uma justiça verdadeiramente democrática. 
 
Também não parece curial, transparente e isento que não seja o Ministério Público – titular da 
acção penal – a entidade responsável pela coordenação dos OPC’s, no âmbito da organização da 
investigação criminal. Ainda que essa função esteja entregue a outra entidade que não a 
Procuradoria-Geral da República, trata-se objectivamente de uma clara ingerência de outras 
entidades, dependentes do poder executivo, na esfera da acção penal, na esfera da investigação 
criminal e por isso na esfera da justiça. 
 
É necessário alterar esta situação.  
Não se pretende que todos os OPC’s fiquem sob a dependência hierárquica do Ministério Público. 
Apenas que a coordenação de matérias e actividades no âmbito da investigação criminal esteja 
entregue à magistratura que legalmente detém o poder da acção penal – o Ministério Público.  
 
 
b) Parâmetros de Organização 

 
No espectro policial português, a Polícia Judiciária é única polícia cujas funções são apenas as de 
prevenção e investigação criminal. As demais polícias, ainda que também possam ter 
competências de investigação criminal, têm principalmente funções de natureza administrativa, 
constituindo este último vector a sua principal matriz. 
 
Herdeira legítima da Polícia de Investigação Criminal (PIC), a Polícia Judiciária, constituída em 1945, 
é a polícia por excelência de investigação criminal, criada por isso no seio do Ministério da Justiça e 
aí integrada. Desenvolveu-se ao longo de toda a sua existência em torno desse eixo fundamental 
que constitui a sua razão de ser e de existir: coadjuvar as autoridades judiciárias no exercício da 
investigação criminal na prevenção e na investigação da criminalidade mais complexa, organizada, 
e de maior danosidade social. Até meados da década de 90, a PJ detinha competência para toda a 
investigação criminal. A partir desse momento, parte dessas competências foram entregues a 
outras polícias, de carácter administrativo, em razão de uma evidente opção política de 
desinvestimento naquela que poderia ser, hoje, uma verdadeira agência nacional de investigação 
criminal. 
 
Todavia, não obstante ser a realização da justiça a razão de ser e de existir da Polícia Judiciária, a 
mesma esteve sempre dependente do poder executivo/Ministro da Justiça, sendo por isso o 
director nacional dessa Polícia nomeado pela tutela do Ministério da Justiça, e não pelo poder do 
qual e para o qual concorre a sua natureza e função – isto é, o exercício de actos que 
consubstanciam a realização da justiça penal.  
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No sentido da concretização plena da separação de poderes, deve pugnar-se, no início deste 
século, pela efectiva e total integração da Polícia Judiciária na esfera do poder judicial. Tal alteração 
de paradigma deverá concretizar-se com a integração da Polícia Judiciária na Procuradoria-Geral da 
República (PGR), ficando este órgão com a tutela de duas valências – a da Magistratura do 
Ministério Público e a da Polícia Judiciária, a qual actua estritamente como uma verdadeira agência 
de investigação criminal – interligando e articulando de forma directa a direcção do inquérito com 
o desenvolvimento de diligências de investigação criminal, máxime sobre as formas mais danosas 
da expressividade criminal, assim como a coordenação das investigações com a gestão, análise e 
tratamento da informação criminal.  
 
Integrada a Polícia Judiciária na Procuradoria-Geral da República, a nomeação do seu director 
nacional deveria caber à Procuradoria-Geral da República, designadamente, ser efectivada no 
âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, sob proposta do Procurador-Geral da 
República. 
 
Dessa forma, concretizar-se-á a integração orgânica da Polícia Judiciária no Ministério Público, com 
a nomeação do seu director nacional por um órgão judiciário plural, com legitimidade 
democrática. 
 
A sociedade portuguesa conquistaria dessa forma uma Polícia Judiciária, na estrita dependência 
orgânica da Procuradoria-Geral da República, com uma estrutura hierárquica própria, 
conservando-se a sua identidade institucional, desenvolvida ao longo de mais de meio século de 
construção de saber fazer e de competências que a fizeram granjear autonomia técnica e táctica 
no desenvolvimento das suas atribuições, dispondo-as em permanência e com profunda 
abnegação ao serviço da justiça e, como tal, da sociedade portuguesa. Conservar-se-ia intocável a 
integridade actual da estrutura hierárquica da Polícia Judiciária e a sua operacionalidade, e 
conquistar-se-ia uma maior proximidade com a entidade a que se liga umbilicalmente, o Ministério 
Público. 
 
