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Em 23 de Setembro de 2005, em intervenção pública no Fórum Nacional do Ministério Público, o 
presidente do SMMP referiu: 

«O facto de a assembleia da República poder vir, num futuro próximo, ela própria, a definir, por acto 
normativo geral e abstracto, as grandes linhas e as prioridades da política criminal a nível nacional, releva 
de uma preocupação democrática. A preocupação de fazer congregar maioria e minorias na escolha de bens 
comuns que importa especialmente valorizar e na definição do interesse público a que o Ministério Público 
deve dar atenção privilegiada no exercício da acção penal; que, goste-se ou não, continua 
constitucionalmente orientada pelo princípio da legalidade.» 

 
E acrescentou: 
«Uma lei dessa natureza retirará, além do mais, ao Ministério Público o ónus de ter de fazer opções 

impossíveis, perante a escassez dos meios que lhe são distribuídos.» 
 
Para, depois, concluir: 
«E, para ser sério, um tal diploma terá de permitir-lhe [ao Ministério Público], além disso, a 

possibilidade de, por uma vez, impor aos órgãos de polícia criminal – que com o Ministério Público estão, 
legalmente, obrigados a cooperar – as prioridades definidas por essa lei; prioridades essas que hoje são 
definidas, casuisticamente pelas direcções e comandos dessas corporações, que, afinal, dependem directa e 
politicamente do Governo.» 

 
Foi esta, em suma, a posição que o SMMP, através do seu presidente, exprimiu, ainda antes de ser 

conhecido o teor da actual proposta de lei. 
 
Dela retiraremos, em síntese, para este debate, duas grandes questões: 
 A – A importância de que a definição da política criminal congregasse, na medida do possível, 

maiorias e minorias parlamentares; 
 
B – A necessidade, como condição de eficácia, que os OPC ficassem explicitamente subordinados 

a essas linhas de orientação e às prioridades definidas pelo PGR na concretização dessas linhas. 
 
Nessa intervenção foi-se, contudo, um pouco mais longe. Disse-se, ainda, que seria também 

importante que ficasse salvaguardada a possibilidade de, a nível local e em função das circunstâncias 
concretas poder o Ministério Público, sem prejuízo das linhas gerais, definir linhas específicas que 
pudessem atender, no imediato, às referidas circunstâncias locais a que importasse responder, para 
garantia dos direitos dos cidadãos concretos. 

 
Desta posição, que apenas reproduziu e sistematizou, anteriores reflexões e intervenções públicas 

do SMMP, pode, pois, concluir-se que o Sindicato, pelo menos desde que a Constituição da República 
Portuguesa explicitou a ideia de que esta magistratura participa, nos termos da lei, na execução da 
política criminal definida pelos órgãos de soberania e exerce a acção penal orientada pelo princípio da 
legalidade – solução constitucional que contou, recorde-se, com o contributo dos representantes do 
próprio sindicato – sempre procurou ajudar a definir os melhores instrumentos para dar expressão 
prática a esse desiderato constitucional. 

 
É certo, que sempre se clarificou, também, que a noção de política criminal transcende em muito a 

concreta política da acção penal pública, que é a única – recorde-se – que está a cargo do Ministério 
Público. 

 
É certo, ainda, que sempre se referiu, além disso, que a Politica Criminal de um país não se reduz 

ou pode ser contida apenas numa expressão normativa, geral e abstracta. 
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Pelo que antes se disse, é certo, finalmente, que num sistema em que vigora o princípio de 
legalidade no exercício da acção penal pública, mesmo que temperado pelo que o Prof. Doutor Costa 
Andrade considera serem instrumentos de legalidade aberta, a margem de discricionariedade do 
Ministério Público no exercício da acção penal é, no plano teórico e também prático, limitada. 

 
Sempre se procurou explicitar, numa outra perspectiva, que a discricionariedade existente tem 

pertencido em primeira-mão ao poder político e, em concreto, ao Executivo, quando decide da 
afectação privilegiada dos meios postos à disposição do Ministério Público ou dos Órgãos de Polícia 
Criminal (OPC) para lhes possibilitar exercer a acção penal numa ou noutra direcção. 

 
Por isso se referiu também nessa intervenção no Fórum do Ministério Público que: 
 
«Ela [uma tal Lei] contribuirá, nesse sentido, para esvaziar a demagogia que sempre tem prevalecido 

quando se aborda esta questão.» 
 
Poder-se-á inferir, assim, de tudo o que antes se disse, que o SMMP não tem, de nenhum modo, 

uma posição fechada para tomar em consideração aquilo que o Prof. Doutor Figueiredo Dias já 
considerou serem formas de controlo e “responsabilidade comunitária”, como componente essencial da 
própria “autonomia do Ministério Público”. 
 
 
11..  AA  NNEECCEESSSSIIDDAADDEE  DDEE  UUMMAA  LLEEII  
 

A análise da importância de uma lei desta natureza releva, porém, da possibilidade da 
verificação prática da sua utilidade. 
 
