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PARECER

 

DO SINDICATO DOS MAGISTRADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - S.M.M.P.

SOBRE O ANTEPROJECTO DE DEC.-LEI QUE ALTERA O REGIME DE

REALIZAÇÂO DAS PERíCIAS MÉDICO-LEGAIS E FORENSES

***

 

O Exm.º Senhor Chefe de Gabinete de Sua Exª a Senhora Ministra da Justiça

remeteu ao SMMP o anteprojecto do Dec.-Lei que altera a regulamentação das

perícias medico-legais e forenses a fim de ser apreciado e ser emitido parecer

correlativo.

*

Tendo-se em linha de conta que as matérias nele constantes marcam de forma

indelével aspectos fundamentais da organização e funcionamento do Ministério

Público, afectando aliás a própria dinâmica da investigação criminal, há que

salientar alguns dos pontos constantes do referido anteprojecto que, em nosso

entendimento, nos merecem algumas reservas e poderão levantar dúvidas na

sua aplicação prática.

*

Art. 5º nº 1 e nº 2:

*

No que concerne ao nº2 do art. 5º, do referido anteprojecto poderão colocar-se

algumas reservas quanto à estrutura da norma ou à sua ratio. No art. 44º do

Dec.-Lei nº 11/98, onde já se previa a possibilidade de convocação pelo

responsável do serviço do instituto ou pelo coordenador do gabinete sob pena
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da aplicação das lei do processo, consagra-se agora a possibilidade de

notificação (além da convocação já existente), resultando porém do texto da lei

que, em caso de não comparência, a falta será comunicada “para os devidos

efeitos à autoridade judiciária competente…”.

*

Sendo possível a notificação nos termos da lei, não se compreende que

desapareça, ou pelo menos que perca expressão literal, a possibilidade da

aplicação das sanções previstas na lei do processo (seja o art. 116º do CPP

seja o art. 519º nº1 do CPC), ficando-se o anteprojecto pela mera comunicação

“para os devidos efeitos à autoridade judiciária competente”.

*

Por outro lado, atenta a necessidade de advertência ao notificando da

possibilidade de aplicação de sanções correlativas  (como condição da

aplicação das referidas normas do processo penal), a simples comunicação à

autoridade judiciária competente não se mostra de alguma forma clarificadora

do regime a aplicar, sendo assim incompatível com a consagrada possibilidade

de notificação, que  assim, fica  desprovida de qualquer resultado prático.

*

Em suma, havendo a possibilidade de notificação (para além da mera

convocação), não se deve afastar a referência para aplicação das sanções

previstas na lei de processo, a qual deverá constar do texto legal, caso se

pretendam alcançar os fins resultantes da possibilidade de notificação.

Ou seja, a celeridade na realização das diligências e a consagração de um

estatuto àquelas entidades, do qual resulte que o não cumprimento das suas

atribuições permitam a aplicação das sanções a que as leis de processo se

referem.
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*

Art. 5º nº 3:

*

No que respeita ao nº3, do mesmo art. 5º, do anteprojecto, trata-se da

clarificação de um procedimento que vem agora permitir o acompanhamento

na perícia de consultor técnico, factualidade à qual nada temos a opor e que

traduz um afloramento do contraditório e salvaguarda dos direitos do

examinado, numa área crítica como são os exames ali em referência.

*

Mal se compreende, porém, a remissão feita para o art. 25º nº1, do

anteprojecto, que não mostra qualquer afinidade com a situação. Fica também

a dúvida se o consultor técnico poderá substituir a pessoa de confiança ou se

acompanhará o arguido acrescendo a essa pessoa.

*

Art. 10. nº1 e nº2:

*

Relativamente ao art. 10º, nada se opõe a que os médicos em funções periciais

tenham acesso, em tempo útil, à informação clínica disponível.

*

Aliás, entendemos que será seguramente uma forma de maximizar a própria

perícia, dentro de uma orientação de crescente autonomia funcional atribuída

ao Instituto Nacional de Medicina Legal no âmbito das solicitações judiciais,

aliás  em justificado reconhecimento do elevado mérito do seu desempenho

funcional.
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*

Porém, não obstante a bondade da solução encontrada, em face dos

interesses conflituantes e da apreciação global do ordenamento jurídico-

constitucional, entendemos que a solicitação de informações clínicas pelas

entidades ali constantes não poderá ser feita nos termos literalmente

expressos.

