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NOTA INTRODUTÓRIA: 

O presente texto corresponde, em larga medida, ao texto da dissertação 
de mestrado apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
no ano de 2012, apenas tendo sido introduzidas ligeiras alterações em 
virtude das alterações legislativas entretanto ocorridas ao nível do Código de 
Processo Penal e do Código de Processo Civil. 

Optou-se igualmente pela manutenção do título da dissertação de 
mestrado porque não obstante se dedicarem largas páginas à distinção entre 
conhecimentos da investigação e conhecimentos fortuitos e aos problemas 
de valoração dos primeiros a verdade é que o enfoque principal do presente 
texto se prende com os problemas associados à valoração dos 
conhecimentos fortuitos obtidos no decurso de uma escuta telefónica. 
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RESUMO: 

O presente texto versa sobre um tema central no domínio das escutas telefónicas: a 

valoração dos conhecimentos fortuitos. Tema central, na medida em que sempre que é 

realizada uma escuta telefónica a privacidade dos interlocutores é invadida e todas as 

conversas que entre eles se estabelecem, sobre qualquer assunto, podem ser escutadas, 

o que, em princípio, levará à obtenção de conhecimentos ocasionais e laterais 

relativamente ao objecto em investigação. 

Mas não poderia o presente trabalho ser empreendido sem que previamente 

déssemos conta da importante distinção entre conhecimentos fortuitos e conhecimentos 

da investigação, reservando ainda um capítulo à problemática da valoração destes 

últimos. 

No que concerne especificamente ao tema da valoração dos conhecimentos fortuitos, 

depois de afastarmos as teses que recusam totalmente a sua valoração ou a admitem 

sem limites, concluímos pela sua valoração condicional, subordinada a pressupostos que 

nos permitem dar acolhimento ao princípio da proporcionalidade e assim tornar a 

restrição aos direitos fundamentais à reserva da intimidade da vida privada, à palavra 

falada, ao sigilo das telecomunicações e à autodeterminação sobre a informação 

conforme com os valores da nossa Constituição, mas sem descurar outros interesses e 

bens constitucionalmente protegidos que com aqueles direitos entram em rota de colisão, 

de tal forma que podemos afirmar que, o art. 187.º, n.º 7 do Código de Processo Penal, é 

a expressão positivada de um juízo de proporcionalidade. 
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Introdução 

 

I. No presente trabalho propomo-nos abordar a problemática da valoração 
dos conhecimentos fortuitos obtidos através de uma escuta telefónica 
legalmente realizada, ou seja, daqueles conhecimentos ocasionalmente 
descobertos no decurso de uma escuta telefónica que não apresentam uma 
qualquer conexão com o crime que deu motivo à realização da mesma. A 
questão central é se poderão os mesmos ser valorados? Podê-lo-ão, mas sob 
certas condições? Ou não poderão ser valorados de todo? Eis as questões 
fulcrais a que procuraremos dar resposta. 

Trata-se de um tema interessante que embora podendo-se colocar 
relativamente a outros métodos de obtenção de prova, é no domínio das 
escutas telefónicas que ele atinge o seu exponencial máximo, ao que não é 
certamente alheio o facto de ser tecnicamente inviável limitar a intercepção 
telefónica às conversações ou comunicações respeitantes ao crime que deu 
motivo à realização da escuta telefónica e ao seu autor1. 

É uma área (no fundo, como todo o Direito Processual Penal2) onde mais 
se evidenciam os conflitos entre a busca pela verdade material e a necessidade 

                                                           
1 Segundo HANS-JÖRG ALBRECHT, “Vigilância das telecomunicações - análise teórica e empírica da sua 

implementação e efeitos”, AA.VV., Que futuro para o Direito Processual Penal? – Simpósio em homenagem a Jorge 
de Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de Processo Penal português (coord. por Mário Ferreira 
Monte), Coimbra: Coimbra Editora, cit., 2009, p. 739, na Alemanha, em média, são escutadas 1400 conversas 
por processo. 

2 Como nota CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, (trad. da 25.ª ed. alemã por Gabriela Córdoba e Daniel 
Pastor), Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000, cit., p. 10, “ […] é no processo penal que entram em conflito os 
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de o Estado ser dotado de uma investigação criminal eficaz e o respeito por 
alguns dos mais elementares direitos fundamentais do cidadão enformadores 
de um Estado de Direito democrático, tais como o direito à reserva da 
intimidade da vida privada (art. 26.º da CRP) ou o direito à inviolabilidade das 
telecomunicações (art. 34.º, n.º 4 da CRP). 

Este irremediável conflito exige, assim, que se tenha sempre no horizonte o 
corolário necessário à restrição de todo e qualquer direito fundamental, o 
princípio da proporcionalidade, tutelado expressamente no art. 18.º, n.º 2 da 
nossa Lei Fundamental. Mas também assim, o facto de que como já 
FIGUEIREDO DIAS afirmava em 1974 citando Henkel, de que todo o Direito 
Processual Penal é Direito Constitucional aplicado3. 

 

II. No entanto, não poderia o presente trabalho ser empreendido sem que 
se analisasse previamente, face à questão da utilização dos conhecimentos 
fortuitos como meio de prova, a importantíssima distinção entre aqueles e os 
conhecimentos da investigação, pois só terá verdadeiramente sentido o 
problema que serve de título ao nosso trabalho, quando possamos entender o 
que sejam uns e outros, uma vez que apresentando-se estes e aqueles como 
categorias processuais diversas, diverso terá de ser igualmente o seu tratamento 
probatório. 

Não ficaria o presente trabalho completo se não fizéssemos uma referência 
à violação dos pressupostos de admissibilidade de valoração dos 
conhecimentos fortuitos, o que nos transporta para matérias como as 
proibições de prova e o efeito-à-distância das mesmas e a valia daqueles ditos 
conhecimentos como fonte de notícia do crime, sendo que a esta temática 
reservamos um capítulo. 

 
  

                                                           
interesses colectivos e individuais com uma maior intensidade que em qualquer outro âmbito, sendo que a 
ponderação dos mesmos, estabelecida pela lei, resulta sintomática para estabelecer a relação entre o Estado 
e o indivíduo genericamente vigente numa Constituição”.  

3 Cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, reimpressão, Coimbra: Coimbra Editora, 2004 (1.ª ed. 1974), 
pp. 74 e segs. Sobre a relação entre o Direito Processual Penal e o Direito Constitucional veja-se: MARIA JOÃO 
ANTUNES, “Direito Processual Penal – Direito Constitucional aplicado”, AA.VV., Que futuro para o Direito 
Processual Penal? Simpósio em homenagem a Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de 
Processo Penal português (coord. por Mário Ferreira Monte), Coimbra: Coimbra Editora, 2009. 
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Capítulo I 

Das escutas telefónicas em geral 

 

1 – As escutas telefónicas, os métodos ocultos de investigação e os 
direitos fundamentais. 

 

I. A nossa lei processual penal não procede à definição do que sejam escutas 
telefónicas4, pelo que alguma jurisprudência tem-se socorrido da definição 
ensaiada pelo Supremo Tribunal espanhol, que as define como “medidas 
instrumentais que supõem uma restrição ao direito fundamental ao segredo 
das comunicações e que aparecem ordenadas pelo juiz de instrução em fase de 
instrução ou sumária do procedimento penal, não só frente ao implicado, como 
frente a outros com os quais este comunique, com a finalidade de captar o 
conteúdo das conversações para a investigação de concretos delitos e para a 
apartação, no caso concreto, de determinados elementos probatórios”5. 

Não obstante a nossa lei não proceder à definição do que sejam escutas 
telefónicas6, podemos ensaiar a sua definição levando em linha de conta os seus 

                                                           
4 As escutas telefónicas foram introduzidas pela primeira vez no nosso ordenamento jurídico através do DL 

n.º 78/87, que revogou o Código de Processo Penal de 1929 e aprovou o Código de Processo Penal de 1987. 
Embora não houvesse disposição idêntica no CPP de 1929, fazia-se referência no art. 210.º deste código que: 
“Nos correios e nas estações de telecomunicações poderão fazer-se buscas e apreensões de cartas, 
encomendas, valores, telegramas e qualquer outra correspondência dirigida ao arguido, ou outras pessoas que 
tenham relações com o crime, e poderá o juiz ou qualquer oficial de justiça ou agente de autoridade, por sua 
ordem, ter acesso aos referidos meios, para interceptar, gravar ou impedir comunicações, quando seja 
indispensável à instrução da causa […] ”. Antes da redacção dos preceitos relativos às escutas telefónicas dada 
pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, já a sua versão originária havia sido modificada pelo DL n.º 317/95, de 
28 de Setembro. De salientar ainda, que a versão originária do art. 187.º havia sido sujeita a fiscalização 
preventiva da constitucionalidade, tendo então o TC, no seu Ac. n.º 7/87; Processo n.º 754/86; Relator: MÁRIO 
DE BRITO, se pronunciado no sentido da sua não inconstitucionalidade, uma vez que: “O n.º 1 do artigo 187.º 
do Código, ao permitir a intercepção e gravação de conversações ou comunicações telefónicas, por despacho 
do juiz, quanto aos crimes aí determinados, e o art. 190.º, ao mandar aplicar esse preceito às conversações ou 
comunicações transmitidas por qualquer meio técnico diferente do telefone, não ferem o disposto no n.º 1 do 
artigo 26.º da Constituição (direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar), já que, face à natureza e 
gravidade desses crimes, as restrições impostas não infringem os limites da necessidade e proporcionalidade 
exigidos pelos números 2 e 3 do artigo 18.º da Constituição”. 

5 Cf. Ac. do TRC de 29/03/2006; Processo n.º 607/06; Relator: RIBEIRO MARTINS.  
6 Em Itália, PAOLO TONINI, Manuale di Procedura Penale, 11.ª ed., Milano: Giuffrè Editore, 2010 (1.ª ed. 1999), 

cit., p. 290, escreve que “por interceptação entende-se comummente a captação, mediante o emprego de 
instrumentos técnicos ou electrónicos, de uma comunicação ou conversação reservada, quando a captação é 
operada de modo oculto por um terceiro em relação aos interlocutores”. Já ANIELLO NAPPI, Guida al Codice di 
Procedura Penale, 8.ª ed., Milano: Giuffrè editore, 2001 (1.ª ed 1989), cit., p. 272, define as escutas telefónicas da 
seguinte forma: “Por intercepção deve entender-se a captação, por obra de terceiro, mediante auscultação 
directa e secreta com auxílio de instrumentos mecânicos ou electrónicos idóneos a superar a natural 
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elementos essenciais e, como tal, mais característicos, ou seja, olhando para os 
pontos mais impressivos do seu regime. Da análise do art. 187.º do Código de 
Processo Penal (doravante CPP), podemos concluir que a intercepção das 
comunicações ou conversações telefónicas7 caracteriza-se por: 

1. Ser um método de obtenção de prova, isto é, “são instrumentos de que 
se servem as autoridades judiciárias para investigar e recolher meios de prova; 
não são instrumentos de demonstração do thema probandi, são instrumentos 
para recolher no processo esses instrumentos”8; 

2. Ser autorizada pelo juiz de instrução criminal (doravante JIC); 

3. Apenas poder ser realizada durante a fase de inquérito; 

4. Está sujeita a um período temporal limitado;  

5. Tem de se mostrar indispensável para a descoberta da verdade ou para 
a prova; 

6. Tem de fundamentar-se num delito catalogar9. 

Tomando por base estes elementos, podemos definir as escutas telefónicas 
como um método de obtenção de prova que envolve a captação, mediante o 
emprego de instrumentos técnicos ou electrónicos, de uma comunicação ou 
conversação10 telefónica reservada, operada de modo oculto por um terceiro 

                                                           
capacidade dos sentidos, de comunicações ou conversações reservadas. Assim não entra no conceito de 
interceptação o registo de uma conversa por parte daquele que nele participa”. 

Pode-se ler nas conclusões do parecer n.º 7/92, de 27 de Abril da PGR que: “O procedimento de intercepção 
telefónica ou similar consubstancia-se na captação de uma comunicação entre pessoas diversas do 
interceptor por meio de um processo mecânico, sem conhecimento de, pelo menos, um dos interlocutores”. 

7 É de salientar que enquanto as normas do CPP que disciplinam a admissibilidade das escutas telefónicas 
são normas restritivas de direitos fundamentais, a escuta telefónica, individualmente considerada, dirigida a 
um determinado cidadão, é uma intervenção restritiva, sendo que segundo REIS NOVAIS, “se bem que essas 
leis restritivas de carácter geral e abstracto e as intervenções restritivas, individuais e concretas, constituam o 
conjunto das restrições em sentido lato, em geral as primeiras funcionam como fundamento, critério e 
justificação das últimas, ou seja, as intervenções restritivas são legítimas se e na medida em que forem 
autorizadas pelas normas constitucionais ou pelas restrições dos direitos fundamentais entretanto verificadas 
ou reconhecidas” [Cf. REIS NOVAIS, As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela 
Constituição (Diss.: FDUL), Lisboa: n.p., 2002, cit., p. 183]. 

8 Cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II, Lisboa/São Paulo: Editorial Verbo, 
2008, cit., p. 233. 

9 Cf. Ac. do TRG de 21/11/2005; Processo n.º 1987/05.2; Relator: MIGUEZ GARCIA. 
10 Segundo SIMAS SANTOS / LEAL HENRIQUES, Código de Processo Penal anotado, vol. 1.º, 2.ª ed., Porto: 

Editora Rei dos Livros, 2004 (1.ª ed. 1996), p. 926: “O regime das escutas telefónicas apenas incide sobre os 
chamados processos de comunicação oral (ou seja os que aceitam e enviam a palavra falada), não se 
alargando, por isso, a outros expedientes de comunicação em que não entra a palavra falada”. Por nós, temos 
dúvidas que assim seja, na medida em que o art. 187.º, n.º 1 do CPP fala em conversação ou comunicação, o 
que inculca a ideia de que abrange quer as conversações orais quer, as mensagens de texto transmitidas 
através de um aparelho telefónico, i.e., as SMS. No entanto, segundo o Ac. do TRC de de 29/03/2006; Processo 
n.º 607/06; Relator: RIBEIRO MARTINS a este regime não estão submetidas as mensagens de telemóvel depois 
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em relação aos interlocutores, de que a investigação criminal pode socorrer-se 
durante a fase de inquérito11, mediante prévia autorização judicial, por um 
período temporalmente limitado, sempre que as mesmas se revistam de 
importância indispensável para a descoberta da verdade ou para a prova de um 
delito do catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP12. 

Note-se que o conceito de escuta telefónica é mais restrito que o conceito 
de vigilância das telecomunicações, uma vez que, como nota KLAUS ROGALL, 
este último conceito diz respeito a qualquer espécie de transmissão de 
mensagens (telefone, fax, e-mail, internet) visto que a telecomunicação é o 
processo técnico de envio, transmissão e recepção de sinais através de 
aparelhos de telecomunicação13. 

 

II. As escutas telefónicas inserem-se na categoria mais vasta dos métodos 
ocultos de investigação, ou seja, aqueles meios/métodos que permitem a 
recolha de prova sem que quem a fornece perceba que está a auto-incriminar-
se de forma “inconsciente”. 

Se é certo que são múltiplos os métodos ocultos de investigação, a verdade 
é que as escutas telefónicas “gozam hoje, no panorama de uma teoria geral dos 
meios ocultos de investigação, de um estatuto de paradigma e arquétipo e 
figuram como referente obrigatório para o intérprete e o aplicador, 

                                                           
de recebidas e lidas e guardadas em suporte digital que não terão mais protecção do que as cartas recebidas, 
abertas e guardadas pelo seu destinatário. 

11 Por via desta exigência de cariz constitucional não são admitidas entre nós escutas telefónicas de cariz 
preventivo, como sucede, por exemplo, no ordenamento jurídico alemão e italiano, mas tão-somente com uma 
finalidade exclusivamente probatória. Daí que SCHLÜCHTER afirme que é necessário que estejamos perante 
“um crime consumado ou, ao menos, de tentativa punível. A investigação de actos preparatórios só legitimará 
o recurso à escuta telefónica quando revista a forma de factos puníveis” o que, segundo o mesmo autor, visa 
evitar que “uma instância de perseguição criminal dê guarida a meras medidas preventivas” [apud, COSTA 
ANDRADE, Sobre as proibições de prova em Processo Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000 (1.ª ed., 1992), cit., 
p. 290]. No mesmo sentido se pronunciou o Supremo Tribunal espanhol [STS 1313/2009, recurso n.º 
244/2009], apontando que a escuta telefónica deve ter uma finalidade exclusivamente probatória, orientada 
para a descoberta do crime praticado e dos seus autores.  

12 A propósito da necessidade de a medida de intercepção das telecomunicações ter de ter por base um 
delito catalogar, devidamente especificado, se pode falar num princípio de especialidade da investigação, tendo 
por escopo evitar que a decisão que determina a adopção da medida vise empreender rastreios indiscriminados 
de cariz preventivo e aleatórios sem base fáctica prévia da comissão de um delito catalogar [Cf. STS 1426/1998, 
recurso n.º 1709/1996].  

13 Cf. KLAUS ROGALL, “A nova regulamentação da vigilância das telecomunicações na Alemanha”, AA.VV., 2.º 
Congresso de investigação criminal (org. por Maria Fernanda Palma / Augusto Silva Dias / Paulo de Sousa 
Mendes), Coimbra: Almedina, 2011, cit., p. 124. 
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confrontado com os problemas jurídicos suscitados pelos outros meios 
ocultos”14. 

A sua proliferação15 acompanha o crescimento da própria criminalidade 
organizada e altamente complexa, onde os métodos de investigação 
“tradicionais” não são adequados à sua investigação16. Por consequência há 
uma cada vez maior compressão dos direitos fundamentais, em nome de 
interesses securistas17, não faltando quem reivindique que a investigação se 
antecipe para evitar a prática do crime, dando-se um fenómeno de intervenção 
pró-activa em substituição de uma resposta reactiva por parte das autoridades 
formais de controlo18.  

                                                           
14 Cf. COSTA ANDRADE, “Métodos ocultos de investigação- plädoyer para uma teoria geral”, AA.VV., Que futuro 

para o Direito Processual Penal? Simpósio em homenagem a Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do 
Código de Processo Penal português (coord. por Mário Ferreira Monte), Coimbra: Coimbra Editora, 2009, cit., p. 
533. 

15 Segundo FÁTIMA MATA-MOUROS, “Escutas telefónicas – o que não muda com a reforma”, Revista do CEJ, 
n.º 9 (2008), cit., pp. 220 e 221: “As primeiras informações publicadas na imprensa desde que se começou a 
tentar quantificar as escutas telefónicas realizadas no nosso país indicavam a média anual de 8000 
intercepções telefónicas. Estávamos em 2006”. Segundo a mesma autora, em França, em 2004, escutaram-se 
27 mil telefones e na Alemanha nesse mesmo ano 29 017 escutas telefónicas foram realizadas. Segundo 
HANS-JÖRG ALBRECHT, Que futuro para o Direito Pocessual Penal?, 2009, cit., p. 726: “Desencadeados pelo 
dramático progresso tecnológico, alteram-se os modelos de comunicação e comportamento, e com isso, 
também os pontos de partida para as investigações policiais, que encontram na crescente convergência das 
tecnologias de informação e de comunicação um espaço de intervenção alargado e muito para além da 
suspeita do crime os métodos de investigação secretos acarretam uma alteração da importância do 
julgamento para a fase de inquérito”. 

16 Segundo HANS-JÖRG ALBRECHT, “Criminalidade organizada na Europa: perspectiva teorética e empírica”, 
AA.VV., 2.º Congresso de investigação criminal (org. por Maria Fernanda Palma / Augusto Silva Dias / Paulo de 
Sousa Mendes), Coimbra: Almedina, 2011, cit., p. 74: “Por parte das Convenções das Nações Unidas, 
documentos da União Europeia, do Conselho da Europa e da OCDE existem recomendações, e por vezes 
mesmo imposições, no sentido de implementar métodos de investigação novos, encobertos e técnicos […] ”. 
Sobre a relação entre este tipo de criminalidade e as investigações on-line veja-se: ARMANDO DIAS RAMOS, 
Crime organizado e investigações on-line – um estudo sobre a realidade actual (Diss.: FDUL), Lisboa: n.p., 2009, cit., 
pp. 11 a 22. 

17 Que se acentuou cada vez mais após a declaração da guerra contra o terrorismo, que por vezes tem levado, 
como nota OWEN FISS [“The war against terrorism and the rule of law”, Oxford journal of legal studies, vol. 26, n.º 
2 (2006), cit., p. 236] que a “retórica política seja confundida com as próprias regras de um Estado de Direito”.  

18 Cf. LORENA BACHMAIER WINTER, “Investigación criminal y protección de la privacidad en la doctrina del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, AA.VV., 2.º Congresso de investigação criminal (org. por Maria 
Fernanda Palma / Augusto Silva Dias / Paulo de Sousa Mendes), Coimbra: Almedina, 2011, p. 162. A este 
fenómeno não é alheio o próprio Direito Penal, nomeadamente através da concepção do Direito Penal da 
sociedade do risco, implicando este o esboço de uma específica política criminal marcada por ser preventiva e 
adiantar acentuadamente a protecção penal, nomeadamente através da formulação de crimes de perigo-
abstracto, como nota ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, “Os novos desafios do Direito Penal no século XXI”, 
Scientia Ivridica, n.º 316 (2008), pp. 628 e segs. Por outro lado, acompanhando este sentimento de insegurança 
JAKOBS recuperou a sua teoria do Direito Penal do inimigo. Sobre esta concepção veja-se: ANDRÉ TEIXEIRA 
DOS SANTOS, Scientia Ivridica, n.º 316 (2008), pp. 637 e segs.; KAI AMBOS, Derecho penal del enemigo (trad. Por 
Gómez Jara Díez e Miguel Lamadrid), Bogotá: Universidad Externato de Colombia, 2007, pp. 23 a 28; AUGUSTO 
SILVA DIAS, “Os criminosos são pessoas? Eficácia e garantia no combate ao crime organizado”, AA.VV., Que 
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Acompanhando este movimento de generalização do recurso a métodos 
ocultos de investigação (crescendo ao ritmo da inovação tecnológica19, mas não 
surgindo com ela, bastando para tal pensar no agente encoberto), surge, como 
nota COSTA ANDRADE, o seu carácter institucionalizado e a sua legitimação 
material e formal pelo ordenamento jurídico, de tal forma que “tudo permite 
acreditar que as sociedades, e particularmente as sociedades ocidentais, se 
disporão a abrir mão da Rechtskultur que preside ao processo penal liberal em 
troca de uma mais consistente Sicherkeitskultur”20. 

Por consequência, do lado reverso da medalha, surge uma cada vez maior 
compressão dos direitos fundamentais, à medida que os métodos ocultos de 
investigação crescem de forma exponencial (quer em número, quer em 
danosidade), potenciando os conflitos entre o interesse público na eficácia da 
investigação criminal e os direitos, liberdades e garantias dos visados. 

Não obstante, como nota o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
(doravante TEDH) “mesmo perante as mais difíceis circunstâncias, como a 
luta contra o terrorismo e o crime organizado, a protecção dos direitos 
fundamentais não é negociável para lá das excepções e derrogações previstas 
pela própria Convenção”21. 

 

III. Mas como se disse, as escutas telefónicas não são o único (longe disso) 
método oculto de investigação. 

Sem intenções de exaustividade, podemos apontar outros, tais como: 

1. As acções encobertas que consistem na introdução de agentes “que, 
ocultando a sua identidade e os seus propósitos, se intrometem no ambiente 

                                                           
futuro para o Direito Processual Penal?, Simpósio em homenagem a Jorge De Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 
anos do Código de Processo Penal português (coord.: Mário Ferreira Monte), Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pp. 
687 e segs. 

19 Como escreve BELING, “Las prohibiciones de prueba como limite a la averiguación de la verdad en el 
Proceso Penal”, AA.VV., Las prohibiciones probatórias, Bogotá: Editorial Temis, 2009, cit., p. 5: “Todos os 
progressos da técnica podem e devem estar ao serviço do processo penal, o qual efectivamente também deve 
estar à altura dos tempos”. Para se ter uma ideia da panóplia destes métodos, segundo LIVINGSTON HALL / 
YALE KAMISAR / WAYNE R. LA FAVE / JEROLD H. ISRAEL, Modern Criminal Procedure, St. Paul: West Publishing 
co., 1969, cit., p. 338, “Tiny microfones can be secreted behind a picture or built into a coat button. Highly directive 
microphones known as “parabolic microphones” are capable of eavesdropping on a conversation taking place on the 
opposite side of a busy street or on a park bench or outdoor restaurant terrace hundreds of feet away. Laser beams 
can pick sound waves off closed windows. A small, continuously operating transmitter can be placed beneath the 
fender of an automobile and its signal picked up by a receiver in another car or in a fixed plant. A special gun developed 
for American military authorities can shoot a small dart containing a wireless radio microphone into a tree, window 
pane, awning or any other object near the subject of investigation”. 

20Cf. COSTA ANDRADE, Que futuro para o Direito Processual Penal?, 2009, cit., p. 531. 
21Cf. decisão do TEDH, JALLOH vs. GERMANY, de 11/07/2006. 
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das pessoas a investigar e, depois de ganhar a sua confiança ou até a sua 
amizade, obtém delas conhecimentos e provas”22. 

2. Gravações ambientais não consentidas e ocultas, efectuadas 
presentemente23. 

                                                           
22 Cf. COSTA ANDRADE, Que futuro para o Direito Processual Penal?, 2009, cit., p. 534. As acções encobertas 

encontram-se reguladas, no nosso ordenamento jurídico, pela Lei n.º 101/2001, de 25 de Agosto. 

Nesta sede adensam-se os problemas sempre que um agente de confiança se converte em agente 
provocador, precipitando de alguma forma o crime, apontando-se para a imoralidade do Estado que com uma 
mão favorece o crime que com a outra pretende punir. Dada a intensidade da lesão dos direitos fundamentais 
desencadeada por este método oculto, autores como LÜDERSSEN, entendem que se trata de um meio 
enganoso, uma vez que se o suspeito soubesse exactamente o que o agente pretendia, não teria praticado o 
facto, havendo assim um atentado à liberdade de formação e realização da vontade.  

Nos Estados Unidos da América tem relevância, neste domínio, a defense of entrapment, circunscrevendo-se, 
no entanto, às hipóteses em que o agente provocador desencadeia efectivamente o crime, não se limitando a 
revelar uma já existente propensão para a comissão do delito. 

Posição próxima desta é a do nosso Supremo Tribunal de Justiça (STJ) distinguindo duas situações: a 
primeira, verifica-se quando o agente provocador cria uma intencionalidade criminosa até então inexistente, 
não sendo o seu uso admissível. Pelo contrário, se se limita a criar uma janela de oportunidade com o fim de 
revelar uma intencionalidade criminosa pré-existente, é admissível o seu uso. Neste sentido escreveu-se o 
seguinte no Ac. do STJ de 30/11/2005; Processo n.º 05P3349; Relator: SOUSA FONTE: “ […] sendo pacífica 
aquela ideia de que é preciso distinguir os casos em que a actuação do agente provocador cria uma intenção 
criminosa até então inexistente, dos casos em que o sujeito está implícita ou potencialmente inclinado a 
delinquir e a actuação do agente apenas põe em marcha aquela decisão. Isto é, importa distinguir entre a 
criação de uma oportunidade com vista à realização de uma intenção criminosa, e a criação dessa mesma 
intenção”.  

23 Em Itália, a intercepção de comunicações entre presentes é admitida por via excepcional, mesmo no 
domicílio privado, se houver fundado motivo para crer que nele está a desenvolver-se uma actividade criminosa 
(art. 266.º, n.º 2 do CPPI). “Portanto não pode haver interceptação entre presentes para investigar delitos já 
cometidos no passado”, segundo PAOLO TONINI, Manuale, 2003, cit., p. 291. Segundo GIOVANNI CONSO / 
VITTORIO GREVI, Compendio di Procedura Penale, Padova: Cedam, 2003, cit., p. 354, a mesma é admitida no 
âmbito de um processo por criminalidade organizada. De forma mais pormenorizada sobre a intercepção 
ambiental, veja-se: CLAUDIA CARMONA, “Le intercettazioni ambientali in relazione alla normativa del 1991 sui 
reati de criminalità organizzata”, RIDPP, Fasc. 1.º, Jan.-Março (1999), pp. 345 e segs. 

Segundo a sentença n.º 135/2002 da Corte Constitucional italiana, de 11/04/2002, “a interceptação 
ambiental deve estar baseada numa decisão motivada da autoridade judiciária, postulando igualmente que só 
pode ser adoptada nos casos e modos estabelecidos na lei, o que impõe uma completa disciplina legislativa 
das hipóteses e modalidades de limitação da liberdade fundamental”. 