Todavia, tal não poderá significar que o mundo da justiça não se liga ao mundo da segurança; pelo 
contrário, as dinâmicas de um repercutem-se no outro. No entanto, tal deverá ser conseguido de 
forma institucionalmente salutar para o regime democrático, e como tal para a evolução da 
sociedade portuguesa. A actividade de segurança, prevenção e repressão criminal daí resultante, 
repercutem-se claramente na actividade da justiça, e os resultados desta na definição das políticas 
de prevenção criminal, e de forma mais concreta nos planos de prevenção de segurança, que 
devem ser profusamente trabalhados entre as polícias de cariz administrativo, com 
responsabilidade directa na segurança pública, e as comunidades que servem.  
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4. ANÁLISE A ALGUMAS QUESTÕES 
CONCRETAS  

a) Um claro exemplo de situações “na fronteira da justiça e segurança” é a gestão e 

controlo de incidentes táctico-policiais graves, os quais configuram in totum matéria 

criminal, da alçada do Ministério Público e, em termos de competência reservada para 

investigação criminal, da Polícia Judiciária. Apesar disso, tais entidades foram relegadas 

para segundo plano, com potenciais repercussões nefastas para a recolha da prova e, 

como tal, para a investigação criminal. Toda e qualquer alegação de urgência securitária, 

para a vida e a integridade física, apenas fazem sentido no plano da estreita colaboração 

que todas as entidades têm o dever de exercer, e de integrar no desenvolvimento da 

investigação criminal e, assim sendo, sob a supervisão do Ministério Público. Qualquer 

urgência de carácter criminal concretiza-se de forma clara e evidente no âmbito das 

medidas cautelares e de polícia, cabendo às autoridades que primeiro tomem 

conhecimento dos factos, ou que cheguem ao local, assegurar a segurança de pessoas e 

a integridade do “cenário de crime”, cedendo, após esta “estabilização”, a resolução da 

situação criminal a quem tem a respectiva competência legal. 

 
b) A Polícia Judiciária, no âmbito da prevenção criminal, em particular e especificamente 

no âmbito da criminalidade cuja investigação criminal lhe estaria reservada, procederia 

ao desenvolvimento de actividades supervisionadas pelo Ministério Público, como já 

acontece, no âmbito das Averiguações Preventivas, previstas nos termos da Lei n.º. 

36/94, de 29 de Setembro. Os princípios subjacentes à criação de tal diploma deverão 

ser alargados à criminalidade violenta, especialmente violenta e organizada, mais 

complexa e de elevada danosidade social, cuja competência reservada para a 

investigação criminal pertence à Polícia Judiciária, cabendo aos demais organismos (com 

competência para prevenir e investigar actos de natureza criminal) o dever de comunicar 

de imediato à Polícia Judiciária quaisquer informações ou dados que tenham colhido 

sobre tais potenciais actividades criminosas, da qual se destaca claramente as 

actividades de cariz terrorista e associadas ao crime organizado de manifestação mais 

violenta e danosa. Na orgânica do Ministério Público, deverá ser criada uma unidade 

especializada e dedicada ao terrorismo/contra terrorismo (atenta a natureza do 

fenómeno e a necessidade de actuação em tempo real), de âmbito nacional, fazendo o 

controlo (a que acresce o do juiz de instrução) e a correspondente direcção das 

averiguações preventivas.  

 
c) No tocante à estrutura e funcionamento da inspecção à Polícia Judiciária, a mesma 

deverá, em princípio, ser garantida pelo Ministério Público, em modelo paralelo ao das 

inspecções aos serviços do Ministério Público (através de um quadro de inspectores do 

Ministério Público). 
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5. PROPOSTA 

Propõe-se a integração orgânica da Polícia Judiciária na Procuradoria-Geral da República, 
mantendo-se a sua integridade organizacional e estrutura hierárquica, inclusivamente no âmbito 
do poder disciplinar sobre os seus funcionários, cabendo a aplicação das medidas disciplinares 
mais gravosas ao Conselho Superior do Ministério Público após parecer do Conselho Superior da 
Polícia Judiciária. 
 
Tendo em conta os considerandos precedentes, além da iniciativa legislativa com vista à integração 
da Polícia Judiciária na Procuradoria-Geral da República, importa proceder de forma adicional à 
alteração de vários diplomas, visando não só a integração em absoluto da Polícia Judiciária na 
esfera do judiciário/Procuradoria-Geral da República, mas também cindindo a ligação que a 
instituição ainda tem com a esfera securitária, que pertence a outro domínio que não o da justiça.  
 
Esquema da organização geral da Procuradoria-Geral da República no quadro da presente 
proposta: 

 
 

 

* * * 

Lisboa, 16 de Fevereiro de 2015 