*

Tendo-se em linha de conta, por exemplo, e entre outras, as Deliberações nº

51/2001 e nº 39/2001, da Comissão Nacional de Protecção de Dados, o acesso

aos dados de saúde, susceptíveis de integrarem informação relativa à vida

privada e sujeitos ao dever de sigilo profissional para os profissionais de saúde,

apenas poderão ser cedidos a pedido da autoridade judiciária competente,

através de despacho devidamente fundamentado e especificando os motivos

determinantes do pedido de colaboração. Tal sucede de forma a permitir que o

responsável pelo tratamento ou alguém por ele mandatado possa pronunciar-

se e ponderar sobre a relevância do pedido, podendo, nos termos legais,

escusar-se a fornecer os elementos por terem invocado o segredo profissional

(cfr. art. 135 e 192º nº1 e 2  do CPP e 519º nº3º alínea c) e nº4 do CPC).

*

Havendo fundadas dúvidas sobre a ilegitimidade da escusa a autoridade

judiciária segue os procedimentos do art. 135º nº2  do CPP e 519º nº4 do CPC,

ou suscita a resolução do incidente no Tribunal Superior competente.

*

Desta forma e não obstante se possa argumentar que a requisição que alude o

nº2 venha a ter apoio legal nos termos estabelecidos no anteprojecto (por força

de Dec.-Lei), a verdade é que a aplicação estrita da norma, implicará
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necessariamente dificuldades práticas de aplicação, devido à necessidade, não

acautelada, de ponderação dos respectivos motivos, considerada a

possibilidade legal de escusa e a sua valoração emergente, quer das leis dos

processos quer da  própria existência de norma penal que, nos termos do art.

185º do Código Penal pune a violação de segredo profissional.

*

Propõe-se assim que, nos casos em que a perícia seja ordenada pelo

Ministério Público, ou pelo Juiz, a requisição possa seja ordenada em

despacho fundamentado pela autoridade judiciária, despacho que será

remetido juntamente com a requisição da perícia, ou nos casos em que a

documentação clínica seja solicitada pelo Director da Delegação do INML,

através de requisições do O.P.C. no âmbito do inquérito 1, ou na

sequência de perícias urgentes a que alude o art. 13 nº1 do anteprojecto,

seja o pedido devidamente fundamentado, sendo correspondentemente

aplicáveis as leis de processo. Em nosso entender será ainda relevante a

consagração legal de um prazo (meramente ordenatório) de resposta.

*

                                                  
1 Convém realçar que, não obstante o teor do art. 2º nº1, do anteprojecto e do actual art. 40º.

do Dec-Lei 11/98, são frequentemente solicitados exames periciais pelos OPC, nos inquéritos

cuja competência lhes é delegada. Assim, tal norma afigura-se-nos de redutora e

desadequada, tanto mais que o art. 270 nº2 alínea b) do CPP determina que seja o Ministério

Público a ordenar a perícia, não sendo tal acto delegável nos OPC. Assim, a redacção do texto

legal parece-nos demasiado restritiva, pelo que deveria, relativamente a determinado tipo de

perícias - exames directos e de sanidade - prever a possibilidade da mesma ser solicitada pelo

OPC, no âmbito do inquérito cuja competência para investigação lhe esteja delegada. 
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Caso assim não se entenda, há que salientar que  se concluiu no mencionado

Parecer que ”a revelação de dados de saúde viola as disposições legais sobre

a confidencialidade e reserva da intimidade privada acima enunciadas as quais,

na sequência do estabelecido no art. 268º nº2 da CRP integram os limites

resultantes daquela “reserva de lei”. A confrontação do art. 268º nº2 com as

referidas disposições da Lei de Bases da Saúde do Dec.-Lei nº16/93 e com a

obrigação de confidencialidade a que estão obrigados os profissionais (Código

Deontológico) impõe necessariamente, a proibição quanto ao acesso à

informação”.