No nosso ordenamento jurídico Processual Penal a intercepção entre presentes encontra-se prevista no art. 
189.º do CPP, ficando assim o seu regime jurídico subordinado ao regime das escutas telefónicas, pelo que 
também aos conhecimentos fortuitos obtidos no decurso deste tipo de intercepção serão aplicáveis as 
soluções que a final encontrarmos para este tema no domínio das escutas telefónicas. 

Entre nós, encontra ainda consagração legal o registo de voz e imagem, estabelecido na Lei n.º 5/2002 de 
11 de Janeiro, de acordo com as alterações operadas pelo DL n.º 317/2009 de 30 de Outubro, mais 
precisamente no seu art. 6.º que admite este meio de produção de prova, quando necessário para a 
investigação dos crimes elencados no n.º 1 do art. 1.º da citada Lei, sem consentimento do visado. Depende, 
no entanto, a produção destes registos de prévia autorização ou ordem do juiz, sendo-lhe aplicáveis as 
formalidades previstas no art. 189.º do CPP. De acordo com os MAGISTRADOS DO MP DO DISTRITO JUDICIAL 
DO PORTO, Código de Processo Penal - comentários e notas práticas, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, cit., p. 508, 
no art. 6.º da Lei n.º 5/2002 inclui-se a recolha cumulativa de imagem e voz, recolha apenas de imagem e a 
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3. A observação duradoura. 

4. As várias formas de vigilância das telecomunicações, tais como a 
vigilância de telecomunicações na fonte, acedendo-se fisicamente, quer através 
da instalação de software, quer através de um sistema técnico de informações, 
de forma a possibilitar a vigilância e gravação das telecomunicações em 
formato descodificado24; a obtenção de dados de tráfego25, que permitem obter 
informações detalhadas sobre as circunstâncias de uma telecomunicação, mas 
não da sua substância26; a localização celular, através da qual pode ser 
detectado quem entra numa determinada célula de transmissão de 
telecomunicações, pressupondo a sua utilização a comissão de um crime de 
gravidade significativa, devendo dar-se especial ênfase ao princípio da 
proporcionalidade27; a identificação e localização de cartões (IMSI) e de 

                                                           
recolha de voz em que não haja conversação, uma vez que “aos casos de recolha de voz em que haja 
conversação é aplicável o art. 189.º do CPP. O disposto nos n.ºs 4 e 8 do art. 187.º será aplicável à recolha 
prevista no art. 6.º da Lei n.º 5/2002”. 

24Cf. KLAUS ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit., p. 126. É, no entanto, de salientar que 
o TC Federal alemão considera que existe um núcleo de conformação da vida privada, derivado da dignidade 
humana, que não pode ser relativizado, tais como os processos interiores, sensações, reflexões, ou 
experiências de natureza pessoalíssima [Cf. KLAUS ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit., 
p. 127, nota n.º 47].  

25 Estes são definidos pela Lei do Cibercrime (Lei n.º 109/2009, de 15 de Setembro) como “os dados 
informáticos relacionados com uma comunicação efectuada por meio de um sistema informático, gerados por 
este sistema como elemento de uma cadeia de comunicação, indicando a origem de uma comunicação, o 
destino, o trajecto, a hora, a data, o tamanho, a duração ou o tipo de serviço subjacente”, nos termos do art. 2.º, 
alínea c) da citada Lei. 

26 A obtenção de dados de tráfego pode ter lugar quanto a crimes previstos na Lei do Cibercrime, cometidos 
por meio de um sistema informático ou em relação aos quais seja necessário proceder à recolha de prova em 
suporte electrónico (art. 11.º, n.º 1 da Lei do Cibercrime), se os mesmos forem necessários à produção de 
prova, tendo em vista a descoberta da verdade, tal como resulta dos artigos 12.º e 14.º da Lei n.º 109/2009 (Lei 
do Cibercrime). A par da injunção para a entrega ou permissão de acesso pelo fornecedor do serviço, aos dados 
de tráfego, pode ao mesmo ser ordenado que entregue uma panóplia de informação prevista no art. 14.º da 
dita Lei. Segundo O Ac. do TRC de 06/12/2006; Processo n.º 1001/05.8PBFIG-A.C1; Relator: ORLANDO 
GONÇALVES, a informação sobre se determinado e identificado telemóvel está a ser utilizado e qual o número 
do cartão que lhe está associado integra-se no conceito de dados de base estando submetido ao regime dos 
artigos 187.º a 190.º do CPP. Trata-se, no entanto, de um acórdão proferido antes da entrada em vigor da Lei 
do Cibercrime. 

Na Alemanha, a obtenção de dados de tráfego é legitimada pelo § 100 g Abs.1 StPO, desde que os mesmos 
se revelem necessários para o esclarecimento dos factos ou para a investigação do paradeiro do arguido, tendo 
o crime de ter uma importância significativa no caso concreto, tais como os delitos do § 100 a StPO [Cf., KLAUS 
ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011,cit., pp. 128 e 129]. 

27 Cf., KLAUS ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit., p. 130. A localização celular é 
permitida no nosso ordenamento jurídico processual penal, por via dos artigos 252.º A e 189.º, n.º 2 do CPP, 
permitindo-se, através da mesma, conhecer a localização física dos escutados por meio de instrumentos de 
localização existentes nos telemóveis. De acordo com o art. 189.º, n.º 2 do CPP “a obtenção e junção aos autos 
de dados sobre a localização celular ou de registos de realização de conversações ou comunicações só podem 
ser ordenadas ou autorizadas, em qualquer fase do processo, por despacho do juiz, quanto a crimes previstos 
no n.º 1 do art. 187.º e em relação às pessoas referidas no n.º 4 do mesmo artigo”. 
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aparelhos de telemóvel (IMEI), legitimado na Alemanha pelo §100 i StPO para 
os casos em que se investigue um delito de significativa importância e a medida 
seja necessária para a investigação ou para a localização do arguido28. 

IV. Ficam assim recenseados, de forma breve e meramente exemplificativa, 
alguns métodos ocultos de investigação que espalham através de si uma névoa 
sobre a protecção dos direitos fundamentais, mas que se afiguram necessários 
em ordem à manutenção de uma investigação criminal eficaz29. 

Contudo, deve exigir-se na sua consagração uma elevada parcimónia, não 
devendo ser consagrados com ligeireza, exigindo-se uma cuidadosa 
ponderação da situação ao abrigo do princípio da proporcionalidade, nunca 
perdendo do horizonte que “ela só pode ser pensada, institucionalizada e 
aplicada aos casos da vida em que for concretamente compatível com a 
Rechtskultur do processo penal do Estado de Direito e não puser em causa 
aquilo que, naquele processo, persiste como indisponível”30. 

 

V. Deixando agora de lado os restantes métodos de obtenção de prova, 
concentremo-nos de forma exclusiva nas escutas telefónicas enquanto método 
oculto de investigação de um crime já cometido. 

A regra geral neste domínio é a de que é “proibida toda a ingerência das 
autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais 
meios de comunicação, salvos os casos previstos na lei em matéria de processo 
criminal”, nos termos do art. 34.º, n.º 4 da Constituição da República 
portuguesa31 (doravante CRP). Parte, assim, a nossa Lei Fundamental de uma 

                                                           
28 Cf. KLAUS ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit., p. 131; Cf. COSTA ANDRADE, Que futuro 

para o Direito Processual Penal?, 2009, cit., p. 534. 
29 Como nota HANS-JÖRG ALBRECHT, Que futuro para o Direito Processual Penal?, 2009, cit., p. 727, “por um 

lado, algumas vozes argumentam que um alargamento das medidas de investigação secretas – em particular 
o alargamento da vigilância das telecomunicações – não significa um correlativo aumento do controlo estadual 
sobre os seus cidadãos, nem significa que este controlo seja ilegítimo, e que as informações abrangentes 
constituem requisito para um processo penal operacional. Por outro lado, são receados o “homem vítreo”, o 
Estado securitário e uma limitação desproporcional de direitos e liberdades fundamentais”. 

30 Cf. COSTA ANDRADE, Que futuro para o Direito Processual Penal?, 2009, cit., p. 539, embora como nota 
WINFRIED HASSEMER, “Processo Penal e direitos fundamentais”, AA.VV., Jornadas de Direito Processual Penal 
e direitos fundamentais (coord. por Maria Fernanda Palma), Coimbra: Almedina, 2004, cit., p. 17: “A luta contra a 
criminalidade organizada organiza-se tipicamente através da limitação de direitos fundamentais e por isso tem 
razão Jorge Miranda também quando diz que o processo penal constitui um bom teste à força de uma 
Constituição”.  

31Segundo GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, Constituição Portuguesa anotada, vol. I, 3.ª ed., Coimbra: 
Coimbra Editora, 2003 (1.ª ed. 1980), cit., p. 214: “A Constituição não apenas garante o sigilo da 
correspondência e de outros meios de comunicação privados mas também proíbe toda a ingerência, o que é 
mais vasto, envolvendo nomeadamente a liberdade de envio e recepção de correspondência, a proibição de 
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proibição de princípio da admissibilidade das escutas telefónicas, como forma 
de protecção do direito fundamental ao segredo das telecomunicações, à 
reserva da intimidade da vida privada32 e da palavra falada (art. 26.º, n.º 1 da 

                                                           
retenção ou de apreensão, bem como de interferência (telefónicas, etc.). O preceito em análise refere-se apenas 
às autoridades públicas, mas a proibição de ingerência vale por maioria de razão para as entidades privadas”. 

Ainda de salientar que o direito fundamental ao sigilo das telecomunicações, ínsito no art. 34.º, n.º 4 da CRP, 
admite expressamente a limitação do seu âmbito de protecção potencial em matéria de processo criminal, 
mediante reserva de lei restritiva. Não tratando assim o art. 34.º, n.º 4 da CRP de estabelecer directamente uma 
restrição ao direito fundamental em causa (não sendo assim uma restrição constitucional directa ou imediata, 
como sucede, por exemplo, no art. 45.º, n.º 1 da CRP), tal restrição só pode operar por via de Lei da Assembleia 
da República ou DL autorizado do Governo (art. 165.º, n.º 1, alínea c) da CRP. Sobre esta matéria, cf. GOMES 
CANOTILHO, Direito Constitucional e teoria da Constituição, 4.ª ed., Coimbra: Almedina, 2003 (1.ª ed., 1997), pp. 
1234 e segs. 

Também no direito italiano as escutas telefónicas são encaradas como um meio restritivo do direito 
fundamental “ao segredo da correspondência e de outras formas de comunicação” (art. 15.º da Constituição 
italiana), só sendo admitidas limitações por acto motivado da autoridade judiciária de acordo com as garantias 
previstas na lei.  

No domínio do direito espanhol escreve, VICENTE GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, Madrid: Editorial 
Celex, 2004, cit., p. 395 que, “todas as intervenções judiciais nas comunicações postais, telegráficas e 
telefónicas, contempladas nos artigos 579.º a 588.º, têm como denominador comum erigirem-se em actos 
limitativos do direito fundamental ao segredo das comunicações, previsto no art. 18.º, n.º 3 da Constituição 
espanhola”. 

32 Sobre a relação entre escutas telefónicas e vida privada cf. MERCEDES DA SILVA OUBINA, “As 
telecomunicações e a vida privada”, AA.VV., Direito Penal hoje – novos desafios e novas respostas (org. por Manuel 
da Costa Andrade / Rita Castanheira Neves), Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pp. 10 e segs. No Ac. do TC n.º 
355/97; Processo n.º 182/97; Relator: TAVARES DA COSTA, o TC conceitualizou o conceito de vida privada, 
“como o direito a uma esfera própria inviolável, onde ninguém deve poder penetrar sem autorização do 
respectivo titular, constitucionalmente consagrado no n.º 1 do art. 26.º da CR. No âmbito deste espaço próprio 
inviolável engloba-se a vida pessoal, a vida familiar, a relação com outras esferas de privacidade (v.g. a 
amizade), o lugar próprio da vida pessoal e familiar (o lar ou domicílio) e, bem assim, os meios de expressão e 
de comunicação privados (a correspondência, o telefone, as conversas sociais, etc.) ”. 

Também o Tribunal Constitucional Federal tem considerado que existe um núcleo intangível da vida privada, 
derivada da própria dignidade da pessoa humana, que não pode ser restringido pela lei, considerando-se como 
integrantes desse núcleo essencial os “processos interiores, tais como sensações, reflexões, opiniões, 
experiências de natureza pessoalíssima, da vida inconsciente e formas de expressão da sexualidade”. 

No entanto, segundo KLAUS ROGALL as “declarações sobre crimes cometidos e declarações através das 
quais são cometidos crimes não cabem naquele núcleo. De outra forma não poderia ser utilizada qualquer 
medida de vigilância” [Cf. KLAUS ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit., p. 128]. Segundo 
LAURA CLÉRICO, El examen de proporcionalidad en el Derecho Constitucional, Buenos Aires: Eudeba, 2009, cit., pp. 
93 e 94, relativamente a notas íntimas, temos de diferenciar as seguintes situações: 1) Se as notas íntimas 
apresentarem uma conexão directa com o delito em concreto que está a ser investigado, as mesmas não se 
situam no núcleo intangível do direito; 2) se as notas íntimas não apresentarem uma conexão directa com o 
referido crime em investigação ou a conexão é meramente possível ou ténue com esse crime ou com outras 
acções delituosas, situam-se no núcleo intangível do direito fundamental, uma vez que estas notas não têm 
contacto com a esfera de outras pessoas ou com a da comunidade, dado que não têm uma referência directa 
ao delito em concreto ou esta conexão apenas existe de forma muito geral. Neste caso, as notas referem-se a 
um falar consigo mesmo e se não as considerássemos pertencentes a esse núcleo o visado não teria qualquer 
disponibilidade sobre o seu próprio ser. 



 Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica 
 

 

 
 

 
129 | 

CRP)33 enquanto expressões da própria dignidade da pessoa humana, com 
assento no art. 1.º da CRP, para, no entanto, admiti-las em processo penal, 
enquanto método de obtenção de prova. As escutas telefónicas apresentam-se 
igualmente como um método restritivo do direito à autodeterminação sobre a 
informação34, quer relativamente ao sujeito-alvo da medida, quer, 
eventualmente, em relação a terceiros que sejam “apanhados nas malhas” da 
intercepção telefónica. O direito à autodeterminação informativa “vem sendo 
conformado não como uma garantia do direito à reserva da intimidade da vida 
privada, mas como um verdadeiro direito fundamental, com um conteúdo 
próprio, um direito dirigido à defesa de novas facetas da personalidade 
traduzido na liberdade de controlar a utilização das informações que lhe 
respeitem (desde que sejam pessoais), e na protecção perante agressões 
derivadas do uso dessas informações”35. Por sua vez, o Tribunal 

                                                           
33 O direito à palavra inclui “o direito a que não sejam registadas ou divulgadas palavras da pessoa sem o seu 

consentimento, conferindo assim um direito à “reserva” e à “transitoriedade” da palavra falada” [JORGE 
MIRANDA / RUI MEDEIROS, Constituição da República Portuguesa anotada, Tomo I, Coimbra: Coimbra Editora, 
2005, cit., pp. 289 e 290]. O direito à palavra falada consta também do art. 2.º, n.º 1 da Constituição alemã, 
sendo retirado do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, sendo que segundo o TCF alemão, em 
decisão de 31/01/1973 [apud, LEONARDO MARTINS, Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional 
Federal alemão, Montevideo: Konrad Adenauaer Stiftung, 2005, cit., pp. 195 e 196]: “O direito fundamental 
previsto no art. 2, I GG protege também posições jurídicas que são necessárias para o desenvolvimento da 
personalidade. Delas fazem parte, dentro de certos limites, o direito à própria imagem como o direito à palavra 
falada. Por isso, em princípio, cada um por si mesmo e individualmente pode determinar quem pode gravar a 
sua palavra, assim como se e diante de quem a sua voz gravada pode ser reproduzida”. Como nota ANDRÉ 
LAMAS LEITE, “Algumas considerações sobre o regime jurídico das escutas telefónicas em Cabo Verde”, Direito 
e Cidadania, Ano X, n.º 29, Praia (2009), cit., p. 11: “ […] entende-se que o direito à palavra é uma dimensão 
essencial do próprio direito ao livre desenvolvimento da personalidade humana, porquanto a palavra é um 
veículo privilegiado de transmissão de linguagem capaz de tornar inteligível aos outros indivíduos 
pensamentos, ideias, vontades e emoções”. 

Relativamente ao direito fundamental à reserva da intimidade da vida privada e à palavra falada, consagrados 
no art. 26.º, n.º 1 da CRP é de notar que a norma constitucional em causa não restringe expressa e directamente 
o seu âmbito de protecção nem admite expressamente a sua limitação mediante lei, pelo que não existindo 
uma norma constitucional ou legal de restrição não se pode dizer que estes direitos não conhecem limites. 
Trata-se de limites imanentes, que “são o resultado de uma ponderação de princípios jurídico-constitucionais 
conducente ao afastamento definitivo, num caso concreto, de uma dimensão que, prima facie, cabia no âmbito 
prospectivo de um direito, liberdade e garantia” [Cf. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, 2003, cit., p. 
1240]. 

34 Como nota COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 284: “ […] a escuta telefónica consumará ou 
mediatizará normalmente o sacrifício da autodeterminação sobre a informação”. 

35 Cf. PEDRO PINA, “Direitos de autor, autodeterminação informática e panoptismo digital”, Direito da 
sociedade da informação, vol. VIII (2009), cit., p. 310. Neste sentido, o TCF alemão, em decisão de 15/12/1983, 
apud, LEONARDO MARTINS, Cinquenta anos, 2005, cit., p. 238, afirmou o seguinte: “O livre desenvolvimento da 
personalidade pressupõe, sob as modernas condições de processamento de dados, a protecção do indivíduo 
contra o levantamento, armazenagem, uso e transmissão irrestrita dos seus dados pessoais. […] Este direito à 
autodeterminação sobre a informação não é garantido ilimitadamente. O indivíduo não tem um direito no 
sentido de um domínio absoluto, ilimitado, sobre os seus dados […]. A informação, também quando ela é relativa 
à pessoa, representa um recorte da realidade social que não pode ser associado exclusivamente ao indivíduo 
atingido (por causa da demanda de informações do Estado ou de terceiros). Por isso, em princípio, o indivíduo 
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Constitucional Federal alemão entende que o direito à autodeterminação 
informativa encontra-se abrangido pelo livre direito ao desenvolvimento da 
personalidade, determinando o mesmo a faculdade (resultante da ideia de 
autodeterminação) de quando e dentro de que limites podem ser reveladas 
circunstâncias da vida pessoal36. No fundo, este direito fundamental garante a 
faculdade de o particular determinar por si mesmo a disponibilidade e 
utilização dos seus dados pessoais. Contudo, o indivíduo não tem o direito 
absoluto e ilimitado sobre os seus dados, devendo aceitar as limitações que lhe 
advenham de um direito ou interesse preponderante, desde que esses mesmos 
limites sejam claros e reconhecíveis para o cidadão e depois de passada a 
restrição pelo crivo da proporcionalidade. Desta forma, assume o direito em 
causa uma dupla dimensão. Uma dimensão positiva, enquanto direito de 
liberdade de dispor das informações pessoais e uma dimensão negativa, de 
cariz defensivo, manifestando-se “como um direito de defesa contra 
ingerências do Estado e de outros particulares […] ”37. 

Ao admitir a excepção da ingerência nas telecomunicações, deu-se conta o 
legislador constitucional da importância que as escutas telefónicas podem 
representar no quadro do combate, ou melhor, no quadro de recolha de prova, 
perante fenómenos de criminalidade organizada e altamente complexa, onde 
os tradicionais métodos de recolha de prova apresentam uma dúbia eficácia. 
No entanto, não pode (e não o fez) o legislador processual penal, aproveitando-
se desta válvula de escape, permitir a utilização deste método de recolha de 
prova em relação a todo e qualquer crime e em todas e quaisquer 
circunstâncias, na medida em que toda a norma que admita a utilização de 
escutas telefónicas, mesmo que somente com a finalidade de recolha de prova, 
é uma norma restritiva de direitos fundamentais e como tal sujeita ao princípio 
da proporcionalidade38, nos termos do art. 18.º, n.º 2 da CRP, devendo 
respeitar sempre o conteúdo essencial dos direitos afectados pela medida (art. 
18.º, n.º 3 da CRP), ou seja, aquele núcleo intangível do direito cuja restrição 
o desfiguraria por completo39. 

                                                           
tem de aceitar certas limitações do seu direito à autodeterminação sobre a informação em favor do interesse 
geral predominante”. 

36 Cf. KARL-HEINZ GÖSSEL, “Las investigaciones genéticas como objeto de prueba en el Proceso Penal (trad. 
por POLAINO NAVARRETE), El Derecho Procesal Penal en el Estado de Derecho, Obras Completas, Tomo I, Buenos 
Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, cit., pp. 219 e 220. 

37 Cf. PEDRO PINA, Direito da sociedade da informação, vol. VIII (2009), cit., p. 311. 
38 Como notou o TRL no seu Ac. de 20/11/2008; Processo n.º 5992/2007-9; Relator: RUI RANGEL: “A existir 

ingerência nas telecomunicações, no quadro de previsão legal atinente ao processo criminal, carecerá sempre 
de ser compaginada com uma exigente leitura à luz do princípio da proporcionalidade […] ”. 

39 Aliás, o próprio Tribunal Constitucional no Ac. n.º 607/03; Processo n.º 594/03; Relator: BENJAMIM 
RODRIGUES, não admitiu a valoração de um diário pessoal apesar de estar em causa um crime de abuso sexual 
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Daí que o legislador processual penal tenha rodeado a utilização das escutas 
telefónicas de grandes cuidados quer a nível material (art. 187.º do CPP), quer 
a nível procedimental (art. 188.º do CPP). 

 

Capítulo II 

Conhecimentos fortuitos versus conhecimentos de investigação 

 

Secção I – A relevância da distinção. 

  

 2 – Relevância da distinção entre as figuras. 

I. O problema da distinção entre os conhecimentos da investigação e os 
conhecimentos fortuitos40 tem na sua base o facto de não ser tecnicamente 
viável limitar a intercepção das conversas ou comunicações telefónicas tão-
somente àquelas que dizem respeito ao crime que esteve na base da autorização 
da escuta telefónica, acabando assim por serem captados novos factos, até 
então desconhecidos da investigação41. Factos esses que podem reconduzir-se 
ao crime legitimador da intervenção nas telecomunicações, ou a novos crimes 
pertencentes, ou não, ao catálogo legal desenhado pelo art. 187.º do CPP. Por 
outro lado, esses factos até então desconhecidos da investigação podem dizer 
respeito ao escutado, ao seu interlocutor ou a um terceiro não participante na 
conversa, podendo abrir-se, desta forma, uma intromissão na vida privada de 
pessoas fora do círculo de arguidos ou suspeitos42 em relação aos quais foram 
autorizadas as escutas telefónicas. 

 

II. A relevância da distinção entre conhecimentos da investigação e 
conhecimentos fortuitos assenta na circunstância de que, consoante 
atribuamos uma ou outra qualificação a um novo facto casualmente descoberto 

                                                           
de menores, por considerar que se estava no âmbito do conteúdo essencial da reserva da intimidade da vida 
privada. 

40 Este problema também pode ocorrer relativamente a outros métodos de obtenção de prova, como por 
exemplo no domínio das buscas domiciliárias. Sobre esta última, cf. ANA LUÍSA PINTO, “Aspectos 
problemáticos do regime das buscas domiciliárias”, RPCC, n.º 3 (2005), pp. 454 e segs. 

41 Segundo LIVINGSTON HALL / YALE KAMISAR / WAYNE R. LA FAVE / JEROLD ISRAEL, Modern, 1969, cit., 
p. 335: “Sempre que uma linha telefónica é escutada, a privacidade dos interlocutores de ambos os lados da 
linha é invadida e todas as conversas entre si, sobre qualquer assunto e mesmo que confidenciais, podem ser 
devassadas. Mais, a escuta do telefone de um indivíduo envolve a escuta de qualquer pessoa que lhe possa 
telefonar ou a quem ele possa telefonar”. 

42 Ou das outras pessoas elencadas no art. 187.º, n.º 4 do CPP. 
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no decurso de uma intercepção telefónica, assim vai ser diferenciado o seu 
tratamento processual ao nível da sua valoração probatória. A possibilidade de 
valoração dos conhecimentos da investigação no processo onde foi autorizada 
a escuta telefónica e a valoração incondicional / não valoração em absoluto ou 
valoração condicional dos conhecimentos fortuitos, consoante a corrente que 
se opte por seguir43. 

 

Secção II – Conhecimentos fortuitos versus conhecimentos da 
investigação – as principais soluções. 

 

3 – Breve nota de direito comparado. 

 

I. No ordenamento jurídico espanhol, podemos encontrar a distinção entre 
conhecimentos da investigação e conhecimentos fortuitos, tanto no plano 
doutrinal como no plano jurisprudencial, embora a mesma não apareça sob 
esta denominação. 

Por exemplo, do lado da doutrina, LÓPEZ FRAGOSO44 salienta que se deve 
buscar um critério que nos permita aferir qual o grau de conexão entre a 
descoberta ocasional e o crime que motivou a escuta. Tendo assim em 
consideração factores objectivos, enunciados no art. 17.º da Ley de 
Enjuyciamento Criminal (doravante LECrim), e subjectivos, conclui que é de 
utilizar (valorar) uma descoberta acidental que seja imputável ao mesmo 
sujeito passivo da medida (factor de conexão subjectivo), quando essa 
descoberta diga respeito a um facto conexo com o investigado e, pelo contrário, 
não é de utilizar um conhecimento ocasional relativo a um facto diferente do 
investigado, ou seja, que não apresente essa mesma conexão. 

 Conclui, LÓPEZ FRAGOSO, que as descobertas acidentais, resultantes de 
uma escuta telefónica legalmente ordenada e executada, não podem valer 
como fonte de prova (fora dos casos de delitos conexos) num processo distinto 
daquele em que se obtêm. 

Não procede, assim, este autor, a uma distinção entre conhecimentos da 
investigação e conhecimentos fortuitos de forma expressa, limitando-se sempre 
a falar em descobertas ocasionais. Contudo, das palavras do autor, podemos 
depreender que o mesmo considera como conhecimentos da investigação, 

                                                           
43 Esta matéria será abordada no Cap. IV, Secção I, nos pontos n.º 11 e segs. 
44 Cf. LÓPEZ FRAGOSO, “Los descubrimientos casuales en las intervenciones telefónicas como medidas 

coercitivas en el Proceso Penal”, Revista Derechos y Libertades, ano 2.º (1993), cit., p. 85. 
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aqueles factos que de um ponto de vista objectivo e subjectivo45 apresentem 
uma conexão com o crime que legitimou o recurso a uma escuta telefónica. 
Por sua vez, os conhecimentos fortuitos são apurados de forma residual46. São 
aqueles, onde essa conexão não se estabelece. 

 

II. Na jurisprudência do Supremo Tribunal espanhol também podemos 
encontrar a distinção que ora tratamos, qualificando este tribunal os factos 
ocasionalmente descobertos no decurso de uma medida de intercepção das 
telecomunicações, como descobertas ou descobrimentos ocasionais. 

Certas decisões47 começam, desde logo, por definir os descobrimentos 
ocasionais, como sendo aqueles relativos a factos novos (não investigados por 
serem desconhecidos, até então, da investigação), sejam eles conexos, ou não, 
com o crime que motivou a escuta telefónica48 e que tanto podem dizer respeito 
ao escutado como a terceiros titulares, ou não, do telefone interceptado. 

Por conseguinte, elaboram a seguinte distinção: 

1.  Se os factos descobertos apresentarem uma conexão, nos termos do art. 
17.º da LECrim, com o crime que motivou a autorização da escuta telefónica, 
então estes produzem efeitos, quer a nível investigatório, quer a nível 
probatório. 

2.  Se, pelo contrário, os factos descobertos acidentalmente não 
apresentarem essa mesma conexão e se revestirem de gravidade penal 
suficiente para que por si só fundamentem uma escuta telefónica, então estes 
apenas podem valer como notitia criminis. Note-se, no entanto, como mais à 
frente se dará conta, que outras decisões do Supremo Tribunal, não procedem 
a esta última distinção, ou seja, não condicionam a eficácia de notícia do crime 
apenas a delitos graves49. 

                                                           
45 Inculcando assim a ideia de que também o conhecimento da investigação tem de respeitar ao sujeito alvo 

da medida, manifestando esta exigência o pólo de agregação, ou conexão subjectiva, entre o delito que conferiu 
base à realização da escuta telefónica e o delito ocasionalmente descoberto. 

46 Esta solução é igualmente seguida entre nós, quer pela doutrina, quer pela jurisprudência. Assim parte-se 
sempre da definição do que pertence, ou não, à categoria processual dos conhecimentos da investigação e 
somente aqueles factos que não se reconduzam a tal conceito devem ser tratados no plano dos 
conhecimentos fortuitos, com as consequentes diferenças ao nível da sua valoração probatória. 