É, assim, importante compreender que, no essencial, o texto da actual proposta de lei não se 
dirige à concretização de uma clara estratégica e articulada política criminal que responda 
coerentemente por um conjunto de iniciativas legais, práticas e instrumentais que se pretenda 
incrementar no terreno. Um conjunto de iniciativas que apontem, depois, soluções políticas e 
técnicas consideradas adequadas e que tendam a enquadrar uma situação da criminalidade 
previamente conhecida e estudada de modo científico. 
 
Ela dirige-se, antes, tão só, ou quase, à tentativa de delimitação dos pequenos espaços de possível 
discricionariedade que sempre existem na concreta acção dos magistrados do Ministério Público, 
designadamente quando, perante uma “massa de processos”, têm de saber optar pelo despacho 
prioritário daqueles que, nos termos da lei, lhe pareçam, em função das valorações dos bens 
jurídicos por ela previamente definidas, têm ou devam ter prioridade. 
 
Isto significa, desde logo, a clara assunção pelo poder político da dificuldade de, nas condições 
actuais de organização e meios de que dispõe a magistratura do Ministério Público, poder ser 
dada uma resposta tempestiva e nos prazos da lei processual penal a todos os casos submetidos 
ao despacho de um concreto magistrado. 
 
Implica, também, a aceitação da impossibilidade real de o poder político poder alterar a situação 
das reais condições de serviço do Ministério Público e dos OPC, de molde a proporcionar-lhe 
meios humanos e instrumentais vários, capazes de darem uma resposta efectiva à sua missão 
constitucional e às solicitações processuais decorrentes da vida social e económica. 
 
Significa, enfim, a renúncia a concretizar aquilo que Andreas Auer considerou poder chamar-se a 
ideologia da legalidade enquanto factor de legitimação da lei, e que a Constituição da República 
Portuguesa consagra, nesta parte, quando determina que o Ministério Público prosseguirá a acção 
penal orientada pelo princípio da legalidade.   
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Saber, assim, se, nesta exacta medida, através de uma lei como esta, é possível resolver esta 
questão – sem se assumir explicitamente o princípio da oportunidade, porque inconstitucional – não 
só suscita perplexidades várias, como, no fundamental, evidencia um alargado número de dúvidas 
e uma consequente necessidade de respostas e esclarecimentos. 
 
Qualquer que seja a resposta a estas questões, ela não pode ignorar, no entanto – para ser 
minimamente séria –, a necessidade óbvia de, simultaneamente, deverem ser consideradas 
soluções práticas, mas constitucionais, no âmbito da reforma do Código de Processo Penal e da 
organização judiciária, que permitam uma articulação coerente e eficaz entre a actuação do 
Ministério Público, os tribunais e os OPC, na sequência das opções que aquele deva fazer em 
concreto, na execução das prioridades processuais definidas pelo poder político nos termos desta 
lei. 
 
Esta questão da concordância prática entre os desígnios da lei e a capacidade que o Ministério 
Público possa ter de os concretizar com o actual sistema processual e de organização judiciária, 
torna-se, aliás, mais evidente quando da própria exposição de motivos da proposta de lei resulta 
que: «O destinatário das orientações sobre a pequena criminalidade é o Ministério Público, enquanto 
titular da acção penal, uma vez que dele depende a iniciativa de recorrer aos chamados mecanismos 
de oportunidade.» 
 
Na verdade, a experiência vivida indica que o sucesso do Ministério Público no uso, maior ou 
menor, de tais mecanismos ali chamados de oportunidade – mas que nós preferimos continuar 
chamar de legalidade aberta – resulta mais da criação de espaços judiciais dedicados e 
exclusivos para a abordagem e julgamento nos Tribunais de tais formas de processo e de uma 
correcta articulação do Ministério Público com as polícias, do que da existência de directivas e 
prioridades que, em muitos casos, são já transmitidas pela hierarquia do Ministério Público.  
 
Numa perspectiva conexa – mas nem por isso menos realista ou indispensável, caso se esteja 
perante uma tentativa séria de aperfeiçoamento e reforma do sistema penal –, verifica-se ser 
necessário, em sede de direito substantivo, pensar a própria justificação social da manutenção de 
determinados tipos de incriminação ou, mesmo, da natureza pública, semi-pública ou particular de 
alguns deles. 
 
Mas cabe então perguntar, se o sentido e a viabilização prática das reformas propostas nestas 
sedes não tirariam, assim, qualquer utilidade prática a esta lei, evitando-se, deste modo, além do 
mais, estilhaçar ou beliscar a lógica e coerência do nosso sistema de justiça penal, assente nos 
princípios constitucionais da igualdade de todos os cidadãos perante a lei e da obrigatoriedade 
da acção penal? 
 