*

Pelo que, uma norma que não preveja a possibilidade de ponderação pelo

profissional de saúde, sujeito ao sigilo, de um juízo de necessidade e de

proporcionalidade em conformidade com o art. 18º nº3, da Constituição, não se

mostra em conformidade sistemática com o nosso ordenamento jurídico,

suscitando-se, ademais, fundadas dúvidas quanto à sua constitucionalidade.

*

Art. 16º nº1 alinea c):

*

No que concerne à alínea c) do art. 16º, dir-se-á que esta é uma questão

complexa e na qual se aplaude a perspectiva legal de responsabilização e

aproveitamento dos conhecimentos técnicos dos peritos médicos na

investigação criminal, como imperativo de maximização da investigação.

*

Porém, se no essencial a redacção da norma é equilibrada, prevendo a

possibilidade de outro médico verificar o óbito (circunstância que acabará por

ser normal devido à pronta intervenção sobretudo do INEM), difícil é
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compreender os exactos termos do mencionado exame ao local ali

referenciado e contextualizá-lo com as restantes normas que regem a matéria.

*

Com efeito e não obstante resulte do texto que o exame “não prejudica as

legais competências da autoridade policial à qual cumprir a investigação”,

mostra-se porém incompatível (ou pelo menos de difícil articulação) com a

disciplina resultante do disposto nos arts. 171º a 173º  do CPP que, de forma

genérica, determinam que o exame ao local será realizado pela autoridade

Judiciária ou pelo órgão de polícia criminal competente (art. 171º nº4 do CPP).

*

Ora, por exame, conforme se pode ler no “Código de Processo Penal Anotado”,

de Maia Gonçalves, a fls. 384, entende-se ”… um meio de obtenção de prova

através do qual se captam indícios relativos ao modo como e ao lugar onde o

crime foi praticado. Pode ser realizado, como se deduz no nº1, em pessoas,

em lugares e em coisas...”, referindo-se ainda aquele autor que compete ”às

autoridades judiciárias ou aos órgãos de policia criminal ordenar a realização

de exames, mas incumbe a qualquer agente da autoridade policial tomar

providência cautelares para evitar que os vestígios da prática do crime se

apagam  ou alterem”.

*

Com efeito, apenas poderá ser feito um exame ao local e esse exame deverá,

em princípio, ser efectuado pelas referidas autoridades ou órgãos de polícia

criminal. Não se mostra adequada a realização de um exame ao local stricto

sensu pelo perito médico-legal e outro, seguidamente, pelo OPC com

competência para a investigação, mantendo-se, como se devem manter,
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preservados os vestígios lofoscópicos, hematológicos e outros, facilmente

degradáveis.

*

Desta forma, suscitam-se-nos sérias reservas quanto à redacção proposta pois

na verdade se aquilo que se pretende é que o perito possa também ele

examinar o local dentro da sua área de especialidade, não nos parece curial

que o perito o possa fazer autonomamente, sem a posse de todos os meios

técnicos (e fora da sua discricionariedade técnico-cientifica), e

desacompanhado do OPC competente.

*

Assim o entendemos, quer em face das normas do nosso ordenamento

processual penal quer tendo-se em linha de conta as competências reservadas

(e correspondente investimento técnico-científico) da Policia Judiciária.

*

O anteprojecto de Dec.-Lei deveria ser clarificado, nesta parte, para que se

possa entender que o perito pode examinar o local e recolher juntamente com

os OPC´s competentes para a investigação, vestígios e meios de prova, mas

tendo-se em conta que a  “ratio” da sua intervenção se resume a  servir como

meio auxiliar de prova para clarificar ou afastar a existência de indícios de

crime doloso.

Devem ser estabelecidos os critérios de actuação do perito, bem como a sua

margem de intervenção que, de forma alguma, se poderá substituir à

Inspecção Judiciária.

Na prática, a sua intervenção deve cingir-se aos aspectos científicos relativos

ao posicionamento dos cadáveres, traumatologia e exame do hábito externo
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dos mesmos, pelo que se propõe que os peritos procedam ao exame sumário,

não do local, mas do cadáver e de indícios de crime. 2

*

Por outro lado, se a intenção do Dec.-Lei em proposta é a de permitir que,

analisado o local pelo perito médico, possa ser dispensada a possibilidade de

deslocação ao local do OPC competente para a investigação, e consequente

exame ao local, a verdade é que se entende (resultando como evidência  da

prática de investigação)  que tal possibilidade seria de aplaudir.