47 Cf. STS 372/2010, recurso n.º 11016 e STS 457/2010, recurso n.º 2322/2009. 
48 Trata-se de uma definição mais ampla do que a definição de conhecimentos da investigação ou de 

conhecimentos fortuitos, tendo a virtualidade de comportar no seu âmbito as duas categorias processuais 
referidas. 

49 Assim, por exemplo, STS 8139/2007, recurso n.º 792/2007. 
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Estas decisões apresentam uma distinção entre conhecimentos da 
investigação e conhecimentos fortuitos (embora não atribuam este nomen juris 
à distinção a que operam), definindo os primeiros, como aquele grupo de 
factos ocasionalmente descobertos no decurso de uma escuta telefónica legal, 
que apresentem uma conexão nos termos do art. 17.º da LECrim com o crime 
que motivou a medida de intercepção das telecomunicações.  

Por sua vez, os conhecimentos fortuitos são todos os factos ocasionalmente 
descobertos, no decurso de uma escuta telefónica legalmente autorizada, que 
não apresentem essa mesma conexão.  

Trata-se de uma solução que, entre nós, é seguida por FRANCISCO 

AGUILAR, considerando o citado autor que são de qualificar como 
conhecimentos da investigação todos aqueles crimes ocasionalmente 
descobertos no decurso de uma intercepção de conversações ou comunicações 
telefónicas que se situem numa mesma “unidade de investigação em sentido 
processual”, unidade essa que deve ser apurada com recurso aos casos em que 
opera a conexão de processos, definidos no art. 24.º, n.º 1 do CPP, devendo 
os conhecimentos fortuitos ser apurados de forma residual50.  

 

III. Por sua vez, no ordenamento jurídico italiano, também podemos 
encontrar a distinção entre estas duas figuras. 

Fundamental, nesta sede, é o art. 270.º do Código de Processo Penal 
italiano (doravante CPPI), sob a epígrafe de “Utilizzazione in altri 
procedimenti”51. Partindo deste preceito, sustenta parte da doutrina e a 
jurisprudência52, que o processo relativo ao crime descoberto acidentalmente 
através da escuta telefónica deve ser unitário, quando seja susceptível de 
tratamento conjunto com o crime que motivou a escuta telefónica. Ou seja, 
podendo haver uma conexão de processos com base nas normas do art. 17.º 
do CPPI (sem que, contudo, tenha de proceder-se a uma conexão de processos 
em concreto), o facto ocasionalmente descoberto não deve ser julgado noutro 
processo, mas naquele onde foi autorizada e realizada a intercepção telefónica. 

                                                           
50 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos fortuitos obtidos através de escutas telefónicas, Coimbra: 

Almedina, 2004, cit., p. 18. 
51Utilizzazione in altri procedimenti. 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti 

diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è 
obbligatorio l'arresto in flagranza.2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle 
intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni 
dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i 
verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate. 

52 Cf. MARIA VESSICHELLI, Orientamenti sulle lenee interpretative della giurisprudenza e della dottrina in materia 
di intercettazioni, Roma: s.e., 2005, cit., pp. 33 a 36 e autores aí citados. 
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Assim, a noção de “procedimenti diversi”, não equivale ao conceito de crime 
diverso53 e ficam de fora desse conceito os factos estreitamente conexos e 
coligados sob o ponto de vista objectivo, probatório e finalístico em relação ao 
crime em ordem ao qual foi autorizada a escuta telefónica54. 

IV. A partir do que atrás ficou escrito, podemos esboçar um conceito de 
conhecimentos da investigação, como sendo todos aqueles factos que estão 
estreitamente conexos ou coligados sob o ponto de vista objectivo, probatório 
e finalístico em relação ao crime que motivou a interceptação nas 
telecomunicações, conexão essa que deve ser aferida segundo a regra do art. 
17.º do CPPI e, como tal, podem ser valorados no mesmo processo. 

Já os conhecimentos fortuitos, são aqueles factos que surgem no decurso de 
uma escuta telefónica legalmente autorizada, mas onde não estejam presentes 
os factores de conexão supra enunciados, porque só assim faz sentido o seu 
envio para um novo processo, dada a impossibilidade da sua absorção pelo 
objecto do processo em causa, ou seja, os conhecimentos fortuitos são 
apurados de forma residual face aos conhecimentos da investigação, numa 
solução idêntica à seguida pela doutrina e jurisprudência espanhola e 
portuguesa. 

 

4 – Principais soluções doutrinais no panorama jurídico português. 

 

 4.1 – As principais soluções doutrinais. 

 

I. Merecem destaque, na doutrina nacional, duas posições: a de COSTA 

ANDRADE e a de FRANCISCO AGUILAR55. 

Vejamos a posição de COSTA ANDRADE56.  

                                                           
53 Diferentemente, cf. BALDUCCI, DE GREGÓRIO e PIZZOLANTE, apud, MARIA VESSICHELLI, Orientamenti 

sulle, 2005, cit., p. 33. 
54 Esta solução é igualmente seguida pela jurisprudência espanhola e, no nosso ordenamento jurídico, por 

Francisco Aguilar, que se socorrem dos casos elencados na lei relativamente aos quais opera uma conexão de 
processos para denotarem uma ligação entre o crime legitimador da escuta telefónica e os factos 
ocasionalmente descobertos no decurso da mesma, como forma de definição do que sejam conhecimentos 
da investigação. Recorre-se não a um critério de índole material, mas sim a um critério de índole processual 
que, não obstante, apresenta-se como dotado de uma maior objectividade jurídica. 

55 Não descuramos que outros autores, para além destes, apresentam as suas definições de conhecimentos 
da investigação. Contudo, apenas nos debruçaremos sobre as posições destes dois autores, uma vez que são 
as mais emblemáticas, limitando-se por vezes outros autores a tomá-las como ponto de partida, introduzindo-
lhes ligeiras modificações. 

56 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, pp. 304 a 312 em especial. 
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Este autor, define os conhecimentos da investigação, como sendo aqueles 
factos casualmente descobertos no decurso de um escuta telefónica e que terão 
de imputar-se à própria investigação, ao passo que os restantes factos, onde 
não se verifique essa mesma necessidade de imputação à investigação em 
curso, serão conhecimentos fortuitos. 

Mas que factos é que devem imputar-se à investigação? Ou seja, que factos 
é que pertencem ao conceito de conhecimentos da investigação? 

A resposta a esta questão é-nos dada pelo autor, não sob a forma de um 
critério que permita demarcar os dois conceitos de forma estanque, mas através 
da enunciação de grupos típicos de casos que devem reconduzir-se ao conceito 
de conhecimentos da investigação, apresentando os conhecimentos fortuitos 
um alcance meramente residual. 

Pertencem, assim, ao conceito de conhecimentos da investigação, os 
seguintes grupos de casos: 1) os factos que estão numa relação de concurso 
ideal e aparente com o crime que esteve na base da autorização da escuta 
telefónica; 2) os delitos que estão numa relação de alternatividade com o crime 
que legitimou a escuta telefónica; 3) as diversas formas de comparticipação; 4) 
as diferentes formas de favorecimento pessoal, auxílio material ou receptação 
e; 5) os crimes que constituem o fim da associação criminosa, uma vez que 
também estes “integram o processo histórico que a seu tempo ofereceu o 
motivo para uma ordem legítima de escuta”57. 

No entanto, esta enumeração não é taxativa, podendo, segundo o autor, 
haver outros grupos de casos que ainda se reconduzam ao conceito de 
conhecimentos da investigação58. 

 

II. Como pontos de destaque desta tese temos os seguintes: 

1.  A identificação dos conhecimentos da investigação faz-se, não por via 
de um critério geral, mas por via da identificação de constelações típicas de 
casos que se reconduzem à figura em apreço; 

2.  O carácter não fechado das constelações típicas elencadas, podendo 
outros factos reconduzir-se ao conceito de conhecimentos da investigação;  

3.  Os conhecimentos da investigação são uma categoria processual distinta 
da dos conhecimentos fortuitos, o que se reflecte numa diferente disciplina 
normativa e; 

                                                           
57 Cf. RIESS, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 306. 
58 É este certo factor de imprecisão que nos leva a não concordar com esta posição, como daremos conta 

mais adiante (Cap. II, Secção III, ponto n.º 5). 
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4.  A identificação dos conhecimentos fortuitos é feita de forma residual. 

III. Igualmente de relevo é a tese desenvolvida por FRANCISCO AGUILAR59, 
pela tentativa de encontrar um critério de índole objectiva, que nos permita 
qualificar os factos ocasionalmente descobertos no decurso de uma escuta 
telefónica como conhecimentos da investigação ou, ao invés, como 
conhecimentos fortuitos. 

Assim, conhecimentos da investigação são “os factos, obtidos através de 
uma escuta telefónica legalmente efectuada, que se reportam ou ao crime cuja 
investigação legitimou a realização daquela ou a um outro delito (pertencente 
ou não ao catálogo legal) que esteja baseado na mesma situação histórica da 
vida daquele”60. 

Podemos assim decompor esta definição em duas partes. A primeira, diz 
respeito aos factos casualmente descobertos que se reportam ao crime que 
legitimou a escuta telefónica61 e a segunda parte, aos factos que por si só 
tenham a virtualidade de consubstanciar um novo ilícito-típico, enquadrável 
ou não no catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP62, que esteja baseado na mesma 
situação histórica da vida do crime legitimador da interceptação das 
comunicações telefónicas. 

 

IV. Ora, se o primeiro segmento desta definição não apresenta dificuldades 
de monta, já o mesmo não pode dizer-se do segundo. Cabe assim, desde já, a 
seguinte pergunta: quando é que um novo delito ocasionalmente descoberto, 
se insere na mesma situação histórica da vida do crime que esteve na base da 
autorização da escuta telefónica, o que vale por dizer, quando é que um novo 

                                                           
59 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo do regime dos conhecimentos fortuitos obtidos através de 

escutas telefónicas (Diss.: FDUL), Lisboa:1999, cit., p. 9. 
60 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 5. 
61 Quanto a estes novos factos não se colocam problemas na sua definição como conhecimentos da 

investigação, uma vez que eles não têm autonomia por si só para consubstanciarem um novo crime, diferente 
daquele que legitimou a escuta telefónica. Serão assim “absorvidos” pela matéria de facto que se investiga, 
levando à sua ampliação, desde que não sejam totalmente independentes face ao crime legitimador da escuta 
telefónica, sob pena de se assumirem como conhecimentos fortuitos. 

Pense-se, por exemplo, em A, contra quem foi autorizada uma escuta telefónica por ter praticado um crime 
de roubo (art. 210.º, n.º 1 do CP e 187.º, n.º 1 e 3 do CPP), que no momento da prolação do despacho de 
autorização da medida se pensava ter subtraído 1000Є à vítima, mas afinal na carteira estava ainda um fio de 
ouro no valor de 500Є.  

62 Imagine-se que se descobre durante uma escuta telefónica a S, pelo crime de furto de 30 diamantes (assim 
um furto qualificado, pelos artigos 204.º, n.º 2, alínea a) e 202.º, alínea b), ambos do CP) que o mesmo danificou 
a porta de entrada da habitação da vítima, onde os ditos diamantes estavam guardados. Ou seja, este facto 
ocasionalmente descoberto, tem a virtualidade de por si só consubstanciar um crime de dano, punível pelo art. 
212.º, n.º 1 do CP.  
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delito ocasionalmente descoberto consubstancia um conhecimento da 
investigação? 

Essa mesma unidade histórica existe sempre que, entre o crime motivador 
da medida e o crime ocasionalmente descoberto, haja uma “unidade de 
investigação em sentido processual”, que verifica-se sempre que entre as duas 
acções se descortine uma das hipóteses contempladas no art. 24.º, n.º 163 do 
CPP. Embora este artigo seja relativo à competência por conexão, “os critérios 
objectivos nele vertidos com o fim de determinar a competência por conexão 
de processos consubstanciam crivos válidos no sentido de tornar efectivo o 
referido conceito de unidade processual”64. 

 São ideias fortes desta tese, as seguintes: 

1.  A definição do que sejam os conhecimentos da investigação não se faz 
por referência a constelações típicas, mas sim por recurso ao critério da 
“unidade da investigação em sentido processual” que se espelha nos critérios 
objectivos constantes do art. 24.º, n.º 1 do CPP. 

2.  A definição dos conhecimentos fortuitos é feita, tal como na posição 
de COSTA ANDRADE, por via residual. Ou seja, integram esta categoria os 
factos que não se reconduzam ao conceito de conhecimentos da investigação. 

 

4.2 – A posição da jurisprudência. 

 

I. Citando o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 11 de Outubro 
de 2007, bem pode dizer-se que “a problemática dos conhecimentos fortuitos 
é muito pouco tratada tanto na jurisprudência, como na doutrina”. 

Tal situação, reflecte-se no escasso número de acórdãos, dos vários 
Tribunais superiores, sobre esta matéria. E destes poucos, podemos constatar 
que quando a abordam, debruçam-se mais sobre a problemática da valoração 
dos conhecimentos fortuitos, do que propriamente sobre a distinção entre 

                                                           
63Há conexão de processos quando: 

a) O mesmo agente tiver cometido vários crimes através da mesma acção ou omissão; 

b) O mesmo agente tiver cometido vários crimes, na mesma ocasião ou lugar, sendo uns causa ou efeito 
dos outros, ou destinando-se uns a continuar ou ocultar os outros; 

c) O mesmo crime tiver sido cometido por vários agentes em comparticipação; 

d) Vários agentes tiverem cometido diversos crimes em comparticipação, na mesma ocasião ou lugar, 
sendo uns causa ou efeitos dos outros, ou destinando-se uns a continuar ou a ocultar os outros; ou  

e) Vários agentes tiverem cometido diversos crimes reciprocamente na mesma ocasião ou lugar. 
64 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 9. 
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conhecimentos da investigação e aqueles, dedicando-lhes escassas linhas. Por 
outro lado, denota-se uma tendência para o simples “transcrever” do que foi 
escrito pela pena da doutrina. 

Assim sendo, perante este estado de coisas, tentaremos nas linhas seguintes 
evidenciar várias soluções jurisprudenciais adoptadas pelos nossos Tribunais 
superiores. 

 

II. Comecemos pelo Tribunal da Relação do Porto. 

O acórdão de 12 de Dezembro de 200765, debruça-se sobre a questão de 
saber se um crime de favorecimento pessoal (art. 367.º, n.º 1 do Código Penal 
(doravante CP)), ocasionalmente descoberto no decurso de uma escuta 
telefónica, motivada pelo crime de lenocínio, é, ou não, um conhecimento da 
investigação.  

Começando este Tribunal por salientar que o tratamento desta matéria não 
é fácil, acaba por definir os conhecimentos fortuitos como conhecimentos que 
não se reportam ao crime cuja investigação legitimou a escuta telefónica e os 
conhecimentos da investigação, como conhecimentos que se relacionam com 
a investigação em curso e que, como tal, se prendem com o objecto do 
processo. Relação essa que se “estabelece com o objecto do processo, na 
medida em que este abarca não só o núcleo factual a ser investigado, mas 
também todos os outros factos que advenham à investigação e com ela estejam 
conexionados”. 

De seguida, procede, a Relação do Porto, à apresentação das várias 
constelações típicas que COSTA ANDRADE entende serem conhecimentos da 
investigação e, como, o crime de favorecimento pessoal aí está presente, 
qualifica o crime ocasionalmente descoberto no decurso da escuta telefónica 
legalmente autorizada, como um conhecimento da investigação, permitindo a 
sua valoração no processo em causa. 

Por sua vez, o acórdão da mesma Relação de 16 de Janeiro de 200866, 
defende, e na nossa óptica acertadamente, que a descoberta ocasional no 
decurso de uma escuta telefónica de uma situação de comparticipação é de 
qualificar como conhecimento da investigação. 

Depois de reconhecer a dificuldade em encontrar uma definição operativa 
do que sejam conhecimentos fortuitos, apresenta o Tribunal da Relação duas 
definições da figura. A primeira de ANDRÉ LAMAS LEITE, que os define como: 

                                                           
65 Cf. Ac. do TRP de 12/12/2007; Processo n.º 0744715; Relator: PEREIRA MADEIRA. 
66 Cf. Ac. do TRP de 16/01/2008; Processo n.º 0743305; Relator: LUÍS GOMINHO. 
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“ […] todos aqueles que exorbitam o núcleo de fontes de informação previstas 
no meio de obtenção de prova em causa, assim atingindo a esfera jurídica de 
terceiros, bem como aqueles que, atendendo ao seu conteúdo, não se prendem 
com a factualidade que motivou o recurso a tal meio”. A segunda definição, 
do Juiz Conselheiro PEREIRA MADEIRA, que entende os conhecimentos 
fortuitos como “factos ou conhecimentos obtidos através de uma escuta 
telefónica legalmente efectuada e que não se reportam ao crime que 
determinou a realização daquela nem a qualquer outro delito (pertencente ou 
não ao catálogo) baseado na mesma situação histórica da vida”. 

Embora o Tribunal tenha seguido a posição de COSTA ANDRADE67, o 
mesmo faz referência ao facto de tanto o MP como o JIC, aquando da prolação 
do despacho de pronúncia, considerarem a situação de comparticipação como 
um conhecimento da investigação, fazendo apelo ao art. 24.º, n.º 1 do CPP, 
mostrando assim abertura ao critério da “unidade da investigação em sentido 
processual”, que se traduz no preenchimento dos índices de conexão do dito 
artigo. 

Destes acórdãos, pode-se tirar a conclusão de que o Tribunal da Relação 
do Porto tem seguido de forma constante a posição de COSTA ANDRADE, para 
o que seguramente tem contribuído, na nossa óptica, o facto de os crimes 
ocasionalmente descobertos no decurso das escutas telefónicas serem sempre 
reconduzíveis às constelações típicas apresentadas por aquele autor, pelo que 
este Tribunal ainda não teve de deparar-se com situações mais complexas que 
extravasem daquelas68. 

 

III. No que concerne ao Tribunal da Relação de Lisboa, é de salientar, 
desde já, o acórdão de 11 de Outubro de 200769 que, no entanto, é mais focado 

                                                           
67 Como se pode ver na página 19 do citado acórdão. Embora a solução dada pelo tribunal seja, na nossa 

óptica, correcta, não nos parece que o método lógico seguido seja o melhor, uma vez que partiu da definição 
de conhecimentos fortuitos para apurar se a situação de comparticipação é, ou não, um conhecimento da 
investigação, quando pensamos que o método deve ser o inverso. Ou seja, primeiro apurar o que deve levar-se 
à conta dos conhecimentos da investigação, atribuindo-se ao conceito de conhecimentos fortuitos um alcance 
meramente residual, uma vez que o recurso ao art. 24.º, n.º 1 do CPP nos permite apurar de forma objectiva e 
estanque o que são conhecimentos da investigação. 

De salientar, que o próprio autor da solução seguida pelo tribunal, defende o alcance residual da figura dos 
conhecimentos fortuitos, como se pode ver em, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, p. 306. 

68 Não se pense que pelo facto de um crime ocasionalmente descoberto, extravasar do elenco de crimes que 
o autor entende serem de qualificar como conhecimentos da investigação, os mesmos são de qualificar 
automaticamente como conhecimentos fortuitos. Assim não o é, uma vez que COSTA ANDRADE alerta para o 
facto de a amostragem por si fornecida não apresentar carácter taxativo [COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 
1992, p. 306]. 

69 Cf. Ac. do TRL de 11/10/2007; Processo n.º 3577079; Relator: JOÃO CARROLA. 
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no problema da valoração dos conhecimentos fortuitos (apresentando diversas 
soluções defendidas pela doutrina) do que propriamente na distinção entre 
estes e os conhecimentos da investigação. 

Reconhecendo o escasso tratamento desta matéria, tanto na doutrina, como 
na jurisprudência, apresenta a seguinte definição de conhecimentos da 
investigação: “ […] factos obtidos através de uma escuta telefónica legalmente 
efectuada que se reportam ou ao crime cuja investigação legitimou as escutas 
ou a um outro delito que esteja baseado na mesma situação histórica da vida, 
cujo conteúdo é susceptível de ser obtido mediante o recurso aos critérios 
objectivos vertidos no art. 24.º, n.º 1 do CPP […], embora o seu conteúdo não 
se esgote naquelas constelações típicas”. 

Quanto à definição de conhecimentos fortuitos, o Tribunal não nos 
apresenta qualquer uma, mas pensamos ser legítimo concluirmos que o mesmo 
lhes atribui um alcance residual, devendo ser apurados por exclusão de partes 
relativamente aos conhecimentos da investigação.  

Mais frágil nos parece ser o acórdão do mesmo Tribunal de 11 de Agosto 
de 200770. A situação factual é a seguinte: autorizada uma escuta telefónica 
pelo crime de roubo qualificado, veio a descobrir-se, no decurso da 
intercepção, a existência de outra actividade delituosa (tráfico de 
estupefacientes) por parte do sujeito escutado. Entenderam, os OPC e o MP, 
que tal crime não se situava na mesma situação histórica da vida do crime que 
motivou a escuta telefónica, entendendo assim que só podia ser um 
conhecimento fortuito. 

No entanto, o Tribunal da Relação de Lisboa entendeu que se tratava de 
um conhecimento da investigação, embora com uma argumentação muito 
frágil, unicamente realçando que a enumeração de COSTA ANDRADE dos 
crimes que consubstanciam conhecimentos da investigação não é taxativa e 
afirmando que os dois delitos se encontram na mesma situação histórica da 
vida.  

Esta solução jurisprudencial evidencia bem os problemas a que pode levar 
a posição do autor citado. É que pelo facto de não nos fornecer um critério 
objectivo capaz de delimitar as figuras em questão, faz com que os casos que 
caiam fora das constelações típicas por si apresentadas fiquem numa espécie 
de zona de ninguém. Isto, na medida em que pelo facto de não se enquadrarem 
nas ditas constelações, não significa que sejam automaticamente de qualificar 

                                                           
70 Cf. Ac. do TRL de 11/09/2007; Processo n.º 3554/2007-5; Relator: NUNO GOMES DA SILVA. 
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como conhecimentos fortuitos, porque como COSTA ANDRADE reconhece, a 
enumeração que apresenta não é taxativa71. 

Já no acórdão de 10 de Março de 200972, procedeu a Relação de Lisboa à 
definição dos conhecimentos fortuitos como sendo: “ […] factos ou 
conhecimentos recolhidos por meio de realização lícita de intercepção e 
gravação de comunicações e/ou conversações telefónicas, registo de voz off e 
imagem, por via de actuação de agente infiltrado ou por meio de apreensão de 
correspondência e que não se reportam ao crime ou crimes que 
fundamentaram o recurso ao meio de obtenção de prova em causa, nem a 
qualquer outro delito (pertencente ou não ao catálogo legal) que esteja baseado 
na mesma situação histórica da vida daquele”. 

Duas notas se impõem sobre este aresto. A primeira, consiste no facto de 
nos parecer claro que nele se faz um apelo ao critério desenhado por 
FRANCISCO AGUILAR, como se constata pelo último segmento da definição 
dada pelo Tribunal que limita-se a formular pela negativa a definição de 
conhecimentos da investigação proposta pelo mesmo autor. A segunda, é que 
salienta-se que a matéria dos conhecimentos fortuitos, não é privativa do 
método de obtenção de prova que neste estudo apreciamos73. 

Podemos assim concluir destes acórdãos, que o segundo, ao seguir a 
posição de COSTA ANDRADE, deparou-se com muitas dificuldades na 
qualificação de um delito como conhecimento da investigação ou como 
conhecimento fortuito pelas razões atrás aduzidas, ao passo que o primeiro e 
terceiro seguiram a posição de FRANCISCO AGUILAR.  

 

IV. No que diz respeito ao Supremo Tribunal de Justiça (doravante STJ), 
a questão põe-se da mesma forma, ou seja, atribui-se sempre uma maior ênfase 
ao problema da valoração dos conhecimentos fortuitos do que propriamente à 
sua distinção perante os conhecimentos da investigação. 

                                                           
71 Por outro lado, o Tribunal considera que o delito ocasionalmente descoberto é um conhecimento da 

investigação, porque está na mesma situação histórica da vida do crime motivador da escuta telefónica. Mas 
o que seja essa situação histórica da vida ou como pode concretizar-se, nada adianta tal decisão. 

72 Cf. Ac. do TRL de 10/03/2009; Processo n.º 551/02.2 PWLSB.L1, apud, Ac. do STJ de 29/04/2010; 
Processo n.º 128/05.OJDLSB-A.S1; Relator: SOUTO DE MOURA.  

73 O mesmo depreende-se do trecho que de seguida transcrevemos: “ […] assim sendo, estando em causa a 
questão de saber qual a validade da prova que forneça “conhecimentos fortuitos” em ambos os casos, ou se 
envereda por um regime igual, ou se entende que as situações não são equiparáveis. E que, portanto, o uso de 
conhecimentos obtidos através de localização celular, ou registo de realização de conversações, não teria de 
estar sujeito às mesmas restrições que o uso de “conhecimentos fortuitos” obtidos através de escutas” [Cf. Ac. 
do STJ de 29/04/2010; Processo n.º 128/05.0JDLSB-A.S1; Relator: SOUTO DE MOURA]. 
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No acórdão de 16 de Outubro de 200374, definiu o Supremo os 
conhecimentos da investigação, como factos adquiridos por via de escutas 
telefónicas que “se reportam ao crime cuja investigação legitimou a sua 
autorização”75. 

Já o acórdão de 1 de Junho de 200676, procede a uma definição dos 
conhecimentos fortuitos como sendo “ factos ou conhecimentos obtidos 
através de uma escuta telefónica legalmente efectuada e que não se reportam 
ao crime que determinou a realização daquela, nem a qualquer outro delito 
(pertencente ou não ao catálogo legal) baseado na mesma situação histórica da 
vida”. 

É-nos dada assim uma definição de conhecimentos fortuitos formulada pela 
negativa relativamente à definição de conhecimentos da investigação 
apresentada por FRANCISCO AGUILAR. 

Bastante importante é o acórdão de 23 de Outubro de 200277, não tanto 
pela distinção entre as figuras ora em apreço, mas sobretudo por se debruçar 
de forma minuciosa sobre os pressupostos necessários para a valoração dos 
conhecimentos fortuitos. 

Mas nem por isso nos deixa de fornecer, esta decisão, uma definição de 
conhecimentos da investigação, entendendo-se como tais, o grupo de factos 
ocasionalmente descobertos que “ainda estão no âmbito da própria 
investigação em curso e em que portanto existe uma maior ou menor 
proximidade entre situações que estão a ser objecto de apuramento”. Nestas 
situações, “nada repugna e até se justifica que os dados legalmente obtidos 
através de escutas telefónicas sejam extensíveis à prova dos demais factos que 
com eles tenham um pólo de afinidade, assim se aproveitando os resultados de 
uma actividade que teve como escopo cobrir uma rede de criminalidade 
interligada”. 

Por sua vez, conhecimentos fortuitos são “conhecimentos obtidos de forma 
lateral e sem relacionamento com a investigação em curso”.  

                                                           
74 Cf. Ac. do STJ de 16/10/2003; Processo n.º 03P2134; Relator: RODRIGUES DA COSTA. 
75 No entanto, neste domínio, nada mais adianta esta decisão, debruçando-se essencialmente na seguinte 

questão: estando a decorrer um determinado inquérito e sendo autorizada nele uma escuta telefónica, caso 
seja descoberto um conhecimento da investigação no decurso da mesma e levando o mesmo à abertura de 
um novo processo, será que as gravações podem ser valoradas, sem mais, no novo processo? Na nossa óptica, 
como se trata de um problema de valoração dos conhecimentos da investigação, mais precisamente, saber se 
os mesmos podem ser valorados, não o podem ser, ou podê-lo-ão ser mas sob certos condicionalismos, no 
novo processo, abordaremos esta questão quando tratarmos o problema da valoração dos conhecimentos da 
investigação, no Cap. III, Secção II, pontos n.º 9 e 10. 

76 Cf. Ac. do STJ de 1/06/2006; Processo n.º 06P1614; Relator: PEREIRA MADEIRA. 
77 Cf. Ac. do STJ de 23/10/2002; Processo n.º 02P2133: Relator: LEAL HENRIQUES. 
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Podemos assim concluir que, no Supremo Tribunal de Justiça, as coisas 
passam-se de forma semelhante ao que acontece no Tribunal da Relação de 
Lisboa78, havendo acórdãos que seguem a posição de COSTA ANDRADE e 
outros que adoptam a posição de FRANCISCO AGUILAR, mas também eles 
dando muito pouco ênfase à distinção entre conhecimentos da investigação e 
conhecimentos fortuitos, conferindo uma maior atenção ao problema da 
valoração destes últimos. 

 

V. A este estado de coisas, pensamos não ser alheio o facto de grande parte 
dos recorrentes interporem recurso com base na ideia de que o tribunal 
recorrido valorou incorrectamente a prova e que em vez de se estar perante um 
conhecimento da investigação se está perante um conhecimento fortuito, os 
quais, segundo os mesmos, nunca poderão ser valorados. Acaba por ser este o 
denominador comum às várias alegações de recurso, sentindo os Tribunais 
superiores a necessidade de explicitarem, que não obstante se estar no caso 
concreto perante um conhecimento da investigação, os pressupostos de 
admissibilidade da valoração dos conhecimentos fortuitos79. 