Em suma, desenquadrada de uma reforma séria e global do sistema de justiça penal, concretizada 
no âmbito de um consenso social e político alargado, pensamos que esta lei poderá acabar por 
não ter qualquer eficácia prática, limitando-se, como alguns já defendem, a constituir ou poder ser 
encarada, apenas, como um episódio e instrumento simbólico ditados pelas circunstâncias de uma 
guerrilha institucional desagregadora do estado de direito, que resultou da inabitual acção do 
Ministério Público em processos concretos e facilmente identificáveis e em que estão em causa 
protagonistas raramente molestados pela acção da Justiça. 
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22..  OOSS  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  PPRRÁÁTTIICCOOSS  DDAA  DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  EE  DDAA  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDAA  AACCÇÇÃÃOO    
          PPEENNAALL  PPÚÚBBLLIICCAA  PPRREEVVIISSTTOOSS  NNAA  LLEEII  EE  OOSS  PPRROOBBLLEEMMAASS  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAAIISS  QQUUEE  SSUUSSCCIITTAAMM    

 
Dizem os artigos 7.º, 8.º e 9.º do capítulo III da Proposta de Lei a propósito das resoluções sobre a 
política criminal: 
 

«Artigo 7.º 
Iniciativa 

1 - O Governo, na condução da política geral do país, propõe à Assembleia da República resoluções 
sobre os objectivos, prioridades e orientações de política criminal. 

2 - As propostas de resolução são apresentadas, de dois em dois anos, até 15 de Abril. 
 

Artigo 8.º 
Audição prévia 

 
A elaboração das propostas de resolução sobre a política criminal é precedida da audição do 
Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho 
Coordenador dos Órgãos de Polícia Criminal, do Conselho Superior de Segurança Interna e da 
Ordem dos Advogados. 
 

Artigo 9.º 
Aprovação 

 
1 - Compete à Assembleia da República, no exercício da sua competência política, aprovar as 

resoluções sobre a política criminal, depois de ouvir o Procurador-Geral da República acerca da 
execução da resolução ainda em vigor. 

2 - As resoluções são aprovadas até 15 de Junho do ano em que tiverem sido apresentadas as 
respectivas propostas e entram em vigor a 1 de Setembro do mesmo ano.» 
 
A proposta de lei optou, assim, pela definição dos «objectivos, prioridades e orientações de 
política criminal» através de um instrumento que, como vem dizendo o Tribunal Constitucional, 
tanto pode revestir a natureza de um acto político stricto sensu, como, em menor número de 
casos, de um acto normativo. 

 
Diz-se, a propósito, no AC 195/94 e na sequência de anterior jurisprudência daquele Tribunal: 
«7.2. Constitui jurisprudência reiterada e uniforme deste Tribunal, tal como já antes sucedia com a 
adoptada pela Comissão Constitucional, que o conceito de "norma", para o efeito de fiscalização da 
constitucionalidade, não abrange apenas os preceitos de natureza geral e abstracta, mas inclui todo e 
qualquer acto do poder público que contiver uma "regra de conduta" para os particulares ou para a 
Administração, um "critério de decisão" para esta última ou para o juiz ou, em geral, um "padrão de 
valoração de comportamento" [cfr., inter alia, os Pareceres da Comissão Constitucional nºs. 3/78, 6/78 
e 13/82 (in Pareceres da Comissão Constitucional, Vol. IV, p. 221 ss., e p. 303 ss., e Vol.XIX, p. 149 ss.) 
e os Acórdãos do Tribunal Constitucional nºs 26/85, 63/91, 146/92 e 255/92, publicados no Diário 
da República, II Série, de 26 de Abril de 1985, 3 de Julho de 1991, 24 de Julho de 1992 e 26 de 
Agosto de 1992, respectivamente]. No conceito funcional e formal de "norma" que o Tribunal 
Constitucional vem sistematicamente adoptando integra-se todo e qualquer preceito contido num diploma 
legal, ainda que se trate de um preceito de carácter individual e concreto e ainda que, neste caso, ele se 
revista de eficácia consumptiva, isto é, ainda que incorpore materialmente um acto administrativo (cfr. os 
citados Acórdãos nºs. 26/85 e 255/92), mas nele já não se incluem os actos administrativos 
propriamente ditos (não incorporados em diplomas legais), as decisões judiciais e os actos políticos ou de 
Governo. 
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     A resolução da Assembleia da República constitui a forma dominante dos actos políticos deste órgão 
de soberania (cfr. o artigo 169º, nº 5, da Constituição), entendidos estes, nas palavras de A. Rodrigues 
Queiró, como volições primárias – e, por isso, situadas ao mesmo nível dos actos legislativos –, 
provenientes de um órgão de soberania ou de um "órgão supremo do Estado", de natureza individual e 
concreta - sendo, ao nível do seu conteúdo, semelhantes aos actos administrativos -, as quais representam 
"o exercício de faculdades directamente conferidas pela Constituição, sem sujeição à lei ordinária, fora, 
portanto, de qualquer propósito de traduzir, no que respeita ao seu conteúdo, uma actuação concreta, 
uma volição prévia do legislador ordinário" (cfr. A Função Administrativa - Separata da Revista de  
Direito e de Estudos Sociais, Ano XXIV, Nºs 1, 2 e 3, p. 41-48, e Lições de Direito Administrativo, vol.I, 
Coimbra, 1976, p. 72 ss.). 
     O artigo 169º, nº 5, da Constituição, ao referir que assumem a forma de resolução os actos da 
Assembleia da República que não revistam a forma de lei constitucional, lei orgânica, lei ou moção, é 
inequívoco quanto à configuração da resolução como acto político e não como acto normativo, tese que é 
reforçada com a previsão do nº 6 do mesmo preceito da Constituição, nos termos do qual  as resoluções 
são publicadas independentemente de promulgação. Ora, as resoluções da Assembleia da República, 
enquanto manifestações da função política, não estão sujeitas a controlo jurisdicional de 
constitucionalidade. Todavia, não se pode olvidar que algumas resoluções têm ou possuem também um 
carácter normativo ou produzem também efeitos normativos, não podendo deixar de estar, nessa medida, 
subordinadas ao controlo jurisdicional de constitucionalidade (cfr. J.J. Gomes Canotilho, Direito Consti-
tucional, 5ª ed., Coimbra, Almedina, 1991, p. 1011). Com efeito, como vincou este Tribunal, no seu 
Acórdão nº 42/85 (publicado no Diário da República. I Série, de 6 de Abril de 1985), "as resoluções 
deverão submeter-se a juízos de inconstitucionalidade ou de ilegalidade sempre que sejam de natureza 
normativa" (cfr. também o Acórdão nº 184/89, publicado no Diário da República, I Série, de 9 de 
Março de 1989).» 
 