*

Pois  além de ser vantajosa em termos de eficácia e racionalização de meios

da Policia Judiciária (devido às enormes  áreas de actuação das diversas

directorias daquele OPC) conferiria um verdadeiro estatuto de autonomia

técnica ao perito médico-legal, mas, também  nesse caso, a redacção proposta

levanta reservas.

*

Ou seja, deveria constar do texto legal que o perito procedia a exame sumário

ao cadáver e local, clarificando-se assim que, caso  os indícios recolhidos

afastassem a existência de crime doloso, não se comunicaria tal factualidade

ao respectivo OPC, dispensando  a sua deslocação ao local e consequente

exame,  comunicando somente à autoridade judiciária nos termos do nº2 do

art. 16º .

                                                  
2 Conforme se pode ler no Parecer nº 29/98, da Procuradoria-Geral da República, “para o perito

médico, o cadáver é uma testemunha muda que acarreta na sua pele, nos seus tecidos ou nas

suas vísceras, os traços externos ou internos dos factos  que lhe precederam ou provocaram a

sua morte…”, citando R. Bounameau, em «L´autopsie, acte médico-legal et acte scientifique».
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Para o que parece apontar o texto legal do nº2, pois perante a elaboração de

auto de noticia pelo OPC competente deixa de fazer sentido a  elaboração da

informação.

*

Perante uma perspectiva de responsabilização e perante o reconhecido valor

técnico-científico do perito, será este o procedimento correcto, solicitando

consequentemente  o perito médico   a intervenção do OPC competente

quando se mostra existirem indícios de crime doloso e seja necessária  a

recolha de  outros indícios no local e funcionado nesse caso como auxiliar da

investigação, em conformidade com a perspectiva atrás exposta que não é de

forma alguma incompatível com a da sua responsabilização no exame sumário.

*

Em suma, entendemos que, perante a redacção proposta, a mesma levantará

certamente dúvidas interpretativas e funcionais admitindo aquela redacção, em

abstracto, uma possibilidade cumulativa de exames sem um critério legal de

prevalência definido que é evitar.

Caso seja a intenção do legislador conferir ao perito médico-legal as funções

de análise e despiste indiciários, deverá ser concretizada a possibilidade de

que o “exame” que aquele efectue dispense a realização de outro por OPC

competente para a investigação.

 *

Acresce que, nesta perspectiva de auxílio à investigação criminal, que não

podemos deixar de assinalar e aplaudir, pensamos que o texto legal poderia ter

ido mais longe e maximizar a sua intervenção e deslocação ao local através da

obrigatoriedade, salvo fortes razões ou inconveniência de serviço, de ser o

mesmo perito a proceder posteriormente à realização da autópsia médico-legal.
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Com efeito e não obstante o inerente esforço físico suplementar, o resultado e

a própria execução da autópsia atingiriam, como parece claro, a máxima

eficácia. Aliás, à semelhança do que sucede no modelo anglo-saxónico.

*

Art.16º nº7:

*

No que concerne ao nº7, do mencionado art. 16º, ou seja no que respeita à

remoção do cadáver, verificado que seja o óbito, estabelece-se, novamente, tal

como no art. 52º do  Dec.-Lei nº 11/98, actualmente em vigor, um regime de

alternatividade, em que nos termos da alínea a), se permite  às autoridades

policias remover o cadáver após a verificação do óbito e a realização do

exame nos casos do nº1 alínea c) ou, nos termos da alínea b)

por determinação da autoridade judiciária competente.

*

Ora, esta regra de aparente alternatividade, que se mantém, vem, à luz do

ordenamento vigente, colocando em diversas instâncias dificuldades

interpretativas de articulação entre normas, não existindo um regime uniforme

na interpretação e aplicação do texto legal, antes uma alicação casuística que

varia de comarca para comarca.