 

Secção III – Conhecimentos fortuitos versus conhecimentos  
da investigação – solução adoptada. 

 

5 – A distinção entre as figuras – a necessidade de um critério 
objectivo de distinção. 

 

 I. Por nós, tendemos a não seguir a posição de COSTA ANDRADE80, 
essencialmente por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, se tal posição 
merecesse consagração legal criaria lacunas de regulamentação e, em segundo 
lugar, atentaria contra a determinabilidade, clareza e suficiente densidade das 
normas legais. 

Como, nesta tese, se procede a uma enunciação de casos-tipo que se 
reconduzem ao conceito de conhecimentos da investigação, se esta solução 

                                                           
78 No que diz respeito à distinção entre conhecimentos da investigação e conhecimentos fortuitos, porque 

no que diz respeito à valoração destes últimos é corrente constante permitir a sua valoração condicional. 
79 No que concerne ao Tribunal Constitucional, que seja do nosso conhecimento, não se pronunciou sobre 

esta matéria, até hoje. 
80 Sobre esta posição veja-se o Cap. II, Secção II, ponto n.º 4. 
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fosse consagrada a nível legal, o legislador processual penal procederia a uma 
regulamentação de tipo casuístico, na medida em que limitar-se-ia a prever e 
regular grupos de casos especificados81. 

Tal situação pode levar ao risco de se criarem lacunas de regulamentação, 
ou seja, o legislador não compreender nas hipóteses enunciadas todas as 
situações da vida carecidas do mesmo tratamento82. A esta crítica poder-se-ia 
obviar pela formulação de uma cláusula geral que abarcasse os restantes casos 
em que se verificasse uma conexão entre a matéria de facto investigada por 
meio de uma escuta telefónica e a matéria de facto ocasionalmente descoberta 
através desse mesmo meio de obtenção de prova. 

No entanto, não é esta a posição assumida por COSTA ANDRADE, uma vez 
que se é verdade que o autor alerta para o facto de não se pretender que a 
amostragem seja esgotante e fechada83, o facto é que não é formulada nenhuma 
cláusula geral que nos permita qualificar outras situações, para lá das 
enunciadas pelo autor, como caindo no âmbito dos conhecimentos da 
investigação ou, pelo contrário, no âmbito dos conhecimentos fortuitos. 

 Também não é legítimo qualificar como conhecimentos fortuitos todas as 
situações que extravasem o âmbito das constelações típicas formuladas, isto, 
porque como se foi dizendo, ao longo do texto, a amostragem não pretende ter 
um carácter taxativo. 

 

II. Por outro lado, tal orientação ao merecer consagração legal atentaria 
contra a determinabilidade, clareza e suficiente densidade das normas legais, 
“enquanto factor de garantia da protecção da confiança e da segurança 
jurídica, uma vez que o cidadão só pode conformar autonomamente os 
próprios planos de vida se souber com o que pode contar, qual a margem de 

                                                           
81Cf. BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao discurso legitimador, 13.ª reimpressão, Coimbra: 

Almedina, 2002 (1.ª ed. 1982), cit., pp. 117 e 118. 
82 Imagine-se o seguinte exemplo: em virtude de um terramoto, A, B e C actuando de forma independente 

(não sendo assim co-autores), procedem à pilhagem de um estabelecimento comercial. Ora, supondo que os 
investigadores não conheciam a participação de C, e sendo autorizada uma escuta telefónica a A, quid juris se 
eventualmente se descobrisse a participação de C? Deve esse conhecimento ocasional ser qualificado como 
um conhecimento da investigação ou como conhecimento fortuito? Esta tese não nos dá uma resposta a esta 
questão, porque: 1) não se enquadra em nenhum dos casos-tipo; 2) não podemos qualificá-la por exclusão de 
partes como um conhecimento fortuito, uma vez que a amostragem não tem carácter taxativo; e 3) não é 
formulado um critério que nos permita resolver as situações que extravasam os limites das constelações 
típicas. 

83 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 306. 
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acção que lhe está garantida, o que pode legitimamente esperar de eventuais 
intervenções do Estado na sua esfera pessoal”84. 

Assim, ao não serem determinados com exactidão quais os casos (para lá 
das constelações típicas enunciadas) que devem qualificar-se como 
conhecimentos da investigação, em contraposição ao conceito de 
conhecimentos fortuitos, o legislador estaria a transferir para outras entidades 
(neste caso para os tribunais) a fixação de outras situações como 
reconduzindo-se a uma ou outra figura85. Ora, esta remissão para os 
aplicadores do direito, da determinação de parte do conteúdo da lei, pode levar 
a que os mesmos, pressionados pela opinião pública em alturas em que a 
criminalidade é mais evidente, se sintam tentados a qualificar certo tipos de 
factos ocasionalmente descobertos, no decurso de uma escuta telefónica, como 
conhecimentos da investigação, mesmo que tais factos não apresentem uma 
conexão evidente com o crime que legitimou a escuta86, tudo isto em nome de 
uma busca pela verdade material de forma cega e ao atropelo dos direitos 
fundamentais dos cidadãos. 

 Ademais, nada obsta que dois tribunais diferentes qualifiquem 
diversamente um facto ocasionalmente descoberto. Pense-se num caso de 
autoria paralela, em que A, B e C actuando de forma independente procedem 
ao assalto de uma casa de habitação, aí introduzindo-se ilegitimamente87. 
Sendo autorizada uma escuta telefónica contra A, suspeito do crime de furto 
qualificado, descobre-se que também C assaltou a habitação na situação 
descrita. Ora, como se disse, nada obsta a que tribunais diferentes qualifiquem 
este conhecimento ocasional de forma diversa. O tribunal Y pode qualificá-lo 
como conhecimento da investigação, uma vez que entende haver um factor de 
conexão entre a matéria de facto investigada e a casualmente descoberta e o 
tribunal X entender que se trata de um conhecimento fortuito, uma vez que a 

                                                           
84 Cf. JORGE REIS NOVAIS, Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa, Coimbra: 

Coimbra Editora, 2004, cit., pp. 191 a 194. 
85 Com tal afirmação não quer significar-se que os juízes não tenham capacidade para concretizarem um e 

outro conceito, uma vez que não pode descurar-se o papel da jurisprudência que muitas vezes vai “formando o 
ambiente que permitirá, através das verdadeiras fontes do direito, a criação de regras jurídicas”, como nota, 
OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito - introdução e teoria geral, 13.ª ed., Coimbra: Almedina, 2005 (1.ª ed. 1977), cit., 
p. 321. 

86 Pode ocorrer, nestes casos, a situação que FRANCISCO AGUILAR [Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 11] 
descreve como levando ao esvaziamento de conteúdo do conceito de conhecimentos fortuitos. Isto, porque 
pode haver a tentação de qualificar um facto como conhecimento da investigação, para escapar ao problema 
da sua valoração condicionada aos requisitos do art. 187.º, n.º 7 do CPP.  

87 Cometendo assim um crime de furto qualificado, previsto no art. 204.º, n.º 1, alínea f) do CP, com uma 
moldura penal abstracta de até 5 anos e, como tal, passível de escuta telefónica pelo art. 187.º, n.º 1, alínea a) 
do CPP. 
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situação não é subsumível às constelações típicas apresentadas e não existe um 
critério susceptível de resolver este tipo de situações. 

 

III. Esta mesma situação de divergência, embora possa ser, em tese, sustida 
através de um acórdão de fixação de jurisprudência proferido pelo STJ, ao 
abrigo dos artigos 437.º e seguintes do CPP88, ou seja, que perante um 
determinado facto ocasionalmente descoberto a qualificação a ser-lhe atribuída 
é a de conhecimento da investigação ou de conhecimento fortuito, não nos 
parece que tal via seja viável. Desde logo, resulta do art. 445.º, n.º 3 do CPP 
que as decisões que resolvam a oposição de julgados não constituem 
jurisprudência obrigatória para os tribunais judiciais (embora resulte do art. 
446.º, n.º 1 do CPP que da decisão que se oponha a acórdão de fixação de 
jurisprudência cabe recurso directo89 para o STJ, a ser interposto no prazo de 
30 dias, contados da data do trânsito em julgado da decisão recorrida). Não 
obstante, como notam SIMAS SANTOS e LEAL HENRIQUES, só se poder afastar 
a jurisprudência uniformizada quando houver razões para crer que a mesma 
está ultrapassada, a verdade é que “infelizmente se tem vindo a constatar 
suceder com frequência, o Tribunal Judicial não acata a jurisprudência 
uniformizada, sem adiantar qualquer argumento novo, sem percepção das 
concepções ou da composição do Supremo Tribunal de Justiça, baseado 
somente na sua convicção de que aquela não é a melhor solução”90.  

Assim sendo, nem a prolação de um acórdão uniformizador de 
jurisprudência que qualificasse um determinado facto, sobre certas 
circunstâncias, como conhecimento fortuito ou conhecimento da investigação, 
é suficiente para suster a eventual oposição de decisões que, no entanto, pode 
ser conseguida através da busca de um critério de índole objectiva que nos 

                                                           
88 No entanto, só pode ser interposto recurso para fixação de jurisprudência quando: existirem dois acórdãos 

proferidos pelo STJ opostos entre si, que versem sobre a mesma questão de direito e tenham sido proferidos 
no domínio da mesma legislação, ou quando haja oposição entre acórdãos das Relações, ou entre um acórdão 
da Relação e do STJ, desde que cumpridos os requisitos anteriores e, perante o caso, não haja hipótese de 
interpor um recurso ordinário, nos termos do art. 437.º, n.º 1 e 2 do CPP respectivamente. 

No que à legitimidade para interpor o recurso diz respeito ela é atribuída ao assistente, às partes civis e é 
obrigatório para o MP (art. 437.º, n.º 5 do CPP). 

89 Assim, não é obrigatório o esgotamento de todos os recursos ordinários que no caso possam ser 
interpostos, contrariamente ao que havia sido defendido pelo STJ, com o argumento de que o que se pretende 
neste caso é controlar a aplicação da jurisprudência fixada pelo STJ através de recurso, não faz sentido o 
recurso directo da decisão da 1.ª instância para o Supremo, antes de esgotada a possibilidade de a Relação 
repor o respeito por tal jurisprudência. Neste sentido Ac. STJ de 13/12/2001, apud, SIMAS SANTOS / LEAL 
HENRIQUES, Recursos em Processo Penal, 7.ª ed., Lisboa: Editora Rei dos Livros, 2008, cit., p. 200. Contudo, 
nada impede que havendo possibilidade de recorrer ordinariamente, os sujeitos com legitimidade activa o 
façam. 

90 Cf. SIMAS SANTOS / LEAL HENRIQUES, Recursos, 2008, cit., p. 201. 
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permita delimitar os dois conceitos. E se pode argumentar-se que da decisão 
oposta a acórdão uniformizador de jurisprudência cabe recurso directo para o 
STJ, nos termos do art. 446.º, n.º 1 do CPP, obviando assim, ao fim e ao cabo, 
a situações de divergência, tal ideia não é consentânea com o princípio da 
celeridade processual ínsito no art. 32.º, n.º 2 da CRP. Tal como certamente 
a diversidade de situações da vida fariam do trabalho do STJ, em qualificar 
certos factos ocasionalmente descobertos como conhecimentos da investigação 
ou conhecimentos fortuitos, um trabalho hercúlio.  

IV. Por sua vez, FRANCISCO AGUILAR, procede à definição dos 
conhecimentos da investigação, como englobando os factos obtidos através de 
uma escuta telefónica legalmente efectuada, que se reportem ao crime que 
legitimou a intervenção nas telecomunicações ou que digam respeito a um 
novo crime, pertencente ou não ao catálogo legal91 do art. 187.º, n.º 1 do CPP, 
que se situem numa mesma “unidade de investigação em sentido processual” 
relativamente ao crime que legitimou a escuta telefónica. Unidade esta, que se 
exprime através dos critérios de conexão vertidos no art. 24.º, n.º 1 do CPP92. 

Por um lado, relativamente a esta concepção dos conhecimentos da 
investigação, não surgem riscos de se criarem lacunas de regulamentação, na 
medida em que o autor não procede à enunciação de constelações típicas de 
casos que se reconduzam a tal conceito, deixando sem resolução casos que 
extravasem essas mesmas constelações pela ausência de um critério geral, mas 
procede sim à busca de um critério de índole objectiva com expressão legal, 
que nos permita saber quando é que a tal “unidade de investigação em sentido 
processual” existe e, por conseguinte, permitir-nos definir de forma estanque 
quando é que um determinado facto ocasionalmente descoberto, que constitui 
um delito distinto do delito motivador da escuta telefónica, se assume como 
um conhecimento da investigação. 

Por outro lado, ao recorrermos aos critérios vertidos no art. 24.º, n.º 1 do 
CPP, como forma de expressão do critério da “unidade de investigação em 
sentido processual”, tal traduz uma maior certeza e determinabilidade na 
qualificação dos factos ocasionalmente descobertos como conhecimentos da 
investigação ou conhecimentos fortuitos. 

 

                                                           
91 Relativamente aos crimes que não pertençam ao catálogo legal, mas onde possa identificar-se uma 

conexão, nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP, são de qualificar e valorar como conhecimentos da investigação, 
uma vez que como nota STÖRMER [apud, FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 18], o 
despacho de autorização da medida envolve “o evento no seu todo”. 

92 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 18.  
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V. No entanto, algumas questões se impõem. Desde logo saber se pode 
aplicar-se analogicamente o art. 24.º, n.º 1 do CPP, relativo à competência por 
conexão, à matéria dos conhecimentos da investigação? E, sendo a resposta 
afirmativa, saber se os critérios vertidos nesse mesmo artigo são capazes de 
compreender os diferentes casos enunciados por COSTA ANDRADE como 
fazendo parte do conceito de conhecimentos da investigação?  

Comecemos pela primeira questão formulada. Assim, para procedermos à 
aplicação analógica do art. 24.º, n.º 1 do CPP no auxílio da definição do que 
sejam conhecimentos da investigação93, temos de verificar, antes de mais, se 
existe uma lacuna94 e, constatada a existência da mesma, é necessário proceder 
à sua integração de acordo com o estatuído no art. 4.º do CPP95. 

Contudo, como nota OLIVEIRA ASCENSÃO, para haver analogia não basta 
uma semelhança da descrição exterior da situação, sendo necessário que haja 
uma semelhança sob o ponto de vista dos efeitos jurídicos96. Ora, sob o ponto 
de vista material verifica-se que na definição dos critérios de conexão de 
processos vertidos no art. 24.º, n.º 1 do CPP, existe uma forte ligação entre os 
crimes que justificam o seu julgamento comum97, sendo que é esta mesma forte 
conexão, ou ligação, que nos permite caracterizar um ilícito típico 
ocasionalmente descoberto no decurso de uma escuta telefónica como 
conhecimento da investigação, como estando numa mesma situação da vida. 

Assim, dada a ausência de regulação legal do que sejam conhecimentos da 
investigação e, face à necessidade de encontrarmos critérios legais de índole 
objectiva, que tenham por base a expressão de uma forte conexão entre ilícitos 
típicos, que nos permitam concretizar o conceito de “unidade da investigação 
em sentido processual” (o mesmo, vale por dizer, do conceito de 
conhecimentos da investigação), em princípio podemos recorrer a uma 
aplicação analógica do art. 24.º, n.º 1 do CPP. 

No entanto, temos de ter em linha de conta que a analogia é proibida 
sempre que estejamos perante uma regra excepcional, seja por contrariar uma 
regra de âmbito geral (excepcionalidade formal), seja por contrariar princípios 

                                                           
93 Mediante a concretização do conceito de “unidade da investigação em sentido processual”. 
94 Verifica-se a existência de uma lacuna quando determinada matéria necessite de regulamentação jurídica 

e essa não conste da lei [Cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Introdução ao estudo do Direito, Lisboa: 
Universidade Católica Editora, 2006, cit., p. 250]. 

95 Art. 4.º do CPP: “ Nos casos omissos, quando as disposições deste Código não puderem aplicar-se por 
analogia, observam-se as normas do processo civil que se harmonizem com o processo penal e, na falta delas, 
aplicam-se os princípios gerais do processo penal”.  

96 Cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 2005, cit., p. 446. 
97 Cf. CAVALEIRO DE FERREIRA, Curso de Processo Penal, vol. 1.º, Lisboa: Danúbio Editora, 1986, cit., p. 108. 
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fundamentais informadores da ordem jurídica ou de um ramo do Direito em 
particular98 (excepcionalidade material). 

Não nos parece que este artigo seja material ou formalmente excepcional. 
Entendem alguns autores99 que os artigos relativos à competência por conexão 
são materialmente excepcionais, por contrariarem o princípio do juiz natural. 
Contudo, como aponta FIGUEIREDO DIAS100, a competência por conexão não 
prejudica o princípio do juiz natural, pois os critérios de conexão estão vertidos 
em lei anterior e elegem, de forma geral e abstracta, o tribunal competente. 

Por outro lado, também não se nos afigura que o artigo em causa seja 
formalmente excepcional. Embora GERMANO MARQUES DA SILVA escreva 
que a ligação entre os crimes plasmada nas regras da competência por conexão 
determina excepções à regra de que a cada crime corresponde um processo e 
às regras de competência material, funcional e territorial101 definidas em 
função de um só crime, não nos parece que seja esta situação que se passa no 
caso do art. 24.º, n.º 1 do CPP. Isto, na medida em que entendemos que o art. 
24.º, n.º 1 do CPP não se trata de uma regra de competência propriamente 
dita.  

Se normas de competência são normas que se destinam a aferir qual o 
tribunal concretamente competente para apreciar um litígio102, significa que 
são normas que nos permitem determinar, perante o caso concreto, qual o 
tribunal que deve ser chamado a decidir uma determinada questão. Ora, ao 
olharmos para o art. 24.º, n.º 1 do CPP tal não sucede. Ele limita-se a enunciar 
os casos em que existe conexão e não a estabelecer normas de competência 
propriamente ditas que alterem a lógica de distribuição material e territorial da 
competência, como acontece, por exemplo, com os artigos 27.º e 28.º do 
CPP103. 

                                                           
98 Cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 2005, cit., pp. 447 e segs. 
99 Por exemplo, CAVALEIRO FERREIRA, apud, SIMAS SANTOS / LEAL HENRIQUES, Código, 2004, cit., pp. 183 

e 184, escreve: “Ao interesse de manter a competência para julgamento do juiz natural, seguindo os critérios 
normais para cada crime, opõe-se o interesse da economia processual, visto que, dada a conexão dos crimes, 
as mesmas provas e os mesmos argumentos se invocam”. 

100 Cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 346. Sobre a evolução do princípio do juiz 
natural de um ponto de vista de direito comparado cf. NICOLA PICARDI, “Le juge naturel principe fondamental 
en Europe”, RIDC, n.º 1, Janeiro – Março (2010), pp. 28-73. 

101 Cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo I, Lisboa/São Paulo: Editorial Verbo, 
2008, cit., p. 193. 

102 Cf. MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o novo Processo Civil, Lisboa: Lex, 1997, cit., p. 93. 
103 Face ao Código de Processo Penal de 1929 a situação é algo diferenciada, uma vez que perante este, os 

artigos 55.º e seguintes enunciavam o critério de conexão e logo de seguida procediam à fixação da 
competência em razão dessa conexão. Estatuía o art. 56.º do CPP de 1929 o seguinte: “Os agentes da mesma 
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Em conclusão, parece-nos possível a aplicação analógica do art. 24.º, n.º 1 
do CPP à definição do conceito de “unidade da investigação em sentido 
processual” e, por conseguinte, à definição de quais os crimes ocasionalmente 
descobertos no decurso de uma escuta telefónica que, consubstanciando um 
crime diferente do crime que motivou a escuta telefónica, constituem 
conhecimentos da investigação104. 

Também o princípio da legalidade não nos parece levantar objecções 
quanto à analogia aqui operada, não estando no caso concreto a mesma 
vedada, na medida em que o recurso ao art. 24.º, n.º 1 do CPP para a 
concretização do conceito de “unidade de investigação em sentido processual” 
não redunda no enfraquecimento da posição ou na diminuição dos direitos 
processuais do arguido ou suspeito. 

 

VI. Prosseguindo: serão os critérios vertidos nesse mesmo artigo capazes de 
compreender os diferentes casos enunciados por COSTA ANDRADE como 
fazendo parte do conceito de conhecimentos da investigação?  Quanto aos 
casos de comparticipação, os mesmos enquadram-se nas alíneas c) e d) do art. 
24.º, n.º 1 do CPP105. Comparticipação é a designação que se tornou comum 

                                                           
infracção responderão conjuntamente no juízo competente para o julgamento daquele a que couber pena mais 
grave, salvo se algum deles tiver foro especial, porque este responderá nesse foro”.  

104 Também algumas decisões judiciais em Espanha seguem esta via de pensamento, para determinarem 
que descobrimentos ocasionais podem ser valorados. Recorrendo ao art. 17.º da LECrim temos, por exemplo, 
as seguintes decisões do Supremo Tribunal espanhol: STS 372/2010, recurso n.º 11016/2009 e STS 457/2010, 
recurso n.º 2322/2009. 

Também, em Itália, tem-se sustentado que havendo uma conexão com base nas normas do art. 17.º do 
Código de Processo Penal italiano (não se exige que se proceda à conexão de processos em concreto), o facto 
ocasionalmente descoberto deve ser julgado no processo onde foi realizada a escuta telefónica, podendo assim 
ser visto como um conhecimento da investigação. Esta é a posição da jurisprudência maioritária, como pode 
ler-se em, MARIA VESSICHELLI, Orientamenti, 2005, cit., pp. 33 a 36. 

 Assim, podemos esboçar um conceito de conhecimentos da investigação como todos aqueles factos que 
estão estreitamente conexos ou coligados sob o ponto de vista objectivo, probatório e finalístico em relação ao 
crime que motivou a escuta, conexão essa que deve ser aferida segundo a regra do art. 17.º do Código de 
Processo Penal italiano e, como tal, podem ser valorados no mesmo processo. Já os conhecimentos fortuitos 
são aqueles factos que surgem no decurso de uma escuta legalmente autorizada, mas onde não estejam 
presentes os factores de conexão supra indicados, porque só assim faz sentido o seu reenvio para outro 
processo, dada a impossibilidade da sua absorção pelo objecto do processo em causa.  

Na Alemanha, informam-nos KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório e a vedação probatória 
perante as realidades alemã e brasileira, Rio de Janeiro: Livraria do advogado editora, 2009, cit., p. 97, que a 
jurisprudência entende “ser admissível uma utilização das informações obtidas casualmente se forem 
relacionadas com factos delituosos que não estejam no rol taxativo da lei, desde que esses factos delituosos 
se encontrem em relação ou conexão (processual) directa ou estreita com um facto que esteja previsto 
taxativamente naquele rol legal”. 

105 Já o encobridor não é um comparticipante, porque em rigor não é pensável uma comparticipação ex-post 
facto, i.e., depois de o tipo ter sido realizado. Também os casos de autoria paralela, ou seja, quando vários 
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da pluralidade de agentes na prática do crime106. A comparticipação deve aqui 
ser entendida em sentido amplo, incluindo as diferentes formas de intervenção 
no crime, ou seja, englobando qualquer contributo de um agente para a lesão 
do bem jurídico protegido107. 

 

VII. No que diz respeito aos casos de concurso ideal, enquanto modalidade 
de concurso efectivo de crimes108, caracteriza-se o mesmo pelo facto de um 
agente através de uma mesma acção, preencher vários tipos incriminadores, ou 
várias vezes o mesmo tipo incriminador, pelo que esta forma de concurso pode 
ser enquadrada no art. 24.º, n.º 1, alínea a) do CPP.  

No caso do concurso aparente de crimes109, verifica-se a subsunção dos 
factos a uma pluralidade de tipos criminais, sendo a aplicação de um desses 
tipos incriminadores suficiente para punir o facto. O concurso aparente pode 
revestir a modalidade de especialidade110, subsidiariedade111 ou consunção112. 

                                                           
agentes participantes no facto, independentemente uns dos outros, actuam em vista da mesma realização 
típica ou produzem com a sua actuação, o mesmo resultado, não são uma forma de comparticipação. Neste 
sentido, cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, parte geral – questões fundamentais – a doutrina geral do crime, Tomo 
I, 2.ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2007 (1.ª ed. 1993), cit., pp. 758 e 817 respectivamente. 

106 Cf. MIGUEL PEDROSO MACHADO, “Para uma síntese do conceito jurídico-penal de 
comparticipação : numa perspectiva de comparação luso-brasileira”, AA.VV., AB VNO AD OMNES, 75 anos da 
Coimbra Editora (org. Antunes Varela / Diogo Freitas do Amaral / Jorge Miranda / Gomes Canotilho), Coimbra: 
Coimbra Editora, 1998, cit., pp. 763 e segs. 

107 Neste sentido, cf. TEREZA PIZARRO BELEZA, Direito Penal, vol. 2.º, Lisboa: AAFDL, 1980, cit., p. 425, onde 
escreve: “ A teoria da participação, ou teoria da autoria e participação, ou teoria da comparticipação criminosa, 
tem de ver com a autoria e participação. Na primeira categoria estão englobadas as situações de autoria 
imediata, mediata e co-autoria e na segunda a instigação e cumplicidade”.  

Quanto à questão de saber se a instigação ainda é uma forma de autoria ou de participação, não nos iremos 
debruçar, uma vez que não tem relevância para os nossos propósitos. 

108 Neste sentido, cf. TERESA PIZARRO BELEZA, Direito Penal, 1980, cit., p. 538; GÜNTHER JAKOBS, Derecho 
Penal - parte general, fundamentos y teoria de la imputación (trad. por Cuello Contreras e Jose Luis Gonzalez de 
Murillo), Madrid: Marcial Pons, 1995, cit., p. 1074. 

109 Também denominado por concurso de normas. Por exemplo: cf. TERESA PIZARRO BELEZA, Direito Penal, 
1980, cit., p. 537, ou PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código Penal à luz da Constituição da 
República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Lisboa: Universidade Católica Editora, 2008, cit., p. 
133. 

110 A especialidade verifica-se quando duas normas têm os mesmos elementos típicos, mas uma delas tem 
ainda outros elementos típicos que a particularizam. Ex: homicídio simples e homicídio privilegiado. 

111 A subsidiariedade, verifica-se quando uma norma representa uma forma menos grave de violação do bem 
jurídico (norma dominada) e outra norma uma forma mais grave de violação do mesmo bem jurídico. 

112 A consunção, verifica-se quando o conteúdo de um facto ilícito típico inclui o de outro ilícito típico e a 
punição do primeiro esgota o desvalor de todo o acontecimento. Tal pode acontecer quando estejamos perante 
um facto concomitante não punido (um crime – meio) ou perante um facto posterior não punido. 

A consunção pode ser pura, quando o crime mais grave consome um facto concomitante/posterior menos 
grave ou impura, quando o facto concomitante/posterior é mais grave. 
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No fundo, no concurso aparente, ou legal, o que existe é uma unidade 
criminosa (diversamente do que sucede no concurso efectivo de crimes), o que 
acaba por ter consequências ao nível da determinação da pena, sendo que a 
“única operação que tem de ser levada a cabo é a de estabelecer qual o crime 
pelo qual o agente deve efectivamente ser punido, procedendo-se depois, 
quanto a este, à operação de determinação da pena nos termos gerais”113. 
Perante este caso, quando a pluralidade de tipos criminais a que se subsumem 
os factos praticados pelo agente, resultem de uma mesma acção ou omissão, a 
situação enquadra-se na alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do CPP114. No que 
concerne aos casos de concurso aparente que não resultem de uma mesma 
acção ou omissão, eles não se poderão reconduzir a esta alínea. Só poderão 
então enquadrar-se no art. 24.º, n.º 1, alínea b), uma vez que só as alíneas a) e 
b) permitem enquadrar a figura do concurso115. Contudo, para tal, é necessário 
que os diversos factos praticados pelo agente que se reconduzem a diversos 
tipos incriminadores, tenham sido: 1) cometidos no mesmo lugar ou ocasião; 
2) sejam uns causa ou efeito dos outros; ou 3) se destinem uns a continuar ou 
ocultar os outros116. 