Importa, pois, analisar, correcta e minuciosamente, que tipo de Resoluções se pretende que definam 
«os objectivos, prioridades e orientações de política criminal». 
 
Na ausência de um modelo proposto de Resolução, parece todavia e desde logo difícil, concluir por 
uma ou outra resposta. 
 
No entanto, a resposta possível a esta questão revela-se primordial para a análise das múltiplas 
implicações que dela possam advir. 
 
Tenhamos em conta o que a proibição a que se refere o artigo 112.º n.º 6 da Constituição da 
República Portuguesa. 
 
Diz ele: «Nenhuma lei pode criar outras categorias de actos legislativos ou conferir a actos de outra 
natureza o poder de, com eficácia externa, interpretar, integrar, modificar, suspender ou revogar 
qualquer dos seus preceitos.»  
 
Tenhamos, também, em conta o que, sobre a matéria, se explicita na Exposição de Motivos:  
 
«A definição da política criminal há-de situar-se num plano abstracto, de forma a não permitir a 
manipulação de processos concretos. Por outro lado, não prejudica o princípio da legalidade, na medida 
em que não pretende nem permite, por si mesma, isentar quaisquer crimes dos correspondentes 
procedimentos ou sanções. Trata-se apenas de estabelecer objectivos, prioridades e orientações, tendo em 
conta, em cada momento, as principais ameaças aos bens jurídicos protegidos pelo direito penal. E as 
prioridades devem respeitar as valorações do legislador constitucional, designadamente em sede de 
direitos, liberdades e garantias. Na verdade, embora um direito penal de matriz essencialmente liberal, 
que se perfila como ultima ratio da política criminal do Estado, não comporte, por regra, obrigações de 
incriminação, o primado da Constituição gera uma exigência de concordância entre as ordens axiológicas 
constitucional e penal, que se repercute na definição da política criminal.» 
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Acrescentando-se depois no mesmo texto: 
 
 «Não assumindo força obrigatória geral, a resolução sobre objectivos, prioridades e orientações de 
política criminal não põe em causa, de forma directa ou indirecta, a independência dos tribunais, 
decorrente do princípio da separação e interdependência de poderes, e a sua exclusiva subordinação à 
lei, a começar pela lei constitucional (artigos 203.º e 204.º da Constituição).»  
 
Para se rematar: 
 
 «No entanto, nem autorizam uma selecção casuística de inquéritos prioritários nem promovem a 
impunidade de certos crimes. Por isso, respeitam na íntegra o princípio da legalidade, tanto na sua 
dimensão substantiva (que inclui na reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da 
República não só a criminalização mas também a descriminalização de condutas) como na sua vertente 
processual (que, verificadas as respectivas condições de procedibilidade, impõe a instauração de processo 
uma vez adquirida a notícia do crime).» 
 
Adiante abordaremos, por isso, com mais pormenor, as consequências constitucionais do método acima 
proposto para a elaboração das Resoluções. 

 

2.1 Da leitura destes trechos pode pois resultar uma fundada ideia de que o sentido de uma tal 
Resolução, até para poder respeitar integralmente, o princípio da legalidade, terá de situar-
se, apenas e tão só, no plano das Resoluções de teor político. 