*

Perante a  obrigatoriedade da ordem da autoridade judiciária em conformidade

com o disposto 52º nº3, ou seja, em face da obrigatoriedade de ser a

autoridade judiciária a ordenar a remoção do cadáver, com vista à realização

da autópsia, torna-se difícil encontrar um âmbito de aplicação para a remoção

do cadáver a realizar pelas autoridades policiais, que por seu lado também

permanece  no art. 7 alínea a) do anteprojecto.
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*

Princípio esse que, sem excepções, se mantém no texto em análise, mais

concretamente no art. 18º nº6, do anteprojecto. Mantendo-se, assim, a mesma

dúvida interpretativa relativamente a situações em que não se mostra

necessária realização de autópsia médico-legal, situação que não está

salvaguardada no texto do anteprojecto.

*

Porém, analisando o texto proposto e não obstante seja de enaltecer a

introdução do nº8, que permite salvaguardar situações excepcionais e que

causam constante alarme social e perturbação da ordem pública, a verdade é

que não podemos concordar com a manutenção de tal regime (alternatividade)

que se tem motivado as sobreditas dúvidas de interpretação e dificuldades

práticas.

*

Mais concretamente, permanecem dúvidas sobre a ordem de remoção em

situações que não se destinam à realização de autópsia, ou seja, situações em

se pode reconduzir o óbito a um processo natural, orgânico ou patológico,

situações a que o actual Dec.-Lei nº 11/98 não dá resposta (bem como o texto

do anteprojecto), pela simples razão de que a concepção deste diploma legal

assenta no pressuposto da realização da autópsia médico-legal. 3

                                                  
3 Aliás, de acordo com o art. 2º nº3 da Lei de autorização legislativa, nº 92/97, é necessário

garantir que quando não houver lugar a perícia médico-legal e na ausência de outro médico,

deverá ser solicitada a comparência da autoridade de saúde da área onde tiver sido

encontrado o corpo para a verificação do óbito.
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*

Ora, o Dec.-Lei nº 11/98 não contempla uma norma que preveja tal

factualidade, encontrando-se a mesma expressamente prevista no  regime do

Dec.-Lei nº 411/98, de 30 de Dezembro, que  se mantém incólume, e onde se

estatuiu que  não havendo lugar à realização de autópsia médico-legal, nos

termos do nº2, será possível assegurar a entrega do cadáver às pessoas

indicadas no nº3, e nesse caso a estas competirá  promover a remoção e

praticar os actos necessários, ou então, não sendo tal possível, competirá à

autoridade de policia promover a remoção do cadáver pelos meios mais

adequados , podendo solicitar a colaboração de quaisquer entidades “ex vi” art.

5º nº1 e 2, do Dec.-Lei nº 411/98, na redacção dada pelo Dec.-Lei nº 5/2000.

*

Este regime dá assim resposta às situações em que morte ocorre no âmbito de

um processo natural orgânico ou patológico e não deve ser olvidado na

redacção do anteprojecto de Dec.-Lei em análise, por ser  norma conflituante e

dar contexto ao corpo e à alínea a) do referido art. 7º.

 *

Caso seja intenção do legislador manter a obrigatoriedade da ordem por

autoridade judiciária, de remoção com vista à realização de autópsia médico-

legal, deverá o referido corpo e alínea a) do nº7 do art. 16 (que permite a

remoção dos cadáveres pelas autoridades policiais), ser clarificado com a

indicação de que não se aplica nos casos em que não haja lugar à autópsia por

referência ao regime do Dec/Lei 411/98.

*

Pois não obstante seja clara a intenção do legislador de conferir a competência

para ordem de remoção do cadáver à autoridade judiciária (art.18º nº6),
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entendemos que não fará sentido que, em situações em que não se torna

necessária a realização de autópsia médico-legal, seja a autoridade judiciária a

autorizar a remoção do cadáver, uma vez que não se destinando à realização

da autópsia, não será aplicável o presente normativo.

*

Só assim se poderá harmonizar a aplicação dos vários diplomas legais

concluindo-se, tal como se concluiu no Parecer  nº 1/NAT/2000 sobre a

verificação da morte – remoção de corpos da via pública, in “Controle Externo

da Actividade Policial”, Vol. II, Edição da Inspecção-Geral da Administração

Interna, a fls. 140,  “…a aplicação destas normas obriga a trabalho de

interpretação quanto à articulação de todas elas para que do conjunto possa

retirar-se harmonia e coerência e, muito particularmente , exequibilidade…”.