 

VIII. No que concerne aos delitos que estejam numa relação de 
alternatividade com o crime que legitimou a escuta telefónica, os mesmos 
podem reconduzir-se à alínea a) do art. 24.º, n.º 1 do CPP. Isto, porque se os 
casos de concurso ideal de crimes, ou seja, em que o agente através da mesma 
acção preenche vários tipos, ou várias vezes o mesmo tipo legal de crime, se 
reconduzem à alínea a), então, por maioria de razão, também os casos de 
alternatividade devem reconduzir-se à mesma norma. Segundo FIGUEIREDO 

DIAS o que se verifica nos delitos alternativos é que o “juiz não logra esclarecer, 
em todas as suas particularidades jurídicas relevantes, um dado substrato de 
facto, mas em todo o caso o esclarece suficientemente para adquirir a 
convicção de que o arguido cometeu uma infracção, seja ela em definitivo qual 

                                                           
113 Cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, 2004, cit., p. 277. 
114 Por exemplo, quando A dispara uma arma de fogo contra B, causando a sua morte. Neste caso, A para 

além de preencher o tipo de homicídio (art. 131.º do CP) causa um dano na roupa da vítima (cometendo assim 
o crime de dano previsto no art. 212.º, n.º 1 do CP). Trata-se de um caso de concurso aparente, em que o crime 
de dano aparece como um crime-meio para a realização do homicídio, sendo que a punição por este último 
esgota o desvalor de todo o acontecimento. E trata-se de um concurso aparente levado a cabo através da 
mesma acção. 

115 Só há concurso quando um mesmo agente preenche com a sua conduta vários tipos incriminadores ou 
várias vezes o mesmo tipo incriminador.  

Perante esta situação somente o art. 24.º, n.º 1, alíneas a) e b) permitem enquadrar a unidade de agente. 
116 Neste sentido, GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo I, 2008, cit., p. 196, onde 

admite a hipótese de situações de mero concurso de normas se enquadrarem na alínea b). 
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for. Exemplo: o juiz convence-se que o arguido cometeu um crime patrimonial, 
embora não consiga determinar, para além de toda a dúvida razoável, se os 
elementos de facto integram um furto ou um abuso de confiança”117. 

 

IX. Relativamente ao crime de favorecimento pessoal, o mesmo encontra-
se regulado no art. 367.º do CP, subdividindo-se em duas modalidades típicas: 
1) o favorecimento na fase de perseguição criminal, que pressupõe que o 
favorecido tenha cometido um ilícito típico (consumado ou na forma tentada), 
consistindo o favorecimento em qualquer actividade que prejudique a 
perseguição criminal (n.º 1 do art. 367.º do CP); 2) o favorecimento na fase de 
execução penal, sendo que nesta modalidade típica é pressuposto que quem 
favorece, preste auxílio a outrem (favorecido), com a intenção ou consciência 
de, total ou parcialmente, impedir, frustrar ou iludir execução de pena ou 
medida de segurança aplicada (n.º 2 do art. 367.º do CP). 

Tanto uma como outra modalidade se enquadram na alínea d) do art. 24.º, 
n.º 1 do CPP118, embora de forma distinta. Enquanto o favorecimento na fase 
de perseguição criminal se reconduz ao segmento “ destinando-se uns a ocultar 
os outros”, uma vez que visa evitar-se a responsabilização penal do agente 
“favorecido”, já no favorecimento na fase de execução penal não se visa essa 
mesma ocultação de um crime, frustrando a consequente responsabilização 
penal do agente. Nesta modalidade de acção típica visa-se impedir, frustrar ou 
iludir execução de pena ou medida de segurança, o que significa que o agente 
já foi penalmente responsabilizado e, como tal, já não há hipótese de ocultar o 
crime que está na base dessa mesma condenação, frustrando esta última. No 
entanto, parece-nos que este crime de favorecimento pessoal pode ser visto 
como um efeito do crime levado a cabo pelo favorecido, no sentido em que o 
crime do art. 367.º, n.º 2 do CP só foi praticado, porque antes foi cometido 
um outro crime. Parece assim haver um nexo de causa e efeito entre os dois 
crimes119. 

                                                           
117 Cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 218. 
118 De salientar que nesta alínea, os seus diversos segmentos se apresentam de forma alternativa, como 

resultado da utilização da partícula ou. Neste sentido, cf. FIGUEIREDO DIAS, apud, SIMAS SANTOS / LEAL 
HENRIQUES, Código, 2004, cit., p. 188; MAIA GONÇALVES, Código de Processo Penal anotado, 17.ª ed., Coimbra: 
Almedina, 2009 (1.ª ed. 1972), cit., p. 120. 

119 Não nos parece que o favorecimento pessoal possa enquadrar-se na alínea b) do art. 24.º, n.º 1 do CPP, 
na medida em que como nesta alínea se exige que o mesmo agente tenha cometido vários crimes, dentro da 
mesma unidade de tempo, unidade de lugar, unidade causal ou intencional e o crime de favorecimento pessoal 
só pode ser levado a cabo por outrem, que não o próprio agente do crime que se quer ocultar ou frustrar da 
execução de pena, como resulta do art. 367.º, n.º 5, alínea a) do CP. Como escreve MEDINA DE SEIÇA, “Anotação 
ao art. 367.º do Código Penal”, AA.VV., Comentário conimbricense do Código Penal - parte especial (dir. por Jorge 
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X. No que concerne ao crime de receptação, encontra-se o mesmo regulado 
no art. 231.º do CP. Prevê o n.º 1 do mesmo artigo, a situação em que o agente 
estabelece, através das várias modalidades de acção descritas no tipo, uma 
relação patrimonial com uma coisa obtida, por outrem, mediante um facto 
criminalmente ilícito contra o património, sendo a conduta guiada pela 
intenção de alcançar, para si ou para terceiro, uma vantagem patrimonial.  

Esta situação só pode ser enquadrada na alínea d) do n.º 1 do art. 24.º do 
CPP e não, na alínea b) do mesmo artigo, uma vez que esta última alínea exige 
uma “unidade de agente” que não se coaduna com o tipo objectivo do n.º 1 
do art. 231.º do CP, dado que este exige que a coisa tenha sido obtida por 
outrem. Assim, é necessário que o agente do facto referencial seja pessoa 
diversa do receptador120. 

Assim, se A e B cometerem um crime de furto qualificado (por exemplo, 
pelo art. 204.º, n.º 1, alínea a) do CP) em co-autoria e se for autorizada uma 
escuta telefónica a A onde se descobre que B transmitiu o objecto do furto a C 
(por exemplo, a título de penhor), a conduta de B não configura um crime de 
receptação. Diferentemente, o conhecimento ocasional relativo a C, já 
constitui um crime de receptação, que valerá como conhecimento da 
investigação. 

Estas modalidades de acção típica enquadram-se no art. 24.º, n.º 1, alínea 
d) do CPP, na medida em que o crime de receptação pode ser visto como um 
crime que visa ocultar o facto referencial porque, em princípio, a transmissão 
da coisa torna mais difícil a sua recuperação121. 

 

XI. Já o auxílio material (art. 232.º do CP) consiste em alguém auxiliar 
outra pessoa, para que esta se aproveite do benefício de coisa obtida por meio 
de um facto ilícito típico contra o património.  

Uma vez mais, esta situação não pode ser reconduzida à alínea b) do n.º 1 
do art. 24.º do CPP porque, como se disse, esta alínea exige uma unidade de 

                                                           
de Figueiredo Dias), Tomo III, Coimbra: Coimbra Editora, 2001, cit., p. 595: “ Quem realiza a acção com intenção 
de se auto favorecer não preenche o tipo”.  

120 O autor imediato, o autor mediato e o co-autor do facto referencial não podem cometer o crime de 
receptação. Diferentemente, o cúmplice e o instigador no facto referencial, já que apesar de a este último o 
facto referencial lhe ser imputado a título de autoria, a coisa é obtida por outra pessoa [PEDRO CAEIRO, 
“Anotação ao art. 231.º do Código Penal”, AA.VV., Comentário conimbricense do Código Penal - parte especial (dir. 
por Jorge de Figueiredo Dias), Tomo II, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, cit., p. 478]. 

121 Cf. PEDRO CAEIRO, idem, p. 476. No mesmo sentido, cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo 
Penal, Tomo I, 2008, cit., p. 199. 
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agente que não se coaduna com o tipo objectivo do crime de auxílio material. 
Pode este ilícito típico, no entanto, ser reconduzido à alínea d) do mesmo 
artigo122.  

 

XII. Por fim, temos os casos dos crimes que constituem o fim de uma 
associação criminosa123. COSTA ANDRADE considera-os como conhecimentos 
da investigação, sempre que autorizada uma escuta telefónica com base no 
crime de associação criminosa os crimes que constituem o seu fim ou 
actividade, sejam ocasionalmente descobertos.  

Como assinala RIESS, “não se trata de modo algum de conhecimentos 
fortuitos, mas antes de conhecimentos que integram o processo histórico que 
a seu tempo ofereceu o motivo para uma ordem legítima de escuta” 124. 

Em sentido diverso, ROXIN125, entende que estamos perante conhecimentos 
fortuitos, exigindo para a sua valoração que, pelo menos, se tenha deduzido 
acusação pelo crime de associação criminosa, uma vez que caso assim não fosse 
podiam dar-se casos de fraude à lei, invocando os investigadores como 
fundamento da escuta telefónica o crime de associação criminosa, com o 
intuito de investigarem crimes diferentes que de outra forma não legitimariam 
por si só uma escuta telefónica.  

Por sua vez, WELP126 exige mesmo para a valoração dos crimes que 
constituem o fim da associação criminosa que este último crime seja levado a 
julgamento. 

Por nós, tendemos a concordar com RIESS e COSTA ANDRADE, ao 
qualificarem os crimes que constituem o fim da associação criminosa como 
conhecimentos da investigação, quando descobertos ocasionalmente no 
decurso de uma escuta telefónica legalmente efectuada, uma vez que os 
mesmos enquadram-se nas alíneas b) e d) do n.º 1 do art. 24.º do CPP, já que 
os crimes que constituem o fim ou actividade da associação criminosa podem 
ser vistos como o fim desta127, mas também concordamos com ROXIN quando 

                                                           
122 Por exemplo, como forma de ocultar o crime contra o património praticado. Pense-se no caso de o agente 

auxiliar o ladrão a pintar o objecto furtado de uma outra cor, dificultando assim a recuperação do objecto. 
123 O crime de associação criminosa encontra-se regulado no art. 299.º do Código Penal. 
124 Cf. RIESS, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 306. 
125 Cf. ROXIN, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 311. 
126 Cf. WELP, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 311. 
127 A diferença na aplicação de uma ou outra alínea reside na circunstância de estarmos perante uma unidade 

ou pluralidade de agentes. Não obstante o crime de associação criminosa exigir uma pluralidade de agentes 
(Cf. FIGUEIREDO DIAS, “Anotação ao art. 299.º do Código Penal”, AA.VV., Comentário conimbricense do Código 
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alerta para os perigos de haver a tentação de se invocar o crime de associação 
criminosa como fundamento da medida com o intuito de se investigarem 
outros crimes sob os quais a escuta não podia ser legalmente autorizada. 

Contudo, estas objecções de ROXIN podem ser superadas, segundo alguns 
autores, se exigirmos que os crimes que legitimam a escuta telefónica constem 
do despacho de acusação para que os conhecimentos da investigação possam 
ser qualificados como tal128. Não nos parece, no entanto, que assim deva ser, 
sendo suficiente para obviar a situações de abusos que o crime de associação 
criminosa conste do despacho de autorização das escutas telefónicas conforme 
à lei processual penal. Sob este ponto, falaremos de seguida. 

 

6 – A desnecessidade de o crime legitimador da escuta telefónica 
constar do despacho de acusação.  

 

I. Como avançámos no ponto anterior, segundo FRANCISCO AGUILAR, 
para que um crime (pertença, ou não, ao catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP) 
ocasionalmente descoberto no decurso de uma escuta telefónica legalmente 
autorizada, seja qualificado como conhecimento da investigação, não basta que 
se verifique uma conexão, apurada nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP, entre 
esse crime e o crime legitimador da escuta telefónica. É igualmente necessário 
que o crime que motivou a medida de intervenção nas comunicações 
telefónicas conste do despacho de acusação. 

II. Tal exigência deve-se, em primeiro lugar, a uma tentativa de evitar 
situações de contorno à lei. Põe-se, desta forma, um travão a eventuais 
tentações de invocação de um crime catalogar como fundamento da escuta 
telefónica, mas a medida ter tão-somente o intuito de investigação de outros 
delitos que não pertençam ao catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP e, como tal, 
não poderem ser alvo de uma escuta telefónica autónoma. Em segundo lugar, 
só pela acusação pode afirmar-se a “unidade em sentido processual”129 entre o 
delito catalogar motivador da medida e o crime ocasionalmente descoberto, 

                                                           
Penal - parte especial (dir. por Jorge de Figueiredo Dias), Tomo II, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, cit., p. 1161, 
segundo o qual: “ […] é indispensável que exista uma pluralidade de agentes”. Quanto ao número mínimo de 
agentes pronuncia-se, o autor, por três.), a verdade é que pode ser autorizada uma escuta telefónica a um dos 
membros da associação e descobrir-se que o mesmo cometeu um determinado crime que é fim ou actividade 
daquela, pelo que neste caso estamos perante um único agente, tendo lugar a aplicação da alínea b) do n.º 1 
do art. 24.º do CPP. 

128 Neste sentido, FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004,cit., p. 71. 
129 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 71. 
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porque antes da acusação a matéria de facto ainda é muito fluida, sendo com 
esta última que a mesma vai pela primeira vez cristalizar-se. 

Assim, a não acusação pelo crime catalogar legitimador da escuta telefónica, 
faz com que se perda a conexão operada nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP, 
uma vez que um dos pólos referentes dessa conexão já não existe. 

Não se cumprindo esta exigência, tais crimes ocasionalmente descobertos 
não são conhecimentos da investigação mas sim conhecimentos fortuitos130 e, 
neste caso, apenas podem ser valorados se respeitarem os requisitos do art. 
187.º, n.º 7 do CPP, caso contrário, apenas podem valer como notícia do 
crime. 

  

 III. Cumpre apreciar a bondade desta posição. Em primeiro lugar, cumpre 
perguntar se não representará esta situação uma machadada na prossecução 
da verdade material, no sentido em que delitos que abstractamente podiam ser 
qualificados como conhecimentos da investigação e, como tal, serem 
livremente valorados no processo, estão agora sujeitos a uma valoração 
condicionada (se cumprirem os requisitos do art. 187.º, n.º 7 do CPP), ou 
mesmo a valerem tão-somente como notícia do crime (se não cumprirem esses 
mesmos requisitos)? 

Não nos parece que assim seja, na medida em que o interesse público na 
punição do criminoso não é afastado. Isto, porque os crimes ocasionalmente 
descobertos ainda podem ser valorados como conhecimentos fortuitos ou dar 
lugar a abertura de um novo inquérito. Por outro lado, a verdade material não 
pode ser prosseguida a qualquer custo, mas sim com respeito, dentro de uma 
ideia de concordância prática, pelos direitos fundamentais dos cidadãos, pelo 
que se o crime que legitimou a medida tiver de constar do despacho de 
acusação como única forma de travar eventuais abusos, assim deve proceder-
se. Não será por esta via que devem levantar-se objecções de maior. 

 

IV. Prejudicada poderá ficar a celeridade da justiça, já que crimes que, em 
princípio, poderiam ser valorados no mesmo processo onde foi autorizada a 
escuta telefónica não o vão ser. Contudo, se tal pode acontecer, a verdade é 
que temos de temperar a necessidade de uma justiça célere com outros valores 
igualmente importantes, como a necessidade de evitar o cometimento de 
abusos por parte das autoridades competentes, que em fraude à lei podem 

                                                           
130 Como os conhecimentos fortuitos são apurados de forma residual em relação aos conhecimentos da 

investigação, faltando o crime legitimador da escuta telefónica no despacho de acusação perde-se a conexão 
operada pelo art. 24.º, n.º 1 do CPP e, como tal, enquadram-se no conceito de conhecimentos fortuitos. 
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invocar um crime do catálogo fundamentador da escuta telefónica com o único 
intuito de com este meio de investigação chegarem ao conhecimento de outros 
crimes, que por si só não legitimariam a intervenção131. 

 

V. Não procedendo estas objecções, outras há que nos levam a concluir que 
a posição em apreço não deve proceder, ou seja, que não deve proceder a tese 
de que a peça processual adequada (no fundo, o momento processual 
adequado) para aferir da existência dessa conexão seja o despacho de acusação, 
mas sim o próprio despacho de autorização da escuta telefónica onde foi 
individualizado o crime catalogar que a legitimou, individualização essa 
absolutamente necessária como forma de evitar rastreios indiscriminados, de 
carácter meramente preventivo ou aleatório, sem base fáctica prévia da 
comissão do delito132. 

  VI. Em primeiro lugar, perante aquela exigência, os delitos que 
apresentem uma relação de alternatividade não podem ser qualificados como 
conhecimentos da investigação, mas sim como conhecimentos fortuitos133. 
Isto, porque perante este tipo de crimes sucede que durante a intercepção das 
comunicações ou conversações telefónicas descobre-se que afinal não se 
praticou um elemento típico do crime que motivou a medida, descobrindo-se 
que o agente cometeu um outro ilícito típico. Basta pensar na autorização de 
uma escuta telefónica pelo crime de furto qualificado, havendo uma suspeita 
qualificada da prática do mesmo, suspeita essa que não vem a confirmar-se, 
uma vez que durante a intercepção descobre-se que o agente não subtraiu a 
coisa, mas antes que a mesma lhe foi entregue e ele se apropriou dela. Ou seja, 
a conduta do agente não realizou o ilícito-típico do art. 204.º, n.º 1 do CP, mas 
sim a do crime de abuso de confiança, tal como descrito no art. 205.º, n.º 1 do 
CP. 

                                                           
131 Outro problema que pode colocar-se é o de saber o que acontece caso haja separação de processos 

depois da acusação. Abordaremos esta questão no ponto relativo à valoração dos conhecimentos da 
investigação (Cap. III, Secção II, ponto n.º 9). 

132 A este propósito fala-se em Espanha no princípio da especialidade da investigação (Cf. STS 1426/1998, 
recurso n.º 1709/1996). 

133 Sendo que o próprio defensor da tese em apreço os qualifica como conhecimentos da investigação. 

No sentido de que o delito que se situe numa relação de alternatividade com o delito legitimador da escuta 
telefónica constitui um conhecimento da investigação pode ver-se o Ac. do STJ de 06/05/2010; Processo n.º 
156/00.2IDBRG.S1; Relator: RODRIGUES DA COSTA, onde se escreve o seguinte: “Nos crimes em relação aos 
quais se pode afirmar que existe uma relação de alternatividade, a justificar uma hesitação inicial na 
qualificação – ou seja, crimes em que intercede uma relação semelhante àquela que existe entre vários tipos 
de crimes patrimoniais […] trata-se de um conhecimento da investigação, considerando-se que tais 
conhecimentos abrangem os crimes relacionados com uma mesma unidade de investigação, tomando-se 
como padrão legal de aferição o regime de conexão definido no art. 24.º do CPP”. 
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Por conseguinte, como se apurou que não foi praticado o crime que 
legitimou a escuta telefónica, não pode haver acusação pelo mesmo (assim o 
impõe o princípio da legalidade e objectividade a que a actuação do MP se 
encontra submetida), dado que não existem indícios suficientes da sua 
comissão, pelo que o crime de abuso de confiança, ocasionalmente descoberto, 
não poderá, segundo a posição em apreço, ser qualificado como conhecimento 
da investigação, mas sim como conhecimento fortuito. 

Ora, tal situação não é de sufragar. Exigindo-se que o crime que legitimou 
a intercepção telefónica conste do despacho de acusação, bem podemos dizer 
que um crime ocasionalmente descoberto que com aquele que motivou a 
escuta telefónica apresente uma relação de alternatividade, nunca pode ser 
qualificado como conhecimento da investigação, não obstante verificar-se uma 
conexão relevante entre ambos, conexão essa que o afasta precisamente do 
regime de valoração dos conhecimentos fortuitos.  

 

VII. Em segundo lugar, ao impormos para que o crime ocasionalmente 
descoberto no decurso de uma escuta telefónica seja qualificado como 
conhecimento da investigação, que o delito legitimador da escuta conste do 
despacho de acusação, sob pena de o mesmo sofrer uma “mutação” e passar a 
ser qualificado como conhecimento fortuito, submetendo-o assim aos 
apertados pressupostos de valoração destes (apesar de entre este e o delito em 
investigação haver uma intensa proximidade), descura-se que é perfeitamente 
plausível que no momento em que é proferido o despacho de autorização da 
escuta telefónica se verifique uma suspeita fundada da prática do delito 
catalogar, suspeita essa que pode não vir a materializar-se em indícios 
suficientes capazes de alicerçar o despacho de acusação, uma vez que não tem 
de existir necessariamente uma continuidade perfeita134 entre estes dois actos 

                                                           
134Não pode ter-se a ideia de que como para a autorização da escuta telefónica é necessária a exigência de 

uma suspeita fundada (isto porque, o alvo da escuta tem de, pelo menos, ser suspeito da prática de crimes do 
catálogo legal ou ser intermediário de mensagens destinadas ou provenientes do suspeito nos termos do art. 
187.º, n.º 4, alínea a) e 5) da prática de um crime catalogar, essa mesma suspeita vai concretizar-se sempre 
em indícios suficientes da prática do crime (art. 283.º, n.º 1 e 2 do CPP), de tal forma que o crime motivador da 
escuta telefónica constará sempre do despacho de acusação. 

Tal pode suceder, na medida em que os pressupostos de admissibilidade das escutas telefónicas têm de ser 
analisados no momento da prolação da decisão e não em função da matéria que a final se apure (Cf. Ac. do 
TRC de 6/12/2006; Processo n.º 1001/05.8PBFIG-A.C1; Relator: ORLANDO GONÇALVES). 

Assim, pode suceder que o JIC e o MP estivessem objectivamente convencidos de uma fundada suspeita da 
prática de um crime catalogar e durante a escuta telefónica terem sido descobertos novos crimes conexos 
com este nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP e que o crime motivador da medida fora praticado ao abrigo de 
uma causa de exclusão da ilicitude. Neste caso, não deve ser deduzida acusação pelo crime motivador da 
escuta telefónica, por não existirem indícios suficientes da sua prática. 
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processuais, no sentido de que pelo facto de ter de haver uma suspeita fundada 
no primeiro momento, a mesma se materialize sempre em indícios suficientes 
no segundo. 

Ou seja, a solução em contestação, ao exigir que o delito motivador da 
escuta telefónica conste do despacho de acusação, como forma de evitar abusos 
por parte das instâncias formais de controlo, parece repousar, em certa parte, 
no entendimento de que se não se verificam indícios suficientes para sustentar 
a acusação é porque não existia uma suspeita fundada capaz de alicerçar, 
legitimar, o recurso a uma intercepção telefónica, quando é perfeitamente 
plausível que tal não suceda, não havendo nesta situação qualquer abuso 
cometido por parte das autoridades competentes, mas tão-somente uma 
consequência do desenrolar das investigações que em nada afectam a validade 
do despacho de autorização da medida. 

Poder-se-ia contra-argumentar que, não obstante não se verificar, em tal 
caso, qualquer situação de abuso, o despacho de autorização veio a revelar-se 
incorrecto, que, no fundo, não deveria ter autorizado uma escuta telefónica 
por aquele crime. Não podemos concordar com esta objecção, na medida em 
que o despacho é legal e é correcto, devendo a sua rectidão ser apurada não 
com base no que a final se descobriu, mas sim perante a factualidade típica 
que o JIC dispunha no momento em que o proferiu. E se nesse momento 
existiam indícios suficientes da prática do delito catalogar que, em concreto, 
motivou a escuta telefónica, o despacho é juridicamente válido. Já de forma 
diferente sucederão as coisas, se se apurar que já no momento de prolação do 
despacho pelo JIC não estava presente uma suspeita fundada da prática de um 
delito susceptível de comportar uma escuta telefónica, uma vez que perante 
esta situação a prova recolhida não pode ser valorada, pois está em falta um 
pressuposto de admissibilidade da escuta telefónica135. 

Assim sendo, podemos verificar que ao exigirmos para a qualificação de um 
crime ocasionalmente descoberto, no decurso de uma intercepção telefónica, 
como conhecimento da investigação, que o delito motivador da escuta 
telefónica tenha de constar do despacho de acusação, como forma de obstar a 
eventuais situações de fraude à lei, podemos nós próprios fazer cair essa 
qualificação (como conhecimento da investigação) quando não se verifique 
qualquer abuso ou manipulação da escuta telefónica. 

 
                                                           

Daqui resulta que não é pelo facto de ser ordenada uma escuta telefónica com base numa fundada suspeita 
da prática de um crime do catálogo, que a mesma vai sempre cifrar-se em indícios suficientes da prática do 
crime, que sustentem a acusação. 

135Sobre as consequências jurídicas de tal inobservância, veja-se o Cap. V, Secção II, ponto n.º 26. 
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VIII. Em terceiro lugar, entende o autor que só pela exigência de o crime 
legitimador da escuta telefónica constar do despacho de acusação podem 
deter-se situações de abuso por parte das entidades competentes para requerer 
ou autorizar a escuta telefónica, na medida em que só por esta via pode obviar-
se a que um delito catalogar seja invocado como fundamento da mesma com 
o único intuito de se descobrirem novos crimes. Mas terá de ser forçosamente 
assim? Não cremos. 

Em primeiro lugar, parece-nos que se trata de uma solução que descura o 
papel a que a estes sujeitos processuais cumpre no decurso do processo penal. 
Não podem, o MP e o JIC, ser olhados como interessados exclusivamente 
numa busca cega pela verdade material, em que tal implique um intolerável 
atropelo aos direitos fundamentais dos cidadãos. Como nota GERMANO 

MARQUES DA SILVA: “ O M.P. não é condicionado, no exercício das suas 
funções, por considerações de utilidade, de segurança ou razões de Estado, 
mas orientado pelo fim objectivo de realização do Direito. O Direito é o 
próprio fim da sua actividade”136.  

O MP em todas as suas intervenções no âmbito do Direito Processual Penal 
deve obedecer a critérios de objectividade jurídica. Deve, assim, trazer à luz do 
dia não somente o material probatório que funda a culpa do arguido, mas 
também as provas da sua inocência ou menor culpa, como não deve acusar 
quando não houver crime, a acção penal estiver extinta ou houver elementos 
de facto que comprovem a irresponsabilidade do arguido137/138. 

                                                           
136 Cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo I, 2008, cit., p. 244; em sentido 

coincidente, cf. CLAUS ROXIN, “La posición de la fiscalia ayer y hoy” (trad. por Guerrero Peralta), Pasado, presente 
y futuro del Derecho Procesal Penal, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, pp. 87 e segs. 

137 Neste sentido, FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., pp. 364 a 370 e 406. O facto de o MP 
não estar interessado na condenação do arguido a qualquer preço resulta clara na norma do art. 53.º, n.º 1 do 
CPP que atribui àquele a faculdade de recorrer, mesmo que no exclusivo interesse do arguido. Também a Corte 
de Cassação italiana (decisão de 23/02/1998, apud, MICHELLE MORELLO, Il nuovo Processo Penale – parte 
generale, Padova: Cedam, 2000, cit, p. 414) precisou que na fase de inquérito é dever do MP recolher todos os 
elementos de prova relevantes para uma justa decisão, mesmo os favoráveis ao arguido. 

138 Em Itália, escreve MICHELLE MORELLO, Il nuovo, 2000 cit., p. 414, o seguinte: “ A velha figura do M.P. como 
acusador público, já falsa com o código revogado, é de todo afastada com o código vigente, que no artigo 358.º 
assinala explicitamente, que cabe igualmente ao M.P. procurar elementos favoráveis ao arguido”.  

Também em Espanha se pronuncia VICENTE GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, 2004, cit., p. 160, no 
sentido de o MP ser um órgão imparcial, devendo actuar com respeito pelo princípio da objectividade e 
legalidade. 

Também assim, no ordenamento jurídico alemão, por todos, cf. CLAUS ROXIN, Pasado, presente y futuro del 
Derecho Procesal Penal, 2007, pp. 87 e segs. 
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E o mesmo diga-se do JIC que deve ser olhado como o garante dos direitos, 
liberdades e garantias dos cidadãos, submetidos a um processo penal, durante 
a fase de inquérito e de instrução139. 

Em segundo lugar, pensamos que a conexão deve ser apurada não face ao 
despacho de acusação, mas sim face ao despacho de autorização da medida de 
intercepção telefónica, mais concretamente, face ao delito catalogar que 
legitimou a escuta telefónica140, quer venha ele a constar, ou não, do despacho 

                                                           
139 Como nota RAUL SOARES DA VEIGA, “O juiz de instrução e a tutela de direitos fundamentais”, AA.VV., 

Jornadas de Direito Processual Penal e direitos fundamentais (coord. por Maria Fernanda Palma), Coimbra; 
Almedina, 2004, cit., p. 192: “A figura do Juiz de Instrução, à qual é atribuída a função de formular juízos 
objectivos e independentes sobre os juízos do Ministério Público, dobrando assim o controle de respeito pelos 
direitos fundamentais, traz a vantagem de fazer intervir no processo de aplicação de medidas restritivas desses 
direitos e como filtro de submissão a julgamento dos cidadãos, pessoas diferentes daquelas que conduziram 
os inquéritos e deduziram acusações, desligadas das primeiras por qualquer elo hierárquico ou de solidariedade 
corporativas, já que os juízes de instrução criminal pertencem a outra magistratura, orientada para a máxima 
independência, para o máximo respeito dos direitos fundamentais e, em princípio, despreocupada de 
considerações políticas sobre o êxito ou inêxito das medidas de combate a qualquer forma de criminalidade”. 
Ou, como nota, EUCLIDES DÂMASO SIMÕES [“Direcção e execução da investigação criminal no quadro do 
Estado de Direito (contributos para uma melhor sintonia)”, 2.º Congresso de investigação criminal (org. por Maria 
Fernanda Palma / Augusto Silva Dias / Paulo de Sousa Mendes), Coimbra: Almedina, 2011, cit., p. 321], “os 
actos de investigação mais gravosos e intrusivos e a liberdade do arguido caem, por seu torno, sob a alçada de 
um juiz de feição meramente garantística, descomprometido do rumo e do sucesso da investigação […] ”. 