 
Com efeito, o texto da proposta de lei não consagra, de facto, uma vinculação legal do 
Ministério Público aos «objectivos, prioridades e orientações de política criminal» consagradas 
naquelas orientações, antes e ao contrário do que constava dos projectos iniciais do diploma 
que utilizavam a expressão “vinculam” refere que o Ministério Público “assume” aqueles 
objectivos (artigo 11.ª n.º 2). 

 
Note-se que se trata, tão só, de objectivos que devem ser assumidos como guias de acção e não, 
assim, de comandos normativos de aplicação directa e universal. Daí a mudança de conceito de 
uma vinculação, mais própria da sujeição a um preceito normativo, para uma assunção mais 
adequada a uma linha de conduta apenas orientadora. 

 
Os objectivos definidos para uma política, qualquer que ela seja, pela sua natureza, são 
sempre aleatórios e não podem ser interpretados senão como linhas programáticas de acção. 

 
Para esta leitura, no sentido da afirmação da função apenas política dessas Resoluções 
contribui também o facto de o PGR, enquanto responsável máximo pela acção do Ministério 
Público e pela definição das directivas gerais que hão-de nortear a sua acção – que nos 
termos do EMP apenas a ele incumbe emitir –, responder, nos termos da Constituição da 
República Portuguesa, politicamente só perante o Governo e o PR (não perante a AR), sendo 
certo que o resultado externo da avaliação do seu desempenho deve resultar da consonância 
política das apreciações daqueles dois órgãos de soberania e só deles. 

 
Logo, o assumir daqueles objectivos da política criminal e a medida de adesão a eles por parte 
do Ministério Público, bem como o resultado concreto da sua execução, apenas podem relevar, 
no rigor da interpretação constitucional, para a apreciação política da actuação do PGR que é 
da competência do Presidente da República e o Governo e não da Assembleia da República. 

 
Isto é, tudo indica, de facto, que se pretendeu que tais Resoluções apenas comportem um 
significado político – importante sem dúvida –, mas de efeito vinculativo externo nulo.   
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Dai também que, desde os primeiros esboços da proposta de lei até ao actual texto se ter, 
também, sentido a necessidade metodológica de fazer evoluir o conceito previamente previsto 
de “fiscalização” para o de “avaliação”. 

 
O conceito de fiscalização – mais adequado, de resto, à sindicância da legalidade de uma 
actuação do que ao da prestação e confiança política –, só podia, no entanto, nos termos da 
Constituição da República Portuguesa, ser referido às competências do Presidente da República 
e do Governo relativamente ao PGR e, por isso, teve de ser afastado, tendo em vista que se 
pretendia uma intervenção da Assembleia da República. 

 
Por outro lado, a ideia de avaliação, nos termos previstos no texto da proposta, deve referir-
se, no fundamental, ao próprio valor e eficácia da política criminal desenhada e posta em 
prática e, em consequência, deve reportar-se à análise da proposta política e da acção do 
Governo, que é quem, nos termos da Constituição da República Portuguesa, responde pela 
condução da política geral do País. 

  
Em todo o caso, algumas dúvidas nos ficam quanto ao verdadeiro sentido pretendido para 
estas Resoluções, tanto mais que na exposição de motivos continua a dizer-se como nos 
projectos iniciais que: 

 
«Depois de aprovada, a resolução vincula o Governo, o Ministério Público, na qualidade de co-
responsável pela execução da política criminal, por força do n.º 1 do artigo 219.º da 
Constituição, e todos os órgãos de polícia criminal que têm o dever funcional de o coadjuvar.» 

 
2.2 Se outra for, no entanto, a leitura que se queira fazer da relevância e sentido destas 

Resoluções – optando-se decisivamente por um sentido e conteúdo especificamente normativos –
, então há-de ter-se em consideração o que se estipula a este propósito no artigo 112.º, n.º 6 
da Constituição da República Portuguesa quanto proibição de uma lei poder criar outras 
categorias de actos legislativos. 

 
Uma tal leitura, em nosso entender, feriria, assim e em consequência, de inconstitucionalidade 
tais Resoluções, na medida em que parece quase impossível, numa tal perspectiva, não 
entender que elas se destinariam a, de algum modo, interpretar e subsequentemente integrar, 
conceitos e preceitos legais, como os que constam do Código Penal e do Código de Processo 
Penal. 

 
Tome-se por exemplo, em atenção, a propósito do que antes se referiu, o que claramente se 
explana na Exposição de Motivos relativamente aos objectivos das Resoluções e quanto à 
necessidade de fundamentar, interpretar as leis para depois as poder integrar os seus 
conceitos numa perspectiva prática e tão genérica quanto possível: 

 
«De acordo com a presente lei-quadro, as prioridades de política criminal são definidas em relação 
a cada um dos títulos da Parte Especial do Código Penal e à legislação penal avulsa e podem ter 
em conta uma multiplicidade de critérios: o bem jurídico protegido, que enforma a sistematização 
do Código Penal; o tipo legal de crime; o modo de execução (envolvendo, por exemplo, os meios 
utilizados e o número de agentes envolvidos); o resultado; os danos individuais e sociais; a 
penalidade. Estes critérios são utilizados, isolada ou conjugadamente, tendo sempre em vista o 
objectivo precípuo da política criminal: a defesa de bens jurídicos, proclamada como primeira 
finalidade das sanções penais pelo Código Penal e legitimada pelo princípio da necessidade das 
penas e das medidas de segurança (n.º 2 do artigo 18.º da Constituição).» 
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  Nestes termos, haverá que reconhecer-se que tais orientações contidas nas ditas Resoluções, 
porque apenas políticas, não poderão nunca vir a ter um efectivo significado e eficácia 
externa, para além do importante sentido político que sempre haverá que lhes ser atribuído e 
que sempre terá de ser tido em conta. 