*

Pelo que, aproveitando-se a alteração do texto legal, será altura de o clarificar

de forma a que, quer a actividade policial quer a judicial, sejam uniformes na

actuação e as situações excepcionais, a que alude o disposto no nº8 do art.

16º, não passem a ser regra, perante dificuldades de comunicação e

harmonização de procedimentos. 

*

Acresce que, na análise do anteprojecto, ainda se suscitam dúvidas sobre se,

mesmo nos casos da alínea  a) do art. 7º (preservada que se encontra a

prova), será ainda de manter a necessidade de ser a autoridade judiciária a

ordenar a remoção do cadáver, uma vez que já será necessária a realização de

autópsia por imperativo com o referido princípio geral, previsto no art. 18º nº6.

*
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A finalidade da actuação da autoridade judiciária parece desvirtuada, tal como

o próprio âmbito de aplicação da alínea a), pois, em conformidade com o atrás

exposto (não obstante a mesma possa ser interpretada no sentido de que se

aplica quanto não existem indícios de crime doloso), a interpretação

sistemática do anteprojecto parece apontar  para aquela situação como

excepcional em relação ao regime do art. 18º nº 6. 

*

Constando da alínea a) o regime de alternatividade e perante tal redacção faz

todo o sentido que assim seja em face dos princípios e em face das

necessidades de intervenção judicial, pois os mecanismos que forem utilizados

de forma automática permitem substituir a intervenção da autoridade judiciária.

*

Só assim se compreende a existência da referida alínea e toda a estrutura do

nº7 alínea a), do referido artigo 16º, pois caso contrário (sendo sempre

obrigatória a intervenção da autoridade judiciária salvo nos casos em que não

se realiza autópsia médico-legal), também mal se compreenderia qual o seu

âmbito específico de aplicação.

*

Pois caso se mostre necessária a realização da autópsia a remoção será

obrigatoriamente ordenada pela Autoridade Judiciária, a qual poderá preservar

as necessidades da investigação criminal, quer por aplicação do art. 17º, do

anteprojecto, quer por aplicação das restantes regras do sistema processual

penal, mais concretamente, do disposto nos arts. 241º, 245º e 248º, todos do

C.P.P.

*
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Em suma, deverá ser clarificada a redacção do art. 18º nº6, acrescentando-

se que o mesmo será aplicado “sem prejuízo do disposto no art. 16º nº7

alínea a)”.

Deverá ser concretizada a alínea b) do art. 16º nº7, acrescentando-se o

inciso “nos restantes casos”.   

*

Com efeito, não obstante o teor do referido art. 18º nº6, do anteprojecto, não

vemos inconveniente de ordem prática a que, nas situações normais a que

alude o disposto no art. 18 nº2, do referido diploma, ou seja, nos casos em que 

obrigatoriamente se procederá a autópsia médico-legal, possa a remoção ser

ordenada pelas autoridades policiais, recolhidos que sejam os meios de prova.

Permitindo-se, assim, às autoridades policiais remover o cadáver com vista à

autópsia, após a verificação do óbito, sem ordem da autoridade judiciária, a

qual se mostra dispensável perante a necessidade legal de realização da

autópsia.

*

Salvo situações excepcionais, a ordem da autoridade judiciária mostra-se

dispensável, uma vez que é recolhida e acautelada a prova de forma segura.

Tanto mais que obrigatoriamente será levada a cabo autópsia médico-legal,

sendo também aplicável o disposto nos art. 241º, 245º e 248º, todos do CPP.

Ou seja, a autoridade judiciária não fica impedida de colher notícia do crime,

fazendo-o “por qualquer meio” (nº2 do art. 248º do CPP). 4

*

                                                  
4 Nomeadamente através de telecomunicações, como tem sido prática nas grandes comarcas.
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Atenta a manifesta competência dos OPC para a manutenção e recolha de

indícios (expressivamente no que concerne a acidentes de viação), não se

mostra, por regra, que haja meios de prova ou situações a acautelar, que

tornem necessária a determinação da autoridade judiciária competente,

seguindo-se, aliás, o mesmo raciocínio que parece presidir à alínea a) do art.

16 (que o texto do anteprojecto não terá consagrado literalmente), ou seja, a

dispensa da intervenção da autoridade judiciária naqueles casos.

***