140 Também neste sentido podem ver-se as seguintes decisões judiciais do Supremo Tribunal espanhol:  

1. STS 75/2005, recurso n.º 547/2004: “Ora, uma coisa é o caso de os interlocutores escutados por 
azar na qualidade de participantes necessários de uma conversa e outra distinta quando sobre a base de uma 
conexão existente, objectivamente manifestada, a pessoa titular do telefone se relaciona com terceiros que 
participam nos factos investigados […] de forma que se pode apreciar razoavelmente a conexão entre o sujeito ou 
sujeitos afectados pela medida e o delito investigado.” (itálicos nossos) 

2. Na STS 1426/1998, recurso n.º 1709/1996, sustenta-se que a conexão apurada nos termos do art. 
17.º da LECrim opera-se entre o crime ocasionalmente descoberto e o delito objecto do procedimento 
instrutório, sendo esta última a fase que medeia entre a notícia do crime e a acusação. 

3. Em sentido absolutamente coincidente com a anterior decisão veja-se: STS 372/2010, recurso n.º 
11016/2009. 

 

Em Itália, depõe neste sentido MARIA VESSICHELI, Orientamenti, 2005, cit., p. 33, ao escrever, na esteira da 
jurisprudência italiana, que a conexão, sobre o perfil objectivo, probatório e finalístico, estabelece-se em função 
do crime em ordem do qual o método de obtenção de prova foi disposto. 

 

Também no sentido de que a conexão deve apurar-se entre o crime ocasionalmente descoberto e o delito 
motivador da escuta telefónica podem ver-se as seguintes decisões dos nossos tribunais superiores:  

1. Ac. do STJ de 29/04/2010; Processo n.º 128/05.OJDLSB-A.S1; Relator: SOUTO DE MOURA, onde se 
escreveu: “Ora, neste contexto, os conhecimentos adquiridos por via das escutas são conhecimentos de 
investigação e não conhecimentos fortuitos, pois se reportam ao crime cuja investigação legitimou a sua 
autorização […] ”. 

2. Ac. do STJ de 01/06/2006; Processo n.º 06P1614; Relator: PEREIRA MADEIRA, segundo o qual: 
“Conhecimentos fortuitos por oposição a conhecimentos do processo, são factos ou conhecimentos obtidos 
através de uma escuta telefónica legalmente efectuada e que não se reportam ao crime que determinou a 
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de acusação, sem que tal implique uma diminuição das garantias do escutado, 
nem uma maior abertura a situações de abuso. 

São, assim, várias as hipóteses que podem colocar-se. Vejamos:  

1. Se, no momento em que foi autorizada a escuta telefónica, estava 
presente uma suspeita fundada da comissão do delito catalogar que veio a 
materializar-se, depois de finda a mesma, em indícios suficientes susceptíveis 
de sustentar o despacho de acusação, não se colocam problemas para qualquer 
das orientações. 

2. Se, no momento em que foi autorizada a escuta telefónica, estava 
presente uma suspeita fundada da comissão de um delito catalogar, mas a 
mesma não veio a materializar-se em indícios suficientes da prática desse 
crime, capazes de sustentar uma decisão de acusação por parte do MP, mesmo 
neste caso, na nossa opinião, o crime ocasionalmente descoberto que apresente 
uma conexão nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP com aquele outro, é de 
qualificar como conhecimento da investigação, sob pena de, como vimos no 
parágrafo antecedente, ao tentarmos evitar situações de abuso, descurarmos 
que a investigação pode sofrer inflexões e mudanças no lapso de tempo que 
medeia entre a autorização da escuta telefónica e a decisão de acusação, e assim 
colocarmos entraves à valoração de prova que foi legitimamente adquirida e 
apresenta uma elevada conexão com a matéria em investigação.  

3. Por fim, se não se verificarem suspeitas fundadas da prática do delito 
catalogar no momento em que o despacho de autorização da escuta telefónica 
foi proferido, os eventuais crimes ocasionalmente descobertos que se situem 
na mesma unidade histórica que aquele outro, não são de qualificar como 
conhecimentos da investigação, nem como conhecimentos fortuitos. 

Perante esta situação, a intercepção telefónica é nula, por falta de um dos 
seus pressupostos de admissibilidade (artigos 187.º, n.º 1; 190.º; 118.º, n.º 3; 
126.º, n.º 3, todos do CPP e 32.º, n.º 8 da CRP)141 e, como tal, nenhum 
elemento probatório que da mesma resulte pode ser valorado como prova. E 
caso algum material probatório seja alvo de valoração, ficará a própria decisão 
que o fizer inquinada e toda a prova posteriormente adquirida que com ela 

                                                           
realização daquela […] ”. Ou seja, os conhecimentos da investigação são factos ou conhecimentos que se 
reportam ao delito que originou a escuta telefónica. 

3. Também neste sentido o Ac. do TRL de 11/10/2007; Processo n.º 3577079; Relator: JOÃO 
CARROLA.  

 

 
141 Com mais detalhe veja-se o Cap. V, Secção II, ponto n.º 26. 
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apresente uma conexão causal, afectada pelo efeito-à-distância da proibição de 
valoração. 

Aqui, neste caso, em que efectivamente pode verificar-se um abuso, porque 
a escuta telefónica foi autorizada sem observância dos pressupostos de que a 
lei faz depender a sua admissibilidade, a situação de abuso ou uso fraudulento 
deste método de obtenção de prova, com o único intuito de se descobrirem 
novos crimes, é colmatado pela invocação da proibição de prova que sobre o 
material probatório através dele coligido impende. E atente-se que se 
conseguem resultados mais dissuasores do que aqueles sustentados pelos que 
entendem que o crime que motivou a escuta telefónica tenha de constar do 
despacho de acusação como única forma de permitir qualificar um 
conhecimento da investigação como tal. Isto, na medida em que para estes 
autores ainda podem aproveitar-se tais conhecimentos, mas, nas vestes de 
conhecimentos fortuitos. Ora, face ao actual regime, os mesmos podem ser 
valorados nos casos e condições previstas no art. 187.º, n.º 7 do CPP, não 
obstante a escuta telefónica, das quais os mesmos brotaram, poder ser ilegal. 

Neste caso, no entanto, fica ressalvada a valia dos novos crimes 
ocasionalmente descobertos como noticia criminis, atenta a distinção entre 
efeitos investigatórios e efeitos probatórios, sendo que somente os segundos 
são vedados pela proibição de valoração de um meio de prova142. 

 

IX. Não obstante o que atrás ficou dito, no que concerne ao crime de 
associação criminosa, quando seja este o delito catalogar que legitima o recurso 
a uma escuta telefónica e, no seu decurso, se descobrem outros crimes que 
constituem a sua finalidade ou actividade e, como tal, conhecimentos da 
investigação, entende COSTA ANDRADE que é necessário para a valoração 
destes últimos, como exigência mínima, a acusação pelo crime do 
catálogo143/144. 

Pela nossa parte, tendemos a não concordar com esta exigência, devendo 
valer as regras gerais atrás enunciadas. Tem sido, aliás, posição do BGH 

                                                           
142 Sobre esta distinção veja-se o Cap. VI, ponto n.º 30. 
143 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 312.  
144 É também esta a posição de alguns autores alemães que, no entanto, qualificam os crimes que 

constituem a finalidade ou actividade da associação criminosa como conhecimentos fortuitos. Assim, por 
exemplo, ROXIN [apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 311], com base no argumento de que 
seria fácil a potenciação de abusos por parte das autoridades formais de controlo, autorizando uma escuta 
telefónica pelo crime de associação criminosa com o único intuito de descobrir os crimes que constituem o 
seu fim e que não comportariam uma escuta autónoma, exige, no mínimo, que o crime fundamentador da 
intercepção seja alvo de acusação. De forma mais exigente WOLTER ou WELP [apud, COSTA ANDRADE, Sobre 
as proibições, 1992, cit., p. 311] exigem que o mesmo chegue à fase de julgamento. 
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“admitir a valoração dos conhecimentos fortuitos mesmo na hipótese 
extremada de o crime do catálogo (associação criminosa) não chegar sequer a 
ser objecto de acusação”145. Pendemos para concordar com esta solução, com 
a única diferença, já atrás expressa, de que os crimes que constituem a 
finalidade ou actividade da associação criminosa devem qualificar-se como 
conhecimentos da investigação. Não nos parece que o argumento de que se 
não for deduzida acusação pelo crime de associação criminosa se possam 
potenciar as situações de abuso, pelo menos não mais do que relativamente a 
qualquer outro crime em abstracto motivador de uma medida de intercepção 
das comunicações telefónicas, aqui desempenha um papel decisivo. 

Por um lado, o JIC (no fundo, a quem cabe a última palavra, na medida em 
que é este que tem legitimidade para autorizar a escuta telefónica) e, por outro, 
o MP, a quem é atribuída competência para requerer a medida, não podem 
ser vistos como órgãos cujo único escopo é a prossecução da verdade material 
a qualquer custo, devendo, como já se disse, pautar a sua conduta pelos 
princípios da legalidade e objectividade. Só uma visão destes órgãos como 
exclusivamente interessados na busca de uma verdade a qualquer custo e, 
sobretudo, uma “verdade” desfavorável ao suspeito, os pode conceber como 
possíveis de cometerem tais abusos de forma deliberada. 

Mas mesmo admitindo que tais abusos podem suceder, não nos parece que 
é pelo facto de o crime de associação criminosa ter de constar do despacho de 
acusação que eles não se verificarão, uma vez que se se tem uma visão negativa 
destes órgãos, então nada obstará a que o MP que já requereu a escuta 
telefónica de forma fraudulenta o faça constar da acusação. Perante esta 
situação, o arguido pode deduzir requerimento para abertura da instrução146, 
nos termos do art. 287.º, n.º 1, alínea a) do CPP, uma vez que como se lê no 
art. 286.º, n.º 1 do CPP, a instrução visa a comprovação judicial da decisão de 

                                                           
145 Também neste sentido, RIESS e SCHLÜCHTER, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 

311. Sendo que RIESS entende que neste caso não estamos perante conhecimentos fortuitos mas sim perante 
conhecimentos da investigação. 

146 Não se pode contra argumentar que se o crime que motivou a escuta não consta do despacho de 
acusação, deve antes invocar-se a sua nulidade por não ter assente numa suspeita fundada (art. 190.º do CPP). 
Isto porque como se escreveu, a suspeita fundada da prática do crime do catálogo pode estar presente no 
momento em que foi proferido o despacho de autorização da escuta telefónica e a mesma não se concretizar 
em indícios suficientes que sustentem um despacho de acusação. Ou seja, existe um desfasamento temporal 
entre estes dois momentos que podem levar a que uma fundada suspeita não se concretize em indícios 
suficientes.  

Diferentemente, se no momento de autorização da escuta telefónica, a suspeita fundada da prática do crime 
do catálogo não estiver presente e o mesmo conste do despacho de acusação (quer esteja baseado, ou não, 
em indícios suficientes), parece-nos que o caminho mais adequado é invocar a nulidade do despacho de 
autorização da escuta telefónica (artigos 190.º, 118.º, n.º 3 e 126.º, n.º 3 todos do CPP), pelo que estamos 
perante uma proibição de prova, não podendo ser valoradas as provas recolhidas.  
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deduzir acusação. Como escreve PAULO DE SOUSA MENDES, “ do Despacho 
de acusação ou de arquivamento não cabe recurso. Materialmente, o recurso 
é substituído pela possibilidade de passagem à fase de instrução (artigos 286.º 
e ss.). No fundo, as funções que cabiam a um recurso são, neste caso, 
cumpridas com um RAI por parte do arguido ou do assistente, conforme os 
casos”147/148. 

Pensamos, contudo, que é suficiente que o crime de associação criminosa 
tenha de constar do despacho de autorização da escuta telefónica. Neste caso, 
os eventuais abusos podem ser colmatados mediante a impugnação desse 
mesmo despacho, de tal forma que se o Tribunal da Relação (art. 427.º do 
CPP) entender que no momento em que o JIC proferiu o despacho não 
estavam presentes os pressupostos de admissibilidade das escutas telefónicas, 
tratará de declarar a nulidade das escutas telefónicas, não podendo a prova que 
delas resulta ser utilizada, o que significa que sobre a totalidade do material 
probatório, constante das gravações, impende uma proibição de valoração que 
se alastrará, eventualmente, a outros meios de prova posteriores a elas, desde 
que causalmente conexos. Desta forma eliminam-se todos os abusos, caso 
tenham sido efectivamente cometidos. 

Por fim, relativamente àqueles que entendem que o crime de associação 
criminosa tem de constar do despacho de acusação e, caso tal não venha a 
verificar-se, é questão a que não dão resposta. Será que sobre os crimes que 
constituem a sua finalidade ou actividade recai uma proibição de valoração? O 
que pode fazer sentido caso o abuso tenha sido efectivamente cometido, mas 
tal também pode conseguir-se pela invocação da nulidade extra-sistemática 
que afecta o despacho de autorização da escuta telefónica. E se o crime de 
associação criminosa não constar do despacho de acusação e não se verificou 
nenhuma utilização fraudulenta deste método de obtenção de prova? Será que, 
ainda sim, faz sentido a proibição de valoração dos crimes que constituem o 
seu fim? Será que se convalidam em conhecimentos fortuitos149? Mas assim o 

                                                           
147 Cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Sumários de Direito Processual Penal (versão policopiada), Lisboa: s.e., 

2008/2009, cit., p. 54. 
148 As nulidades e irregularidades da acusação são arguidas diante do Magistrado do MP titular do inquérito 

por via de reclamação hierárquica. Ao invés, a alegação da ilegalidade da acusação pública por incorrecta 
valoração da prova recolhida no inquérito só pode ser objecto de RAI [Cf. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, 
Comentário ao Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem, 3.ª ed., Lisboa: Universidade Católica Editora, 2009, cit., pp. 744, 745 e 751]. 

149 Parece ser esta a posição de GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos – a busca de um equilíbrio 
apuleiano, Lisboa: Almedina, 2006, cit., p. 134, segundo o qual: “ […] aos crimes que servem de actividade ou 
finalidade do crime do catálogo – associação criminosa ou terrorismo – que legitimou a escuta e que não se 
confirma, defendemos que esses conhecimentos devem ser valorados, por pertencerem ao processo histórico 
que deu corpo ao delito que legitimou a intercepção, desde que se verifiquem os quesitos da indispensabilidade 
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abuso (se tiver sido cometido) não é eliminado, na medida em que os 
conhecimentos fortuitos ainda podem ser valorados, embora sob a observância 
dos pressupostos do art. 187.º, n.º 7 do CPP. Poder-se-ia contra-argumentar 
que como este artigo traduz, no fundo, uma repetição dos pressupostos de 
admissibilidade das escutas telefónicas, os crimes ocasionalmente descobertos, 
passariam pelo crivo da proporcionalidade desenhado pelo legislador e, assim, 
o mesmo ainda seria respeitado150. Mas para quê submeter estes crimes ao 
crivo do art. 187.º, n.º 7 do CPP se não se tiver verificado, em concreto, 
qualquer situação abusiva e, os mesmos, se situem na mesma “unidade de 
investigação em sentido processual”. Por outro lado, havendo abuso, o mesmo 
refere-se à escuta telefónica no seu todo e não somente a uma sua parcela, uma 
vez que a mesma é contrária ao direito desde a sua autorização, pelo que toda 
a prova não deve poder ser valorada, nos termos do art. 126.º, n.º 3 do CPP e 
art. 32.º, n.º 8 da CRP. 

 

X. Podemos assim concluir que o despacho de autorização das escutas 
telefónicas é o acto processual que legitima directamente a realização e 
efectivação da medida e é dele que resulta a ponderação entre a busca pela 
verdade material e a necessária eficácia da investigação criminal e os direitos 
fundamentais dos visados, restringidos pela escuta telefónica. Ponderação essa 
que exprime-se através da exigência de a intercepção das comunicações ou 
conversações telefónicas se fundamentar num delito catalogar (dando abrigo 
ao princípio da proporcionalidade em sentido estrito) e de a mesma apresentar 
uma utilização prática subsidiária, sendo que é a dupla exigência da 
subsidiariedade, necessidade e adequação, que exprimem os respectivos sub-
princípios do princípio da proporcionalidade. Por outro lado, o JIC ao ter de 
individualizar qual, ou quais, os crimes que fundamentam a escuta telefónica 
é também um factor de diminuição de potenciais abusos. 

                                                           
ou necessidade desses conhecimentos para um esclarecimento de um delito, desde que seja também ele um 
crime do catálogo, desde que para a sua investigação, se pudesse verificar a probabilidade qualificada de 
recurso à escuta telefónica, e desde que tivesse havido comunicação imediata ao juiz”. Ou seja, considera o 
autor que tais crimes são conhecimentos da investigação, na medida em que se inserem no mesmo processo 
histórico que o crime que deu azo à escuta telefónica, mas subordina-os ao regime de valoração dos 
conhecimentos fortuitos, sendo que o próprio autor reconhece a diferença conceptual entre as figuras (idem, 
cit., p. 118). 

150Mas assim permitir-se-ia a valoração de conhecimentos fortuitos que brotassem de uma escuta telefónica 
ilegal, e mesmo que se procedesse à recriação de um juízo hipotético de intromissão que deve presidir à 
valoração dos conhecimentos fortuitos, tal significaria esvaziar de conteúdo a eficácia dissuasora da proibição 
de prova que impende sobre uma escuta telefónica ordenada em desrespeito pelos seus pressupostos de 
admissibilidade. 
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Assim, pelo que atrás foi dito, entendemos que o acto processual adequado 
para apurar a conexão é o próprio acto que legitima directa e materialmente a 
escuta telefónica, isto é, o despacho de autorização da medida de intercepção 
das comunicações ou conversações telefónicas. 

 

7 – Conclusão. 

I. De uma forma esquemática, nesta matéria temos de lidar com três 
conceitos: o conceito de descobrimentos ocasionais, o conceito de 
conhecimentos da investigação e o conceito de conhecimentos fortuitos. 

Descobrimentos ocasionais são todos os factos novos (não investigados por 
serem desconhecidos, até então, da investigação), sejam eles conexos, ou não, 
com o crime que motivou a escuta telefónica151. Trata-se de um conceito 
amplo que tanto abarca o conceito de conhecimentos da investigação como o 
de conhecimentos fortuitos. 

 

II. Quanto ao conceito de conhecimentos da investigação concordamos 
com a opinião de FRANCISCO AGUILAR, englobando este, todos os factos 
ocasionalmente descobertos no decurso de uma escuta telefónica que se 
reconduzam ao crime legitimador da intervenção ou que consubstanciem um 
crime (pertencente ou não152 ao catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP) que 

                                                           
151 Neste sentido, podem-se ver algumas decisões do Supremo Tribunal espanhol, tais como: STS 372/2010, 

recurso n.º 11016/2009 e STS 457/2010, recurso n.º 2322/2009. 
152 “Mais controversa é a questão de saber se o crime sinalizado no conhecimento da investigação deve, 

necessariamente, integrar o catálogo. Responder afirmativamente teria como consequência a postergação 
desta figura dogmática, já que o conceito de “conhecimentos fortuitos” sempre abarcaria tais situações. Ora, 
verdadeiramente, aquela figura só tem interesse prático quando os conhecimentos se reportem a crimes que 
ficam fora do catálogo”, segundo CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, “Escutas telefónicas: a mudança de paradigma 
e os velhos e os novos problemas”, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 277. Se concordamos com a primeira 
parte da afirmação proferida por este autor, não podemos concordar com a segunda, na medida em que pode 
existir perfeitamente uma descoberta ocasional de um crime do catálogo que se enquadre na figura dos 
conhecimentos da investigação e não na dos conhecimentos fortuitos. Basta para tal que se encontrem 
preenchidos algum, ou alguns, dos factores de conexão estabelecidos no n.º 1 do art. 24.º do CPP. Por outro 
lado, não podemos descurar que os conhecimentos fortuitos devem ser apurados de forma residual, 
relativamente aos conhecimentos da investigação, pelo que não é pelo facto de um crime ocasionalmente 
descoberto pertencer ao catálogo que ele deve ser automaticamente qualificado como conhecimento fortuito 
(como parece pretender a segunda afirmação do autor), sem primeiro se ter procedido à verificação se o 
mesmo não se podia ter subsumido na categoria dos conhecimentos da investigação. 

No sentido de que o crime que consubstancia o conhecimento da investigação não tem de pertencer ao 
catálogo, pronunciaram-se os seguintes acórdãos: Ac. do STJ de 23/10/2002; Processo n.º 02P2133; Relator: 
LEAL HENRIQUES; Ac. do STJ de 1/06/2006; Processo n.º 06P1614; Relator: PEREIRA MADEIRA.  

Também a jurisprudência alemã, como nos informa KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA [O processo acusatório, 
2009, cit., p. 97], permite a valoração de delitos extra-catalogares, desde que “esses factos delituosos se 
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estejam em conexão com o crime motivador da escuta telefónica. Essa 
conexão, deve ser apurada nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP por aplicação 
analógica153. 

Mas, entendemos que não é necessário que o delito que esteve na base de 
autorização da escuta telefónica conste do despacho de acusação, para que esta 
mesma conexão seja efectiva. 

 

 III. Por fim, conhecimentos fortuitos serão todos os crimes ocasionalmente 
descobertos que não se reconduzam ao conceito de conhecimentos da 
investigação. Ou seja, estes são apurados de forma residual, podendo ser 
definidos como todos os crimes ocasionalmente descobertos no decurso de 
uma escuta telefónica, legalmente autorizada e efectuada, que não se situem 
na mesma “unidade de investigação em sentido processual” que o delito que 
deu fundamento à realização da intercepção das conversações ou 
comunicações telefónicas. 

Dentro do conceito de conhecimentos fortuitos temos ainda aqueles que 
podem ser valorados por cumprirem com o disposto no art. 187.º, n.º 7 do 
CPP e os que não cumprem essas mesmas exigências e, como tal, não podem 
ser valorados e valerão tão-somente como pista de investigação, mas esta é uma 
matéria a ser abordada em sede própria com maior desenvolvimento154. 

 
  

                                                           
encontrem em relação ou conexão (processual) directa ou estreita com um facto que esteja previsto 
taxativamente naquele rol legal”. 

153 Como se escreveu no Ac. do STJ de 06/05/2010; Processo n.º 156/00.2IDBRG.S1; Relator: RODRIGUES 
DA COSTA: “Todavia, trata-se de um conhecimento da investigação, considerando que tais conhecimentos 
abrangem os crimes relacionados com a mesma unidade de investigação, tomando-se como padrão legal de 
aferição o regime de conexão definido no art. 24.º do CPP […] ”. Tratava-se, neste caso, de uma escuta telefónica 
autorizada por um crime de tráfico de estupefacientes, sendo descoberto um crime de branqueamento de 
capitais, considerando o STJ que a situação se enquadrava no art. 24.º, n.º 1alínea b) do CPP. 

154 Cap. VI, ponto n.º 30. 
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Capítulo III 

Da valoração dos conhecimentos da investigação 

 

Secção I – Ainda há espaço para uma diferente valoração dos 
conhecimentos da investigação. 

 

8 – Da valoração dos conhecimentos da investigação obtidos no 
decurso de uma escuta telefónica legalmente efectuada. 

I. Dada por assente a definição de conhecimentos da investigação, 
expendida no ponto antecedente, cumpre curarmos, neste capítulo, da questão 
da valoração dos conhecimentos da investigação, ou seja, de todos aqueles 
factos ocasionalmente descobertos, no decurso de uma escuta telefónica, que 
se reconduzem ao crime legitimador da intervenção ou que consubstanciem 
um crime (pertencente ou não ao catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP) que 
esteja em conexão com o crime motivador da medida de intercepção das 
comunicações telefónicas. Conexão essa que deve ser apurada nos termos do 
art. 24.º, n.º 1 do CPP. 

 

8.1 – A necessidade de interpretar restritivamente o art. 187.º, n.º 7 
do CPP. 

I. A questão que se coloca nesta sede, é a de saber se o art. 187.º, n.º 7 do 
CPP é um preceito que visa regular somente a matéria da valoração dos 
conhecimentos fortuitos, ou se, pelo contrário, pode abarcar outras situações, 
como por exemplo, quando um crime ocasionalmente descoberto que 
consubstancia um conhecimento da investigação, seja enviado para um outro 
processo. Será que, neste caso, a valoração do crime em que se traduz o 
conhecimento da investigação vê a sua valoração subordinada aos pressupostos 
de valoração dos conhecimentos fortuitos? Assim, este ponto está entroncado 
com a questão de sabermos se os conhecimentos da investigação podem ser 
valorados em outro processo, diferente daquele onde foi autorizada a 
intercepção das telecomunicações telefónicas. 

O problema coloca-se, na nossa opinião, porque o art. 187.º, n.º 7 do CPP 
está formulado de forma bastante ampla: “Sem prejuízo do disposto no artigo 
248º, a gravação de conversações ou comunicações só pode ser utilizada em outro 
processo, em curso ou a instaurar, se tiver […] ”155. Amplitude que, em abstracto, 

                                                           
155 Art. 187.º, n.º 7 do CPP, introduzido pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto. 
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permite que um conhecimento da investigação que seja enviado para um novo 
processo possa subsumir-se nesta previsão normativa. 

 

II. Contudo, não nos parece que seja esta a interpretação mais correcta da 
norma. Mas, para tal, temos de apurar a ratio legis156 do art. 187.º, n.º 7 do 
CPP, uma vez que como nota OLIVEIRA ASCENSÃO, “ será pois a ratio legis que 
nos permitirá enfim iluminar os pontos obscuros e chegar à norma que se 
encontra na fonte”157. Ou seja, só depois de apurarmos o sentido da norma 
jurídica contida neste preceito, é que podemos saber se o podemos interpretar 
restritivamente (se o seu sentido for mais restrito que a sua letra). 

No que concerne ao elemento histórico, os trabalhos da Unidade de Missão 
para a Reforma Penal (doravante UMRP) parecem apontar no sentido de o 
art. 187.º, n.º 7 do CPP referir-se somente à possibilidade de utilização extra-
processual dos conhecimentos fortuitos. “ O n.º 7 é novo e estabelece o modo 
como se processa a utilização dos conhecimentos fortuitos, sem poder 
extravasar o catálogo de crimes passíveis de aplicação do regime das escutas. 
Caso contrário, permitir-se-ia a fraude à lei e um alargamento do catálogo, 
através de um esquema em que a invocação dos crimes previstos no catálogo 
poderia servir de pretexto para investigar outros crimes quaisquer”158, tal como 
notou RUI PEREIRA. 

Assim, as actas da UMRP apontam, inequivocamente, para o facto de o art. 
187.º, n.º 7 do CPP apenas se referir à valoração dos conhecimentos fortuitos. 

Por outro lado, dentro do elemento histórico, não podemos descurar o 
precedente normativo comparativo que surgiu com a publicação da Lei de 
combate ao tráfico ilegal de estupefacientes e outras formas de criminalidade 
organizada159 em 1992 na Alemanha, que veio introduzir um novo inciso V ao 

                                                           
156 A ratio legis resulta da conjugação dos elementos lógicos da lei, que são: o elemento sistemático (a 

interpretação da lei deve ter em conta a unidade do sistema jurídico – art. 9.º n.º 1 do Código Civil (doravante 
CC)), o elemento histórico (o art. 9.º, n. º 1 do CC, remete para as circunstâncias em que a lei foi elaborada), que 
integra os precedentes normativos (históricos e comparativos), os trabalhos preparatórios e a occasio legis, ou 
seja, o circunstancialismo que rodeou o aparecimento da lei, e por fim o elemento teleológico, isto é, o motivo 
de política legislativa que ditou a regra [Cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 2005, cit., pp. 407 a 415. 

157 Cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 2005, cit., p. 415. 
158 Intervenção de Rui Pereira, Acta n.º 18 da Unidade de Missão para a Reforma Penal, em 24 de Abril de 

2006. 
159 Gesetz zur Bekämpfung dês illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten 

kriminalität (OrgKG) vom 15/7/1992. 
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§ 100 b da Stafprozeβordnung (doravante StPO), inciso esse que veio regular 
a matéria dos conhecimentos fortuitos, até então sem regulação legal160. 