 
  Por isso, mesmo para poderem orientar o Ministério Público elas terão de passar, como se 

estipula no articulado da proposta, pela leitura que o PGR haverá de lhes dar nas directivas 
que entender depois emitir, nos termos da leis da República, para as tornar vinculativas para o 
Ministério Público. 

 
  Não esqueçamos, entretanto, que o CSMP – órgão plural e pluralista de gestão desta 

magistratura – pode, ele mesmo, por sua iniciativa autónoma, nos termos do Estatuto do 
Ministério Público, propor ao PGR que emita directivas sobre a acção do Ministério Público.     

 
  Só que, como a proposta não quis, assumidamente, especificar que essas directivas são também 

vinculativas para os OPC – e a prática ensina que, apesar do que a respeito se diz no Código 
de Processo Penal, estes não acatam, de facto, a orientação estratégica do Ministério Público –, 
sendo estes os únicos instrumentos humanos efectivos ao dispor do Ministério Público e que são 
capazes de concretizar aquelas directivas no âmbito da investigação, as referidas Resoluções 
não terão, nos termos actuais do texto da proposta, qualquer eficácia externa prática. Tal 
conclusão, assente na experiência mais real, convence-nos de que este diploma, na forma 
proposta, se tornará em mais uma lei, ditada por circunstâncias mais do que especiais, que 
acabará no baú das oportunidades perdidas. 

 
  Não deixa, por isso, de ser importante rever o que a propósito desta mesma ideia, disseram, 

antes, muitos deputados da actual maioria aquando da revisão Constitucional que consagrou a 
actual formulação sobre a missão do Ministério Público e aquando da subsequente revisão do 
seu Estatuto.  

 
2.3 Não se considerando, nestes termos, a hipótese de estas Resoluções pretenderem ser actos 

legislativos, então também deixa de ter sentido a resistência formal à ideia expressa por 
Figueiredo Dias sobre a «… necessidade de garantir que as funções realizadas pelo Ministério 
Público em toda a matéria criminal, na política criminal, como nos concretos processos penais, sejam 
exercidos com rigor, consistência e lealdade (sublinho: lealdade) torna indispensável a existência de 
mecanismos legais e institucionais destinados a assegurar que a tão estreita proximidade entre estas 
funções e o processo político em sentido estrito não seja usado indevidamente pelas maiorias 
políticas parlamentares em cada momento existentes para fins de luta política, mas só o seja para 
assegurar a igualdade de tratamento de todos os cidadãos. Eis um ponto decisivo em que largos 
acordos parlamentares levados a cabo por uma maioria o mais possível qualificada me parecem 
uma necessidade inadiável e bem-vinda.»  

 
  Perante estas Resoluções e na medida em que elas não pretendem constituir actos legislativos 

autênticos, não pode, assim, proceder toda a argumentação contrária à ideia da vantagem e 
necessidade de uma maioria qualificada para a sua aprovação. Ideia desenvolvida e 
amplamente explanada pelos proponentes desta Proposta de Lei e que, unicamente, se justifica 
num apelo a um conceito de coerência do sistema normativo, na medida em que os diplomas 
como o Código Penal e o Código de Processo Penal não exigiram essas maiorias para a sua 
aprovação. 

 
  A verdade é que, exactamente, por estas Resoluções não poderem pretender ser um acto 

normativo e, por outro lado, não se pretender, assumidamente, um acto político governamental 
(indirectamente, apenas, uma expressão da maioria de suporte do governo), deve, como referiu 
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Figueiredo Dias, procurar-se uma expressão política mais abrangente para um tal tipo de 
Resoluções. 

 
  É que, embora a exposição de motivos refira que a definição da política criminal há-de situar-

se num plano abstracto, de forma a não permitir a manipulação de processos concretos, a 
verdade é que uma Resolução desta natureza deverá, sempre, tender a condicionar, de algum 
modo, o carácter geral e abstracto da leis que se quer fazer aplicar –limitando-se, ao menos 
parcialmente, o seu âmbito e alcance – num ou noutro sentido, sob pena de vício tautológico e 
total inutilidade da mesma. 

 
  Recordemos que antes afirmámos que uma lei destas só se justifica pela assunção confessada da 

incapacidade política de se dar, em tempo legal e útil, expressão judiciária geral ao princípio 
da legalidade no exercício da acção penal pública e por causa da necessidade de, face a esse 
circunstancialismo, haver que fazer opções.  

 
  Por isso mesmo e pelo que disse Figueiredo Dias, um acto político da Assembleia da República, 

como parece ser o figurino que se pretende para este tipo de Resoluções, deverá contribuir 
para um reforço da legitimidade democrática da acção do Ministério Público – através de 
reforço da responsabilidade comunitária na selecção das prioridades – e, por causa dela, da 
dos próprios Tribunais; e isso, só se obtém, no que respeita à definição dessas prioridades, com 
a suplantação da simples expressão política da maioria que circunstancialmente governe o País. 

 
  De outro modo, não se entenderia, nesta parte, a deslocação da sede da definição e 

acompanhamento da política criminal do Governo – órgão constitucionalmente incumbido em 
geral dessa função – para a Assembleia da República.  

 
  De outro modo – assentes apenas na maioria governamental –, não podendo estas Resoluções, 

dada a sua natureza política, ser alvo de controlo constitucional por parte do Tribunal 
Constitucional, sempre ficarão dúvidas políticas quanto à oportunidade, generalidade e 
abstracção das mesmas – enfim quanto à sua imparcialidade –, assim se perdendo o efeito 
legitimador e de responsabilização comunitária pretendido para as opções a fazer em sede de 
acção penal pública. 

 
  Longe de se tornar, deste modo, no pretendido instrumento legitimador, esta lei – amputada a 

possibilidade da sua aprovação obrigatória por uma maioria qualificada – poderá, 
definitivamente, contribuir para a ideia da manipulação política da acção penal a cargo do 
Ministério Público, que tantos se têm esforçado por afirmar existir, pelo menos sempre que 
alguns interesses que lhes são caros são visados e submetidos à apreciação dos tribunais. 

 
  Talvez por isso, se assista, com perplexidade, à evidenciação de um seu discurso científico de 

fundamentação para o interior do sistema político e judiciário, da autoria do autor intelectual 
da proposta, e de um outro discurso diferente e até contraditório, de conteúdo mais 
evidentemente populista e circunstancial, no que respeita à sua defesa pública e mediática por 
parte do seu autor político. 
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33..  DDIIFFIICCUULLDDAADDEESS  PPRRÁÁTTIICCAASS,,  EEFFIICCÁÁCCIIAA  EEAA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  LLEEII  EE  AALLGGUUMMAASS  SSOOLLUUÇÇÕÕEESS  PPOOSSSSÍÍVVEEIISS  
 

De tudo quanto antes dissemos resulta claramente que, independentemente dos juízos que se possam 
fazer sobre a bondade das intenções que neste momento presidiram à concretização desta iniciativa 
legislativa, dúvidas tão mais fundadas quanto na explicitação dos seus fundamentos não tem havido 
coincidência entre o autor intelectual da proposta e o responsável político da mesma, esta proposta 
carece de aperfeiçoamentos vários que viabilizem, de algum modo, os motivos que constam da exposição 
inicial. 

 
3.1 De um lado, do ponto de vista político, para que as Resoluções previstas nesta lei pudessem 

suplantar o que se considera ser o deficit de legitimidade do Ministério Público para preencher 
os espaços de discricionariedade que resultam da falta de meios para poder levar por diante 
nos prazos legais e em tempo útil o exercício da acção penal pública, importaria que ela 
permitisse uma expressão mais alargada de consenso e responsabilidade comunitária do que 
aquela que resulta da simples maioria política que, circunstancialmente, suporta o Governo. 

 
3.2 De outro, para que ela possa ter efectiva aplicação prática, importaria que as directivas, 

ordens e instruções que o PGR deve emitir para poder concretizar os objectivos políticos no 
âmbito da acção penal pública contidos nas Resoluções, vinculem, de facto, os OPC, que a elas 
devem passar, explicitamente, a dever obediência.   

 
Se, assim não for, dada a experiência prática dos anos de vigência do CPP e a mais grave 
deturpação dos seus comandos introduzida, depois, com a vigência da mais recente lei da 
investigação criminal, jamais os OPC se sentirão obrigados a reger-se por aquelas directivas. 

 
Acresce que, tratando-se, neste caso, ao que parece, de Resoluções de carácter político e 
programático, não têm por si, qualquer relevância externa no plano normativo, pelo que 
dependem, nos termos da própria proposta, das directivas, ordens e instruções – que, no 
âmbito da acção penal pública, só o PGR pode exprimir – para se tornarem vinculativas, 
internamente ao sistema. 

 
Ora, se apenas para o Ministério Público e para o PGR está prevista a possibilidade de 
traduzir as Resoluções sobre a política da acção penal pública em directivas, não se alcança, 
porquê, dada a experiência actual, não se explicita a necessária vinculação dos OPC às 
mesmas se se quiser, de facto, que a esta lei corresponda qualquer efeito prático. 