Dada a grande influência que entre nós se faz sentir do ordenamento 
jurídico alemão161 e sendo este artigo restrito ao problema da valoração dos 
conhecimentos fortuitos, parece-nos que assim também o será o art. 187.º, n.º 
7 do CPP. 

Também o elemento teleológico, isto é, os factores de política legislativa 
que ditaram o aparecimento da norma nos parecem apontar no sentido de 
querer decidir-se de forma definitiva se podem ou não valorar-se os 
conhecimentos fortuitos, obtidos no decurso de uma escuta telefónica 
legalmente efectuada, dada a discrepância de posições que entre nós existia, 
entre os partidários de uma não possibilidade de valoração total de tais 
conhecimentos e os defensores da sua valoração condicional162. 

 

III. Por outro lado, não podemos descurar uma diferença fundamental 
entre a figura dos conhecimentos da investigação e a figura dos conhecimentos 
fortuitos que não torna, na nossa óptica, viável uma equiparação do regime 
processual da sua utilização probatória. 

Desde logo, os conhecimentos fortuitos não apresentam uma conexão com 
o delito que legitimou a intercepção das conversações ou comunicações 
telefónicas, ao contrário do que sucede com os conhecimentos da investigação 
que se conectam com aquele mesmo delito, justificando-se dizer que eles fazem 
parte do evento histórico no seu todo que rodeou a prolação daquele despacho 
de autorização de uma escuta telefónica e que, como tal, devem merecer um 
tratamento conjunto, i.e., devem poder ser valorados no mesmo processo. 
Aliás, é esta a solução seguida quer pela doutrina, quer pela jurisprudência, 
italiana e espanhola, pelo que a distinção ao nível do seu regime de valoração 
processual se mantém actual, não fazendo sentido submeter a sua utilização 
probatória aos pressupostos do art. 187.º, n.º 7 do CPP, que se encontra 
desenhado de forma a dar consagração legal à doutrina do juízo hipotético de 
intromissão. No fundo, o art. 187.º, n.º 7 do CPP, não constitui mais do que 
um “resumo” dos pressupostos de admissibilidade de uma escuta telefónica, 

                                                           
160“Pelo novo inciso V do §100 b) da StPO, admite o legislador a valoração probatória dos conhecimentos 

fortuitos em outros processos-crime […] ” [Cf. FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 48]. 
161 No sentido desta influência do Direito alemão, veja-se a intervenção do Professor Doutor Paulo de Sousa 

Mendes, na UMRP, Acta n.º 18, de 24 de Abril de 2006. 
162 Abordaremos estas diversas posições, quando nos debruçarmos sobre a questão da valoração dos 

conhecimentos fortuitos, no Cap. IV, Secção II, pontos n.º 16 e segs. 



Cáudio Lima Rodrigues Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica 
 

 

 
 

 
| 174 

pelo que apenas faz sentido submeter ao seu âmbito de aplicação aqueles factos 
que se encontram “desligados” do objecto em investigação. 

 

IV. Concluímos assim que, tanto o elemento histórico, como o elemento 
teleológico, apontam no sentido de o art. 187.º, n.º 7 do CPP, apenas se referir 
ao aproveitamento extra-processual dos conhecimentos fortuitos163, assim 
como razões de índole material justificam a diferenciação de regime entre a 
categoria processual dos conhecimentos fortuitos e dos conhecimentos da 
investigação.  

Aqui chegados, verificamos que o legislador utilizou uma fórmula mais 
ampla do que o seu sentido permite. Como tal, devemos interpretar o preceito 
restritivamente como forma de exprimir o verdadeiro sentido da lei164, ou seja, 
no art. 187.º, n.º 7 do CPP apenas está contemplada a figura da valoração dos 
conhecimentos fortuitos. 

 

Secção II – Conhecimentos da investigação – da sua valoração. 

 

9 – Da valoração dos conhecimentos da investigação. 

I. Em princípio, os conhecimentos da investigação podem e devem ser 
valorados no processo onde foi autorizada a escuta telefónica, dada a sua 
interligação com a matéria factual que neste está a ser investigada165. Contudo, 

                                                           
163 Neste sentido, vejam-se as seguintes afirmações: “O n.º 7 do 187.º estabelece os limites ao 

aproveitamento extraprocessual dos conhecimentos fortuitos obtidos através de escutas telefónicas” 
[Magistrados do Ministério Público do Distrito Judicial do Porto, Código, 2009, cit., p. 491]; “A lei regula o 
aproveitamento extra-processual dos conhecimentos fortuitos […] ” [PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, 
Comentário, 2009, cit., p. 511, nota 13]; “Como vimos já, o n.º 7 do 187.º admite que os conhecimentos fortuitos 
possam ser utilizados noutro processo […] ” [GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II, 
2008, cit., p. 256] e; MAIA GONÇALVES, Código, 2009, cit., pp. 460 e 461. 

164 Sobre a interpretação restritiva, vejam-se: OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 2005, cit., p. 424 e; JOÃO 
BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito, 2002, cit., p.186. 

165 Como nota o TRP no seu acórdão de 12/12/2007; Processo n.º 0744715; Relator: ARTUR OLIVEIRA: “A 
possibilidade de valoração dos conhecimentos da investigação não é ofensiva da Constituição da República 
Portuguesa, porque se esta protege por um lado, os vários aspectos da vida privada (artigos 32º/8 e 34º/1 e 4, 
ambos da CRP), por outro lado, também comete aos tribunais a missão de administrar a justiça, assegurando 
a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos, reprimindo a violação da legalidade democrática e 
dirimindo os conflitos de interesses públicos e privados (art. 202.º, n.º 1 e 2 da CRP) ”. Segundo GUEDES 
VALENTE, Escutas telefónicas – da excepcionalidade à vulgaridade, 2.ª ed., Coimbra: Almedina, 2008 (1.ª ed. 
2004), cit., p. 118: “ […] a valoração dos conhecimentos da investigação não pode ultrapassar os limites 
expressos e imanentes à realização das escutas telefónicas”. Estamos em absoluto desacordo com esta 
posição. Como já tivemos oportunidade de referenciar, somos do entendimento que a decisão de autorização 
de uma escuta telefónica abrange o delito que a motiva directamente, mas engloba igualmente o evento no seu 
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pode colocar-se a questão de o crime que consubstancia o conhecimento da 
investigação ser enviado para um outro processo, porque pode suceder que 
esse mesmo crime seja qualificado, por exemplo, pelo MP e pelo JIC (cabendo 
a decisão a este último) como um conhecimento fortuito e, como tal, 
procederem à sua autonomização do objecto do processo principal, 
instaurando um novo processo para que se proceda por aquele.  

Por outro lado, pode haver uma separação de processos depois da fase da 
acusação, de tal forma que faça com que o delito que consubstancia o 
conhecimento da investigação, seja enviado para um novo processo. 

Tanto num caso, como no outro, verifica-se que o conhecimento da 
investigação já não vai ser valorado no processo em que foi autorizada a escuta 
telefónica, mas sim num outro processo. 

Ambas as questões podem ser agrupadas numa única: podem os 
conhecimentos da investigação ser valorados num processo diferente daquele 
onde foi autorizada a escuta telefónica que lhe deu origem? 

 

II. FRANCISCO AGUILAR entende que “em caso de separação de processos 
ulterior à acusação, a qualidade de conhecimento da investigação manter-se-
á; simplesmente não poderão ser valorados por pertencerem nesta hipótese a 
um processo ad hoc face àquele cuja investigação legitimou as escutas”166. 

O argumento deste autor resulta do art. 188.º n.º 3 do CPP, anterior à Lei 
n.º 48/2007, que segundo o mesmo, leva a que os conhecimentos da 
investigação apenas possam ser valorados no processo em que a respectiva 
escuta telefónica foi autorizada167. 

                                                           
todo, ou seja, os conhecimentos da investigação, na medida em que estes se situam na mesma “unidade de 
investigação em sentido processual”.  

Por outro lado, o autor em questão, ao subordinar a valoração dos conhecimentos da investigação aos 
pressupostos de admissibilidade das escutas telefónicas, nomeadamente à circunstância de o delito em que 
o dito conhecimento se traduz pertencer ao catálogo legal e ter de evidenciar-se que a utilização das gravações 
é indispensável para a busca da prova ou da verdade, em nada os diferencia do regime dos conhecimentos 
fortuitos, enquanto o próprio autor entende que existe uma “separação conceptual normativa e consequente 
valoração dos conhecimentos fortuitos face aos conhecimentos da investigação […] ” e, afirma que os segundos 
“são admitidos como prova”, nomeadamente o crime de auxílio material, quando este mesmo crime não 
cumpre um dos limites de realização de uma escuta telefónica, na medida em que não é um delito catalogar, 
como resulta dos artigos 232.º, n.º 1 do CP e 187.º, n.º 1, alínea a) do CPP. 

166 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 72. 
167 No mesmo sentido, no ordenamento jurídico espanhol, LÓPEZ FRAGOSO, Revista derechos y libertades, n.º 

2 (1993), cit., pp. 73 e 74, retirando o argumento do art. 579.º, n.º 2 da LECrim. 
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Vejamos o que estatuía o art. 188.º, n.º 3168 do CPP, na redacção do DL 
n.º 320-C/2000, de 15 de Dezembro: “ Se o juiz considerar os elementos 
recolhidos, ou alguns deles, relevantes para a prova, ordena a sua transcrição 
em auto e fá-lo juntar ao processo; caso contrário, ordena a sua destruição, 
ficando todos os participantes nas operações ligados ao dever de segredo 
relativamente àquilo de que tenham tomado conhecimento”. 

Ou seja, retira o citado autor do artigo transcrito que os conhecimentos da 
investigação apenas podem ser valorados no processo em que foram obtidos. 
Mas, acrescentamos nós, que também resulta do citado artigo, que os factos 
ocasionalmente descobertos que consubstanciem um crime diferente daquele 
que legitimou a intercepção telefónica, mas que com ele apresentem uma 
conexão relevante, nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP, se não forem 
valorados no processo onde surgiram, terão de ser destruídos. É o que resulta 
da segunda parte do citado preceito169. 

                                                           
168 Sobre a problemática em torno do art. 188.º, n.º 3 do CPP, na redacção do DL n.º 320-C/2000, de 15 de 

Dezembro, veja-se: FÁTIMA MATA-MOUROS, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., pp. 223 a 227, onde tece uma 
crítica ao dito artigo. 

Este mesmo artigo já havia sido alvo de decisões de inconstitucionalidade parcial qualitativa, por violação do 
art. 32.º, n.º 1 da CRP, quando interpretado no sentido de permitir a “destruição de elementos de prova obtidos 
mediante intercepção de telecomunicações, que o órgão de polícia criminal e o Ministério Público conheceram 
e que são considerados irrelevantes pelo juiz de instrução, sem que o arguido deles tenha conhecimento e sem 
que se possa pronunciar sobre a sua relevância”. Assim, os acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 450/2007 
de 18/09/2007; 451/2007 de 18/09/2007 e 660/2006 de 28/11/2006.  

Diferentemente o Ac. do TC n.º 70/2008 de 7/7/2008, que sustenta a não inconstitucionalidade do art. 188.º, 
n.º 3, na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, quando interpretado no sentido de que o juiz de 
instrução pode destruir o material coligido através de escutas telefónicas, se o considerar irrelevante, sem que 
antes o arguido dele tenha conhecimento e sobre ele possa pronunciar-se. 

169 É verdade que FRANCISCO AGUILAR [Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 86, nota 424] sustenta que os 
conhecimentos da investigação não podem ser valorados noutro processo, resultando tal do art. 188.º, n.º 3, 
1.ª parte do CPP, na redacção anterior à Lei n.º 48/2007. Mas, para o mesmo autor, tal não significa que os 
conhecimentos da investigação que possam ser autonomizados tenham de ser destruídos, uma vez que 
segundo a sua interpretação, a 2.ª parte do respectivo artigo só se aplica quando das conversações telefónicas 
não resulte qualquer crime. Diferente interpretação do preceito parece ter GERMANO MARQUES DA SILVA 
[Curso de Processo Penal, Tomo II, 2002, cit., p. 224], onde escreve: “ […] se o juiz considerar os elementos 
recolhidos relevantes para a prova, ordenará a sua transcrição e fá-los-á juntar ao processo; caso contrário, 
ordena a sua destruição. Este acto do juiz é da maior importância. O juiz verificará da relevância dos elementos 
recolhidos e só nesse caso os fará juntar ao processo; pretende-se obstar que elementos que não relevam para 
o thema decidendum sejam objecto de divulgação”. Parece-nos assim que o preceito, quer na sua literalidade, 
quer no seu sentido (obstar a que elementos que não revelam para o thema decidendum sejam objecto de 
divulgação) não se coaduna com a interpretação de FRANCISCO AGUILAR. Por nós, sentimo-nos inclinados a 
assumir interpretação diferente, perante a qual se o conhecimento da investigação não fosse valorado no 
processo em que foi adquirido, teria de ser destruído, à luz do art. 188.º, n.º 3, 2.ª parte do CPP, na redacção 
anterior à actualmente em vigor, isto porque o preceito não distingue, se dos elementos que não são relevantes 
para aquele processo onde foi autorizada a escuta telefónica, resulta ou não um ilícito típico e, porque 
simultaneamente seria prejudicado o seu sentido.  
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Por nós, não aderimos a esta posição, porque:  

1.  Em primeiro lugar, o quadro legislativo nesta matéria mudou de forma 
radical, só podendo agora os suportes técnicos e relatórios ser destruídos, nos 
termos do art. 188.º, n.º 6 do CPP, quando: a) disserem respeito a 
conversações em que nenhuma das pessoas referidas no art. 187.º, n.º 4 do 
CPP participe; b) que digam respeito a matérias cobertas pelo segredo 
profissional, de funcionário ou de Estado e; c) cuja divulgação possa afectar 
gravemente direitos, liberdades e garantias170 e, cumulativamente 
(relativamente a todas as alíneas), a matéria factual for manifestamente 
estranha ao objecto do processo. 

Ou seja, actualmente, os suportes técnicos das escutas telefónicas só podem 
ser destruídos nestes casos, elencados no art. 188.º, n.º 6 do CPP, pelo que os 
conhecimentos da investigação também só o poderão ser naquelas situações. 
Ou melhor, não o poderão ser, uma vez que os mesmos não são 
manifestamente estranhos ao objecto do processo, dada a sua ligação íntima 
com a matéria em investigação. Assim, enquanto o anterior art. 188.º, n.º 3 do 
CPP impunha que os dados relevantes para a prova fossem juntos ao processo, 
isto é, ao processo onde a escuta telefónica foi autorizada, esta menção 
desapareceu com a reforma do CPP de 2007, estatuindo agora o art. 188.º, n.º 
6 do CPP que apenas são destruídos os factos estranhos ao processo, não 
falando na sua necessidade de incorporação no processo originário da escuta 
telefónica, daqui resultando implicitamente a possibilidade da sua valoração 
em outro processo. 

 

2.  Por outro lado, não nos parece que haja justificação para este regime, 
face ao actualmente estabelecido no art. 187.º, n.º 7 do CPP, ou seja, face à 

                                                           
169 Isto, porque a segunda parte do art. 188.º, n.º 3 do CPP, na redacção do DL n.º 320-C/2000 de 15 de 

Dezembro, impõe um dever de segredo, a todos quantos tomaram conhecimento do material probatório. Dever 
de segredo esse, que não se nos afigura coerente com a circunstância de ser aberto um novo processo, pois 
neste caso vai haver uma divulgação do material destruído. 

169 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 76. 
170 “O Dr. Rui Pereira sustentou que, antes de ordenar a destruição de gravações, o juiz deve responder às 

seguintes perguntas: trata-se de elementos estranhos ao processo? Não existem conhecimentos fortuitos que 
possam ser utilizados nos termos do n.º 7 do 187.º? Encontra-se preenchida alguma das alíneas do n.º 4 do 
artigo 188.º, que prevêem conversações em que não intervenham pessoas que são objecto de escutas, ou que 
abranjam matérias cobertas pelo segredo profissional, de funcionário ou de Estado ou cuja divulgação possa 
afectar gravemente direitos, liberdades e garantias? Só depois de obter uma resposta satisfatória a estas 
perguntas, o juiz pode ordenar a destruição excepcional das gravações. Em resposta às observações 
formuladas, o Dr. Rui Pereira manifestou concordância com a ideia de que o juiz não deve ordenar a destruição 
imediata das gravações sobre as quais não tenha a certeza absoluta de que são manifestamente irrelevantes 
nos termos referidos” [Intervenção de RUI PEREIRA, Acta n.º 18 da UMRP, em 24 de Abril de 2006]. 
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permissão de valoração condicional dos conhecimentos fortuitos noutro 
processo. 

Como é que poderia justificar-se que um crime ocasionalmente descoberto 
que não apresentasse qualquer conexão com a matéria factual a ser investigada, 
pudesse ser valorado num outro processo, em curso ou a instaurar, e um 
conhecimento da investigação171, que se situa na mesma unidade histórica da 
do delito legitimador da escuta telefónica, não pudesse ser valorado. 

 

III. Parece-nos, assim, que deve ficar afastada a solução de não permitir, de 
todo, a valoração dos conhecimentos da investigação, num outro processo, 
diferente daquele onde foi autorizada a escuta telefónica.  

Um caminho de solução poderia eventualmente passar pela aplicação 
directa do art. 187.º, n.º 7 do CPP a estes casos, uma vez que nos parece que 
a sua formulação literal permite abarcar estas situações. Assim, se o crime que 
se traduz num conhecimento da investigação for um delito do catálogo do art. 
187.º, n.º 1 do CPP e se referir a pessoa do n.º 4 do mesmo artigo, o mesmo 
poderia ser utilizado num outro processo. Caso estes requisitos não fossem 
cumpridos, o mesmo valeria como mera notícia do crime (art. 248.º, aplicável 
por remissão do art. 187.º, n.º 7, ambos do CPP). 

Também não se nos afigura que esta seja a solução, uma vez que, na nossa 
óptica, o art. 187.º, n.º 7 do CPP apenas se refere ao problema da valoração 
dos conhecimentos fortuitos, devendo ser alvo de uma interpretação restritiva, 
uma vez que o seu sentido, a sua ratio legis, é mais restrita do que a sua letra172. 

Por isso, não se pode aplicar directamente o art. 187.º, n.º 7 do CPP a esta 
problemática, nem por aplicação directa, nem por interpretação extensiva, já 
que não estão reunidos os pressupostos da mesma (isto é, a letra do preceito 
não fica aquém do seu sentido) e seria um contra-senso sustentar uma 
interpretação restritiva para de seguida vir defender uma interpretação de cariz 
inverso. Também não nos parece que seja possível a aplicação analógica do 
preceito em causa à valoração extra-processual dos conhecimentos da 
investigação, uma vez que o n.º 7 do art. 187.º do CPP é uma norma restritiva 
de direitos fundamentais173, somando-se igualmente razões de índole material 

                                                           
171 Porque atente-se que, FRANCISCO AGUILAR, defende que mesmo havendo separação de processos 

depois da fase da acusação, o conhecimento da investigação mantém essa qualidade [Cf. FRANCISCO 
AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 72]. 

172 Para a justificação desta interpretação restritiva, veja-se o ponto antecedente. 
173 No sentido de negar a analogia nas normas restritivas de direitos fundamentais, JORGE MIRANDA, Manual 

de Direito Constitucional, Tomo IV, 4.ª Edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2008, cit., p. 379. 
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associadas à existência, ou não, de uma ligação entre o crime ocasionalmente 
descoberto e o delito motivador da escuta telefónica que justificam que o art. 
187.º, n.º 7 do CPP apenas se refira à valoração dos conhecimentos fortuitos. 

 

IV. Aceitando a possibilidade de valoração dos conhecimentos da 
investigação em outro processo algumas questões, no entanto, podem colocar-
se. Ora, se para a autorização de uma escuta telefónica é necessário que a 
mesma se alicerce numa suspeita fundada da prática de um delito catalogar e 
se para a valoração dos conhecimentos fortuitos é imprescindível que o crime 
em que o mesmo se traduz se reconduza ao catálogo do art. 187.º, n.º 1 do 
CPP, será que o crime que consubstancia o conhecimento da investigação só 
pode ser valorado em outro processo se se traduzir num delito catalogar? Ou, 
não sendo tal necessário, o que é que torna os conhecimentos da investigação 
diferentes? E o que será feito do princípio da proporcionalidade? Não será o 
mesmo violado se o crime em que se traduz o conhecimento da investigação, 
a valorar em outro processo, não for um delito com capacidade para comportar 
uma escuta telefónica autónoma? E não poderá esta posição potenciar 
situações de abuso por parte das autoridades formais de controlo? 

Comecemos por esta última questão. Por nós, não consideramos que a 
possibilidade de valoração extra-processual de um conhecimento da 
investigação, inclusive que não se traduza num delito catalogar, possa 
potenciar situações de abusos, na medida em que conhecimento da 
investigação só será aquele crime ocasionalmente descoberto que se situe na 
mesma “unidade de investigação em sentido processual” do delito legitimador 
da escuta telefónica e é esta necessária conexão que, a nosso ver, colmata as 
eventuais tentações de fraude à lei. Como já tivemos oportunidade de 
referenciar, o abuso verifica-se sempre que a escuta telefónica é autorizada fora 
dos seus pressupostos de admissibilidade desenhados por lei, caso este em que 
deve impugnar-se o despacho de autorização da mesma, com base na nulidade 
do acto em causa, nos termos dos artigos 187.º, 190.º, 118.º, n.º 3 e 126.º, n.º 
3 do CPP e art. 32.º, n.º 8 da CRP. 

Diferentemente, nos conhecimentos fortuitos, exige-se para a sua valoração 
extra-processual, que o crime em que os mesmos se traduzem pertença ao 
catálogo legal do art. 187.º, n.º 1 do CPP. Mas esta circunstância deve-se ao 
facto de estes conhecimentos estarem absolutamente desligados do objecto do 
processo em investigação, de esse crime não apresentar qualquer conexão, nos 
termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP, com o delito que legitimou a escuta 
telefónica, no fundo, por não se situarem na mesma “unidade de investigação 
em sentido processual”. E é por esta mesma razão (e aqui entramos na questão 
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da vulneração ou não do princípio da proporcionalidade) que existe a 
necessidade de efectuação de um renovado juízo de proporcionalidade quanto 
ao crime em que se traduz o conhecimento fortuito, porque este, como não faz 
parte do evento no seu todo que legitimou a intercepção das comunicações ou 
conversações telefónicas, não se encontra abrangido por esse mesmo juízo de 
proporcionalidade então levado a cabo. 

Já o mesmo não pode dizer-se dos conhecimentos da investigação. 
Relativamente a estes, o juízo de proporcionalidade já foi feito aquando da 
prolação do despacho de autorização da escuta telefónica, na medida em que 
esta comporta o juízo acerca do delito em concreto que lhe dá causa, mas 
também sobre o evento que o rodeou, i.e., sobre aqueles crimes que pertençam 
a uma mesma unidade de investigação, podendo esse mesmo evento ser 
integrado, quer por delitos catalogares, quer por delitos não catalogares174. 

No fundo, o elemento chave da autorização da escuta telefónica tem de ser 
um delito catalogar, mas esse elemento central pode ser constituído por outros 
elementos marginais, ou periféricos, que com aquele se relacionam, estando 
assim os mesmos abrangidos pelo juízo de proporcionalidade. Como se verá 
mais adiante, também na Alemanha, o BGH entende que os “conhecimentos 
fortuitos que estejam conexos com um delito catalogar, ou com o delito que 
presidiu à escuta telefónica, podem ser valorados, sem que haja qualquer 
vulneração do princípio da proporcionalidade”175. 

 

                                                           
174 Assim, a escuta telefónica quando é autorizada é-o por um determinado acontecimento histórico, por um 

determinado “pedaço de vida que se destaca da realidade e como tal, isto é, como pedaço de vida social, cultural 
e jurídica de um sujeito, se submete à apreciação judicial” [Cf. FREDERICO ISASCA, Alteração substancial dos 
factos e sua relevância no Processo Penal português, Coimbra: Almedina, 1992, cit., p. 93], mas também por outros 
pedaços de vida capazes, abstractamente, de serem submetidos a apreciação judicial. Pensamos que esse 
acontecimento histórico no seu todo, deve ser encarado para a matéria que ora nos interessa, de um ponto de 
vista de unidade de investigação, englobando igualmente os crimes que, embora autónomos face àquele que 
presidiu à autorização da escuta telefónica, com ele se mostram conexos, por referência ao art. 24.º, n.º 1 do 
CPP. 

Embora a unidade que aqui buscamos, para um determinado acontecimento histórico, seja sobretudo do 
ponto de vista da investigação e, não, a nível do objecto do processo, a verdade é que a este segundo nível a 
doutrina e a jurisprudência alemãs entendem como sendo um acontecimento histórico todos os 
acontecimentos faticamente inseparáveis uns dos outros, independentemente da sua qualificação jurídica, 
mas também acontecimentos que embora, em abstracto, separáveis, no sentido do concurso real de crimes 
do direito material, se encontram relacionados no tempo e no espaço ou quando sejam comparáveis no seu 
sentido de injusto, como nota CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 160. Informa-nos ainda o 
citado autor [p. 161], que o BGH entende que existe um “acontecimento único da vida, se o autor ao conduzir 
sem habilitação legal para o efeito, comete, entretanto, um crime de roubo a um banco”. 

175 Veja-se o Cap. IV, Secção II, ponto n.º 13.1. 
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V. Assim sendo, entendemos, como nos parece que tem sido o 
entendimento da nossa jurisprudência, que os conhecimentos da investigação 
podem ser utilizados em outro processo. 

Para tal, basta que os suportes técnicos das conversações e os despachos 
que fundamentam as intercepções sejam juntos ao processo em que devam ser 
utilizados como meio de prova, sendo extraídas, se necessário, cópias para o 
efeito, dando-se a hipótese de sindicar a legalidade deste método de obtenção 
de prova aos sujeitos processuais deste processo176.  

Foi este o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal de Justiça, em 
acórdão de 23 de Outubro de 2002, onde se afirmou o seguinte: “Em geral e 
em princípio é permitido o aproveitamento em determinado processo de 
material probatório recolhido noutro, desde que neste a respectiva recolha 
tenha obedecido às prescrições legais”177/ 178/179. 

Resulta desta passagem que, para este alto Tribunal, se os conhecimentos 
da investigação forem autonomizados e enviados para um novo processo, então 
os resultados obtidos através das intercepções das telecomunicações 
telefónicas podem ser utilizadas no novo processo180. 

No mesmo sentido vai o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 20 
de Junho de 2007, ao admitir que a validade das escutas telefónicas não é 
minimamente afectada pelo facto de ter havido separação de processos, porque 
quando as mesmas foram realizadas, o processo era único181.  

                                                           
176 Neste sentido, Ac. do TRL de 06/11/2007; Processo n.º 1817/2007-5; EMÍDIO SANTOS, segundo o qual: 

“Pretendendo o Ministério Público usar, como prova num processo, os resultados das escutas telefónicas 
obtidos noutro processo, assiste aos arguidos o direito de sindicar a legalidade de todo o processo de obtenção 
deste meio de prova, designadamente das decisões que autorizaram a intercepção e a gravação das 
comunicações telefónicas, das que se pronunciaram acerca da relevância dos elementos recolhidos, das que 
ordenaram a transcrição das escutas em auto e das que ordenaram a destruição das escutas”. 

177 Cf. Ac. do STJ de 23/10/2002; Processo n.º 2133/02-3ª; Relator: LEAL HENRIQUES: 
178 Em sentido convergente, cf. Ac. do STJ de 16/10/2003; Processo n.º 03P2134; Relator: RODRIGUES DA 

COSTA. 
179 No que concerne à matéria factual em que assentou esta decisão, sucedeu que foi conduzido um Inquérito 

(n.º 306/00) face a vários arguidos, no qual haviam sido autorizadas diversas escutas telefónicas. Descoberto 
entretanto, por via das mesmas, um crime diferente daquele que motivou a intercepção das telecomunicações 
(que o STJ qualificou como sendo um conhecimento da investigação), procedeu-se à sua autonomização e 
deu origem a um novo processo, ao qual foram juntas transcrições certificadas das gravações resultantes das 
escutas telefónicas desencadeadas no processo original. 

180 Cf. Ac. do TRL de 07/07//2004; Processo n.º 3543/2003-3; Relator: MORAES ROCHA, segundo o qual, 
“não sendo a lei expressa quanto a tal matéria mas não havendo qualquer proibição expressa é de aceitar como 
prova noutro inquérito escutas realizadas no âmbito de um inquérito diferente desde que tal seja determinado 
pelo Juiz de Instrução e que as escutas tenham respeitado os requisitos de admissibilidade e de formalidade”.  

181 Segundo o Ac. do TRL de 20/06/2007, Processo n.º 2749/2007-3; Relator: CARLOS DE SOUSA: “As 
escutas telefónicas realizadas, com respeito pelo formalismo imposto pela lei, em determinado processo que 
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10 – Da delimitação subjectiva na valoração dos conhecimentos da 
investigação. 