 
A não ser assim – não revestindo as Resoluções um carácter normativo e não estando os OPC 
subordinados às directivas, ordens e instruções do PGR – fica defraudada a ideia expressa na 
exposição de motivos da proposta de que os órgãos de polícia criminal têm de assumir os 
objectivos, adoptar as prioridades e observar as orientações de política criminal que respeitem 
à acção penal pública, afectando aos processos por crimes a que estas se reportam os recursos 
humanos e materiais adequados.  

 
3.3 Numa outra perspectiva, atento o que se refere no artigo 11.º, n.º 1 da proposta de lei, 

competirá ao Governo, de acordo com as Resoluções que a Assembleia da República vier a 
aprovar, orientar os meios financeiros e o orçamento para poder dar resposta às prioridades 
politicamente definidas pelo parlamento. 

 
Diz-se, a propósito, na exposição de motivos: 

 
«As resoluções aprovadas pela Assembleia da República implicam que o Governo, o Ministério 
Público e os órgãos de polícia criminal assumam os objectivos, adoptem as prioridades e 
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observem as orientações de política criminal, afectando aos processos por crimes a que estas se 
reportam os recursos humanos e materiais adequados.» 

 
Com efeito, sem uma efectiva política de gestão e afectação de meios condicentes com os 
objectivos estabelecidos, tanto para o Ministério Público, como para os OPC, só tem sentido 
definir prioridades no papel se apenas se pretender privilegiar a componente mediática e 
demagógica dessa política. 

 
Não se entende, assim, como é que as datas previstas para o processo de aprovação das 
Resoluções referidas no artigo 7.º, n.º 2 e 9.º n.º 2 da proposta não devam tender a coincidir 
ou coordenar-se com os prazos que medeiam entre e 15 de Outubro e 30 de Novembro, datas 
em que o Governo apresenta, nos termos da lei, à Assembleia da República a proposta da lei 
do Orçamento e esta o deve discutir e votar. 

 
3.4 Para ser eficaz e poder atender às circunstâncias sociais variáveis da criminalidade de acordo 

com as diferentes realidades do país e a importância relativa que em cada momento elas 
devam revestir para a acção penal pública a cargo do Ministério Público, devem ser previstos 
mecanismos de flexibilidade que permitam aos responsáveis hierárquicos do Ministério Público, 
sem prejuízo da política geral do País, adequar a actuação concreta dos magistrados do 
Ministério Público às realidades e circunstâncias criminais locais. 

 
3.5 Finalmente, se o que se pretende no artigo 14.º da proposta é, efectivamente, a avaliação dos 

resultados da política criminal antes delineada pelo Governo e pela Assembleia da República 
à luz dos seus resultados práticos, dos meios afectados e das novas condicionantes entretanto 
surgidas, parece pouco explícito o título usado. Em alternativa propõe-se “Avaliação da Política 
Criminal.” 

 
De outro modo, sempre se poderá entender que a audição do PGR ali prevista, não responde 
às exigências do seu estatuto constitucional, uma vez que ele, nos termos da CRP, apenas 
responde politicamente perante o Presidente da República e o Governo e não perante a 
Assembleia, além de que não pode ser ele, obviamente, a responder, em termos políticos, pela 
política criminal. 

 
Ora, se parece correcta a sua intervenção perante este órgão – na medida em que assim se 
efectivará um relevante comprometimento comunitário do Ministério Público, na asserção feliz 
de Figueiredo Dias – para poder explicitar e fornecer informações sobre as dificuldades 
encontradas, os êxitos obtidos e as propostas de correcção formuladas a partir da experiência 
anterior, já não se entende correcta, porque contrária ao desígnio constitucional, a ideia que 
perpassa do título desse preceito, de que é o PGR que se quer, afinal avaliar politicamente. 
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44..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
 

São estas as observações que se nos oferece expor na presente circunstância sobre a oportunidade, 
objectivos reais e aparentes e a possível eficácia prática deste diploma. 

 
Enumerámos, além do mais, algumas propostas concretas que antes deixámos explicitadas e que nos 

parecem minorar, apesar de tudo, algumas insuficiências que cremos continuar a acreditar serem, apenas, 
involuntárias. 

 
Temos, porém, a consciência de que sejam elas aceites ou não, a natureza, os fins reais e os 

problemas constitucionais deste inovador diploma muita tinta irão ainda fazer correr, não podendo nunca 
deixar se associar esta iniciativa – nos termos em que politicamente tem sido anunciada e justificada – ao 
conturbado tempo da Justiça que estamos a viver; porventura o mais conturbado e perigoso momento 
desde o 25 de Abril para a autonomia do Ministério Público, a independência dos Tribunais e a 
credibilidade da Justiça e do Estado de Direito. 

 
 
 
 
 

Lisboa, 20 de Janeiro de 2006  
A DIRECÇÃO DO 

SINDICATO DOS MAGISTRADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

 
          
 
  
    
 
 
   
 
  
    

    
    
 
     
  
  
 
 
       
 
             
    
    
 