 

I. O problema que pode colocar-se nesta sede, é o de saber se pelo facto de 
o n.º 4 do art. 187.º do CPP estabelecer um catálogo de pessoas contra quem 
pode uma escuta telefónica ser autorizada, os conhecimentos da investigação 
só podem ser valorados se disserem respeito a uma dessas pessoas ou se, pelo 
contrário, podem respeitar a qualquer pessoa. 

Pensamos que as soluções a adoptar são as seguintes. 

 Se o crime em que se traduz o conhecimento da investigação, disser 
respeito a uma das pessoas elencadas no n.º 4 do art. 187.º do CPP e sinalizada 
no despacho de autorização da escuta telefónica que comunica com uma outra 
pessoa desse catálogo ou com um terceiro, o mesmo pode ser valorado, uma 
vez que essa pessoa estava a ser alvo de uma escuta telefónica a coberto de um 
despacho jurisdicional. Há, neste caso, pelo menos uma pessoa que comunica 
a coberto do art. 187.º, n.º 4 do CPP. 

Mas, pode dar-se a situação em que é descoberto ocasionalmente um crime 
que consubstancia um conhecimento da investigação relativamente ao 
suspeito, mas em que na conversação apenas participam dois terceiros, ou seja, 
duas pessoas que não estavam cobertas pelo despacho de autorização da escuta 
telefónica e estranhas ao catálogo de sujeitos-alvo. 

O problema põe-se por via do art. 188.º, n.º 6 do CPP, que determina a 
destruição imediata dos suportes técnicos e relatórios manifestamente 
estranhos ao processo que digam respeito a conversações em que não 
intervenham as pessoas referida no n.º 4 do art. 187.º do CPP. Contudo, 
resulta da letra do n.º 6 do art. 188.º do CPP que têm de se verificar dois 
requisitos cumulativos para que se destrua o material probatório, a saber: a) a 
matéria escutada ser manifestamente estranha ao processo e; b) se preencha 
alguma das alíneas do citado n.º 6182. 

                                                           
corria termos contra vários arguidos, continuam a ter plena validade no processo autónomo que resultou de 
certidão extraída daquele primeiro processo, em consequência da separação de culpas (por razões de 
celeridade e para não prolongar demasiado a prisão preventiva de outros co-arguidos) quanto a alguns dos 
arguidos que aí já se encontravam referenciados como tomando parte na actividade ilícita de tráfico de 
estupefacientes, em investigação nesse processo”. 

182 No sentido de os requisitos serem cumulativos, cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, “Entre Péricles e Sísifo: o novo 
regime legal das escutas telefónicas”, RPCC, n.º 4, (2007), cit., p. 635; DAMIÃO DA CUNHA, “O regime legal das 
escutas telefónicas – algumas breves reflexões”, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 215 e; MAGISTRADOS DO 
MP DO DISTRITO JUDICIAL DO PORTO, Código, 2009, cit., p. 501, ponto n.º 9. 
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Relativamente ao segundo requisito, o mesmo encontra-se preenchido, uma 
vez que a conversação se desenrola entre dois terceiros, ou seja, entre duas 
pessoas que não estão cobertas pelo n.º 4 do art. 187.º do CPP. Mas, por via 
do primeiro requisito, os conhecimentos da investigação, quer digam respeito 
ao suspeito, quer digam respeito a um terceiro, e mesmo que na conversa não 
intervenha qualquer pessoa referida no n.º 4, nunca poderão ser destruídos 
porque estão relacionados com a matéria factual que presidiu à prolação do 
despacho de autorização da escuta telefónica. Como tal, os conhecimentos da 
investigação não são manifestamente estranhos ao processo, dada a sua 
conexão relevante com o objecto do mesmo, estando assim presente na 
intenção da lei a permissão da sua valoração, independentemente da pessoa a 
quem eles se refiram. 

II. No entanto, ANDRÉ LAMAS LEITE defende que se durante uma 
intercepção de telecomunicações é mantida uma conversa entre uma das 
pessoas elencadas no art. 187.º, n.º 4 e um terceiro, e este último imputa um 
crime que consubstancia um conhecimento da investigação à pessoa que está 
a ser escutada remetendo-se esta última ao silêncio, “o material foi licitamente 
recolhido (inexiste qualquer proibição de produção de prova), mas não pode 
ser usado contra o sujeito abrangido pelo art. 187.º, n.º 4 do CPP (há uma 
verdadeira proibição de valoração de prova) ”183.  

Concordamos com o autor quando entende que não se verifica uma 
proibição de produção de prova, uma vez que a escuta telefónica foi legalmente 
autorizada e executada, mas não concordamos que exista uma proibição de 
valoração da prova184. O que leva ANDRÉ LAMAS LEITE a afirmar que nesta 
situação específica existe uma proibição de valoração de prova, é o facto de o 
art. 218.º do Código Civil negar relevância ao silêncio, como meio de 
declaração, e, daí, entender que como a pessoa, que até pertence ao elenco do 
n.º 4 do art. 187.º do CPP, não se pronunciou sobre a imputação que o terceiro 
lhe fez, a prova não pode ser valorada185. 

                                                           
183 Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, RPCC, n.º 4 (2007), cit., p. 635. 
184 Embora, nada impeça que existam proibições de valoração de prova estranhas à existência de qualquer 

vício na produção de prova [Cf. PAULO DE SOUSA MENDES, “As proibições de prova no Processo Penal”, AA.VV., 
Jornadas de Direito Processual Penal e direitos fundamentais (coord. por Maria Fernanda Palma), Coimbra: 
Almedina, 2004, cit., p. 143]. 

185 Podíamos compreender que, eventualmente, existisse uma proibição de valoração de prova independente 
de qualquer proibição de produção se se entendesse que o n.º 4 do art. 187.º do CPP define, não só as pessoas 
contra quem podem ser autorizadas as escutas telefónicas, como também as pessoas contra quem o material 
probatório recolhido pelas mesmas pudesse ser valorado. Mas não é esta a situação. Não é este o alcance da 
norma. O mesmo está cingido à definição do universo de pessoas que podem ser escutadas e não ao universo 
de pessoas contra quem pode ser utilizado o material probatório resultante da escuta. Mas, nem é nesta 
situação que o autor em causa defende a proibição de utilização da prova coligida. O autor defende a 
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Por nós, entendemos que neste caso específico o problema se coloca ao 
nível do princípio da livre apreciação da prova, ínsito no art. 127.º do CPP, 
que nos vai fornecer os critérios reitores que permitem apurar se tal prova 
permite alicerçar um juízo de acusação, pronúncia ou de condenação. “O 
sistema de livre apreciação da prova não deve definir-se negativamente pela 
ausência de regras e critérios legais predeterminantes do seu valor, havendo 
que destacar o seu significado positivo, que há-de traduzir-se em valoração 
racional e crítica, de acordo com as regras comuns da lógica, da razão, das 
máximas da experiência e dos conhecimentos científicos, que permita ao 
julgador objectivar a apreciação dos factos”186. 

Ou seja, o intérprete ao escutar a gravação, não pode alicerçar qualquer 
juízo de culpabilidade do suspeito; não porque se verifique uma proibição de 
valoração de prova, mas sim porque os factos de que dispõe, segundo as regras 
da lógica, da razão e da experiência não lhe permitem considerar os mesmos 
suficientes para serem o substrato único de um juízo de acusação, pronúncia 
ou condenação, sem qualquer dúvida.  

Concordamos com ANDRÉ LAMAS LEITE na solução encontrada a final, 
mas não no caminho trilhado.  

III. Se o crime que consubstancia o conhecimento da investigação respeitar 
a uma terceira pessoa, também ele pode ser valorado187. Como nota ANDRÉ 

LAMAS LEITE, a ratio legis do art. 187.º, n.º 4 do CPP é de não permitir que 
“num primeiro despacho de autorização de escutas, pudessem ser outorgados 
cheques em branco ao MP ou aos OPC, sem qualquer limite àqueles que 
podem ser escutados. Porém, o legislador não quis limitar os conhecimentos 
da investigação somente àqueles alvos para os quais foram autorizadas as 
intercepções/gravações”188. 

Neste mesmo sentido, vai a opinião de ADÉRITO TEIXEIRA, uma vez que 
“pode suceder que o conhecimento se reporte a um terceiro (da comunicação) 
que se revela co-autor do crime sob investigação, ocorrendo, neste caso, um 

                                                           
inutilização da mesma contra o suspeito que era alvo da escuta telefónica, pelo que ele estaria sempre 
abrangido pela letra do n.º 4 do art. 187.º do CPP, fosse qual fosse, a interpretação que lhe conferíssemos. 

186 Cf. PAULO SARAGOÇA DA MATTA, “A livre apreciação da prova e o dever de fundamentação da sentença”, 
AA.VV., Jornadas de Direito Processual Penal e direitos fundamentais (coord. por Maria Fernanda Palma), Coimbra: 
Almedina, 2004, cit., p. 252; no mesmo sentido, cf. KARL-HEINZ GÖSSEL, “Sobre valoración probatoria, 
apreciación de la prueba y reglas de prueba” (trad. por Ezequiel Malarino), Obras Completas, Tomo I, Buenos 
Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, cit., pp. 259 e segs. 

187 A não ser assim, crimes tipicamente identificados como sendo conhecimentos da investigação, como por 
exemplo o crime de auxílio material ou o favorecimento pessoal, onde os seus elementos típicos se 
caracterizam por exigirem um agente diferente do auxiliado ou favorecido, nunca poderiam ser valorados. 

188 Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, RPCC, n.º 4 (2007), cit., p. 637. 



 Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica 
 

 

 
 

 
185 | 

verdadeiro conhecimento da investigação, valendo o mesmo para o 
interlocutor da comunicação”189. 

Ainda em sentido convergente, vai a opinião de DAMIÃO DA CUNHA, 
segundo a qual, “ a revisão do CPP definiu o universo de potenciais 
destinatários das escutas, ou seja, e segundo a redacção do art. 187.º, n.º 4, as 
pessoas contra quem podem ser autorizadas, o que, obviamente, não implica, 
em princípio, uma coincidência com as pessoas contra quem podem ser 
utilizadas”190. 

IV. Assim sendo, pelo que atrás ficou escrito, verificamos que os 
conhecimentos da investigação tanto podem ser valorados contra o suspeito 
escutado, como contra qualquer terceiro e independentemente das pessoas que 
participem na conversa interceptada191, o que à luz da nossa lei se justifica pelo 
facto de tais conhecimentos apresentarem uma elevada conexão com o objecto 
em investigação no processo onde foi autorizada a escuta telefónica, de tal 
forma que por este vão, em princípio, ser absorvidos. Tal resulta 
expressamente do art. 188.º, n.º 6 do CPP que apenas permite a destruição 
dos suportes técnicos e relatórios que não sejam manifestamente estranhos à 
matéria factual sob investigação, independentemente dos participantes na 
mesma. 

 

CAPÍTULO IV 

Da valoração dos conhecimentos fortuitos 

Secção I – Algumas soluções de direito comparado. 

 

11 – Da valoração dos conhecimentos fortuitos em Espanha. 

 

I. Como constatámos quando curamos da distinção entre conhecimentos 
da investigação e conhecimentos fortuitos em Espanha, foi-nos possível 
encontrar uma distinção, por parte da doutrina e da jurisprudência, entre as 
duas figuras. Concluímos então que os conhecimentos da investigação são, no 

                                                           
189 Cf. CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 277. 
190 Cf. DAMIÃO DA CUNHA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 208. 
191 “Donde, se terceiros que não os escutados utilizarem tais aparelhos para fazer e receber comunicações 

que possam trazer conhecimentos úteis à investigação, eles continuam a poder ser utilizados, não se 
levantando qualquer proibição de prova. Se assim não fosse, dar-se-ia a aberração de, mesmo escutado o 
telefone do suspeito, não sendo este, mas um terceiro, a falar sobre o crime se erguesse um obstáculo 
intransponível à investigação” [ANDRÉ LAMAS LEITE, Direito e cidadania, ano X, n.º 29 (2009), cit., p. 25]. 
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ordenamento jurídico espanhol, todos aqueles factos ocasionalmente 
descobertos, no decurso de uma escuta telefónica legalmente efectuada, que 
apresentem uma conexão nos termos do art. 17.º da LECrim, com o crime que 
legitimou a medida de intercepção das telecomunicações. Conhecimentos 
fortuitos seriam, por seu turno, todos aqueles factos ocasionalmente 
descobertos no decurso de uma escuta telefónica onde essa mesma conexão 
não se manifestasse. 

No que concerne ao tema da valoração dos, entre nós, denominados 
conhecimentos fortuitos, verifica-se que existe uma grande discrepância de 
posições, havendo os que negam a possibilidade de valoração dos mesmos, os 
que afirmam a sua valoração incondicional e os que sustentam que os 
conhecimentos fortuitos podem ser valorados, desde que verificados certos 
pressupostos, discrepância a que não é alheio o facto de não haver qualquer 
norma legal que regule expressamente a matéria da valoração dos 
conhecimentos fortuitos, ao contrário do que sucede no nosso ordenamento 
jurídico, com a introdução, em 2007, do art. 187.º, n.º 7 do CPP, que veio 
regular expressamente esta matéria. 

Não obstante a ausência de uma norma legal que regule esta temática, no 
ordenamento jurídico espanhol, várias construções foram surgindo ao longo 
dos tempos, sobretudo de elaboração jurisprudencial, visando dar cobertura a 
casos concretos que perante os tribunais espanhóis foram surgindo. 

 

II. Olhando a essas várias posições, do lado dos que perfilham a ideia da 
não possibilidade de valoração dos conhecimentos ocasionalmente 
descobertos, que não apresentem uma conexão com o delito legitimador da 
escuta telefónica, temos LÓPEZ FRAGOSO. Diz-nos, o citado autor, que “as 
descobertas acidentais, resultantes de uma escuta telefónica legitimamente 
ordenada e executada, não podem valer como fonte de prova (fora dos casos 
de delitos conexos) num processo distinto daquele em que se obtêm. Isto não 
significa que os mesmos não possam ter nenhuma consequência jurídica. Tê-
la-ão, contudo, limitada à aquisição de uma notitia criminis, dando lugar à 
abertura de um novo processo”192.  

Ou seja, este autor nega qualquer relevância probatória aos conhecimentos 
fortuitos, podendo, no entanto, o crime em que o mesmo se traduz, valer como 
notícia do crime193. Esta sua posição está de acordo com a tese por si 

                                                           
192 Cf. LÓPEZ FRAGOSO, Revista derechos y libertades, n.º 2 (1993), cit., p. 88. 
193 Entendimento diferente tem GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 122, onde escreve 

que os autores espanhóis, nomeadamente LÓPEZ FRAGOSO, defendem que os conhecimentos fortuitos – 
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sustentada de negar relevância probatória aos conhecimentos da investigação 
num processo diferente daquele em que foram obtidos. 

Trata-se de uma solução defendida, antes da reforma do CPP em 2007, 
entre nós, por FRANCISCO AGUILAR194, mas que acabou por perder o seu 
substrato, ou seja, a ausência de uma norma legal que regulasse 
especificamente a matéria de valoração dos conhecimentos fortuitos, não 
obstante ser uma tese defensável em ordenamentos jurídicos onde a matéria 
não encontre suporte legal e haja a exigência de toda e qualquer medida 
restritiva de direitos fundamentais, constitucionalmente consagrados, apenas 
poder fundar-se na lei. 

  

III. Por seu lado, os Tribunais espanhóis, têm-se pronunciado sobre esta 
temática em algumas decisões, mas de forma discrepante entre si. 

Desde logo, um primeiro grupo de decisões (decisões 372/2010195 e 
457/2010196 do Supremo Tribunal espanhol) começam, desde logo, por definir 
os descobrimentos ocasionais ou casuais, como aqueles relativos a factos novos 
(não investigados, por serem desconhecidos da investigação, até então), sejam 
eles conexos, ou não, com o crime que motivou a escuta telefónica e que tanto 
podem dizer respeito ao suspeito escutado como a terceiros, titulares ou não 
do telefone interceptado. 

Por conseguinte, elaboram a seguinte distinção: 
                                                           
descubrimientos ocasionales – podem ser valorados se respeitarem a um crime do catálogo ou que com este 
esteja em conexão e, em termos subjectivos, tal valoração pode ocorrer mesmo contra terceiros. Por nós, não 
nos parece que seja esse o alcance das palavras do citado autor espanhol. Nós entendemos que 
descubrimientos ocasionales são todos e quaisquer factos novos (não investigados por serem desconhecidos, 
até então, da investigação), sejam eles conexos ou não com o crime que motivou a escuta [neste sentido, cf. 
STS 372/2010, recurso n.º 11016/2009 e STS 457/2010, recurso n.º 2322/2009]. Assim, neste conceito tanto 
podem entrar os por nós denominados conhecimentos da investigação, como os conhecimentos fortuitos. Daí 
que LÓPEZ FRAGOSO quando admite a valoração dos “descubrimientos ocasionales” que apresentem uma 
conexão, nos termos do art. 17.º da LECrim, com o delito que legitimou a escuta telefónica, está a admitir a 
valoração dos conhecimentos da investigação. De seguida afirma o autor que quando essa conexão não se 
estabeleça (estando assim no âmbito dos conhecimentos fortuitos), os conhecimentos adquiridos de forma 
casual, só possam valer como notícia do crime. Em sentido coincidente com a nossa interpretação, cf. URBANO 
CASTRILLO / TORRES MORATO, La prueba ilícita Penal – estudio jurisprudencial, 3.ª ed., Navarra: Editorial 
Aranzadi, 2003 (1.ª ed. 1997), cit., p. 275, afirmando que o autor citado “não admite a utilização dos 
conhecimentos fortuitos como fonte de prova em processo distinto daquele em que se obtêm […] ”. 

Por outro lado, afirma GUEDES VALENTE que LÓPEZ FRAGOSO também admite a valoração “dos 
conhecimentos fortuitos” que respeitem a um crime do catálogo. Mas qual catálogo? É que a LECrim não 
estabelece qualquer catálogo de crimes para os quais as escutas telefónicas são legítimas. A este respeito 
veja-se a crítica de ANDRÉ LAMAS LEITE, RPCC, n.º 4 (2007), cit., p. 626, nota n.º 25. 

194 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., pp. 64 e 65. 
195 Cf. STS 372/2010, recurso n.º 11016/2009. 
196 Cf. STS 457/2010, recurso n.º 2322/2009. 
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1.  Se os factos ocasionalmente descobertos, no decurso de uma escuta 
telefónica legalmente efectuada, apresentarem uma conexão, nos termos do 
art. 17.º da LECrim, com o crime que motivou a autorização de intercepção 
das telecomunicações, então estes produzem efeitos, quer a nível 
investigatório, quer a nível probatório197. 

2.  Se, pelo contrário, os factos acidentalmente descobertos no decurso da 
intercepção das telecomunicações não apresentarem essa mesma conexão e, se 
revestirem gravidade penal suficiente, para que por si só fundamentem uma 
escuta telefónica, então estes apenas podem valer como notitia criminis. 

Deste segundo ponto, ressalta que o conhecimento fortuito não pode ser 
valorado. E apenas tem valia como notícia do crime se o delito em que se 
traduz o facto ocasionalmente descoberto apresentar uma gravidade penal 
suficiente198 para comportar uma escuta telefónica autónoma. Caso assim não 
seja, nem como notícia do crime valerá. Nesta orientação colhe-se uma 
diferença considerável relativamente às posições daqueles que, entre nós, 
defendem a não possibilidade de valoração dos conhecimentos fortuitos, uma 
vez que, entre nós, nunca aqueles elaboraram a distinção levada a cabo pela 
jurisprudência espanhola em sede da relevância do conhecimento fortuito 
enquanto notícia do crime, atendendo à gravidade penal do delito 
ocasionalmente descoberto. Aliás, é hoje regra legal (art. 187.º, n.º 7 do CPP) 
a relevância como notitia criminis do delito ocasionalmente descoberto que 
consubstancie um conhecimento fortuito e não possa ser valorado, não 
procedendo o legislador português a qualquer distinção que leve em linha de 
conta a sua gravidade penal. 

Contudo, é de notar que em outras decisões do mesmo alto Tribunal não 
se elabora a anterior distinção, tendo em conta a gravidade do crime em que 
se traduz o conhecimento fortuito. Nestas decisões199, afirma-se que se numa 
escuta telefónica surgir informação relativa a um crime diferente daquele que 
motivou a medida, então não pode renunciar-se à investigação dessa notitia 

                                                           
197 Tratam-se dos, entre nós, denominados conhecimentos da investigação. 
198 Quanto ao que é um delito grave a lei espanhola não nos fornece qualquer critério quantitativo - que atenda 

à medida da pena -, ou qualitativo - que se baseie, por exemplo, num catálogo de crimes -, que nos permita 
determinar o que é um crime grave. Perante a falta de um critério legal, o Supremo Tribunal espanhol procedeu 
à combinação de um critério quantitativo e qualitativo, justificando-se as escutas telefónicas para delitos 
graves - todo aquele com uma pena superior a 3 anos de prisão -, mas também para os delitos penais leves, 
desde que assumam uma certa transcendência social, como por exemplo os crimes de corrupção política, de 
acordo com uma jurisprudência estabilizada, como se pode ver nas seguintes decisões: STS 740/97, recurso 
n.º 2828/1995; STS1426/98, recurso n.º 1709/1996 e; STS 1438/2009, recurso n.º 1438/2009. 

199 Cf. STS 8139/2007, recurso n.º 792/2007. 
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criminis, ainda que seja necessária uma renovada autorização judicial, ou uma 
investigação diferente desde o ponto de arranque200. 

 

IV. Por sua vez, na decisão 75/2005201 do Supremo Tribunal espanhol, 
escreve-se que se os pressupostos da proporcionalidade, necessidade e 
motivação estiverem respeitados, é irrelevante que a escuta tenha sido 
autorizada noutro processo, perante outras pessoas. Assim, se os 
conhecimentos ocasionalmente descobertos não forem adquiridos de forma 
objectável, podem ser utilizados como prova. 

Desta decisão, depreende-se que basta que a escuta telefónica tenha sido 
legalmente autorizada, ou seja, tenham sido cumpridos os requisitos da 
proporcionalidade, necessidade e motivação, para que possa valorar-se todo e 
qualquer conhecimento ocasionalmente adquirido, noutro processo. Ou seja, 
não havendo uma proibição de produção de prova, não há a consequente 
proibição da sua valoração. 

Esta posição afigura-se, na nossa opinião, como demasiado ampla e, tal 
como a corrente jurisprudencial anterior, irremediavelmente inconciliável com 
o nosso ordenamento jurídico positivo, uma vez que o art. 187.º, n.º 7 do CPP 
subordina a valoração dos conhecimentos fortuitos a diversos pressupostos que 
visam escorar as diversas dimensões do princípio da proporcionalidade202, não 
admitindo uma perfeita congruência entre produção e valoração da prova, ou 
melhor dito, a uma escuta telefónica legalmente autorizada e efectuada, não 
pode somar-se simplesmente uma livre valoração de todo e qualquer 
conhecimento fortuito que durante a mesma, eventualmente, surja. 

                                                           
200 Este último segmento parece inculcar a ideia de que a investigação do crime que consubstancia o 

conhecimento fortuito pode ser feita através do recurso a escutas telefónicas, se o crime ocasionalmente 
descoberto a comportar ou, caso assim não suceda, terá de recorrer-se a outros métodos de obtenção de 
prova. 

201 Cf. STS 75/2005, recurso n.º 547/2004. Entra, no entanto, esta decisão numa contradição que se pode 
dizer insanável. Segundo a mesma: “ […] a intervenção telefónica requere que a medida seja necessária, 
proporcional e motivada. Se estes requisitos se cumprem carece de relevância que a medida seja disposta em 
diligência em que os recorrentes não eram perseguidos. Os conhecimentos fortuitos não carecem de validade 
como prova, quando são obtidos de uma maneira juridicamente não objectável. […] No direito penal europeu, a regra 
que rege a este respeito vem a estabelecer que se os conhecimentos fortuitos forem obtidos em condições em 
que se poderia ordenar a intercepção das comunicações telefónicas, a utilização dos mesmos noutra causa 
não vulnera nenhum direito”. É assim diferente o alcance entre a primeira e a segunda parte da afirmação do 
Tribunal. Em sentido absolutamente coincidente com a da decisão criticada, STS 1313/2000, recurso n.º 
128/1999. 

202Contudo, é de salientar que mesmo antes da introdução legal do art. 187.º, n.º 7 do CPP nunca esta posição 
havia sido secundada entre nós, quer pela pena da doutrina, quer pela jurisprudência maioritária. 



Cáudio Lima Rodrigues Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica 
 

 

 
 

 
| 190 

Por outro lado, aquela orientação permite a valoração de todo e qualquer 
conhecimento fortuito, seja o mesmo consubstanciado por um crime grave ou 
por uma mera bagatela penal, de tal forma que, perante esta segunda situação, 
a medida deve ter-se por desproporcional face ao direito fundamental ao 
segredo das comunicações, ínsito no art. 18.º, n.º 3 da Constituição espanhola, 
para além de não atentar na possibilidade de não existir uma perfeita 
congruência entre a proibição de produção e proibição de valoração de 
prova203. 

Estas posições extremas, é um dos muitos perigos a que pode conduzir a 
insuficiente regulação da lei espanhola em matéria de escutas telefónicas, 
nomeadamente ao não estabelecer um catálogo de crimes (ao contrário da lei 
portuguesa) para os quais as escutas telefónicas se tenham por admissíveis, 
podendo, no entanto, de certa forma, esta situação ser combatida por uma 
sólida orientação jurisprudencial na definição do que seja um crime grave, 
havendo, contudo, sempre o risco de em momentos mais conturbados crimes 
que, em abstracto, não são graves, serem entendidos como tal. 

 

V. Por fim, na decisão do Supremo Tribunal espanhol 1313/2000204, 
afirma-se que se os conhecimentos fortuitos forem obtidos em condições que, 
por si só, pudessem constituir motivo para a realização de uma escuta 
telefónica, então a sua valoração em outro processo não viola qualquer direito. 

Depreende-se desta decisão que se o crime, em que se traduz o 
conhecimento fortuito legalmente obtido, poder ser alvo de uma escuta 
telefónica autónoma, então o mesmo pode ser valorado. Mas tal implica que 
se analise se, perante o ilícito típico ocasionalmente descoberto, estão presentes 
os requisitos de que a lei e a jurisprudência fazem depender a prolação do 
despacho de autorização da medida205, nomeadamente a observância dos 

                                                           
203 Além disso, esta decisão descura que relativamente ao crime que consubstancia o conhecimento fortuito 

não foi levado a cabo o juízo de proporcionalidade exigido para a restrição de direitos fundamentais, na medida 
em que este crime, por ser desligado da matéria factual em investigação, não está abrangido pelo juízo de 
proporcionalidade levado a cabo aquando da prolação do despacho de autorização da escuta telefónica, uma 
vez que não faz parte do evento no seu todo que rodeou a prolação do mesmo. 

204 Cf. STS 1313/2000, recurso n.º 128/1999. 
205 Assumem-se como pressupostos de prolação de um despacho de autorização de uma escuta telefónica 

os seguintes: 1 – Autorização do JIC (art. 18.º, n.º 3 da Constituição espanhola e art. 579.º da LECrim); 2 – a 
autorização tem de constar de despacho devidamente fundamentado (art. 579.º, n.º 2 da LECrim); 3 – a escuta 
telefónica tem de ter por objecto a investigação de um crime de especial gravidade (este pressuposto não 
resulta directamente do art. 579.º da LECrim que, como já se disse, procede a uma regulação lacunar desta 
matéria, resultando da elaboração jurisprudencial, sendo retirado do princípio da proporcionalidade, mais 
precisamente da sua dimensão da necessidade. Problema levantado, é saber o que deve entender-se por crime 
grave, uma vez que a lei espanhola não apresenta nenhum critério quantitativo (que atenda à medida da pena) 
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princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade. Só se estes requisitos se 
verificarem é que o conhecimento fortuito pode ser valorado, em outro 
processo, como é óbvio. 

 

VI. Em conclusão, o que podemos verificar, do que atrás foi escrito, é que 
no ordenamento jurídico espanhol não há uma posição unívoca sobre esta 
matéria, oscilando a própria jurisprudência entre uma total valoração dos 
factos ocasionalmente descobertos que não apresentem qualquer conexão, nos 
termos do art. 17.º da LECrim, com o crime que fundamentou o despacho de 
autorização da escuta telefónica e, uma total recusa de valoração, combinadas 
com posições mitigadas que fazem depender a valoração dos, por nós, 
denominados conhecimentos fortuitos, do preenchimento de certos 
pressupostos. No entanto, julgamos que a tal situação não é alheio o facto de 
a lei espanhola, em matéria de intercepção das telecomunicações, ser muito 
lacunar, quer em aspectos de cariz material (por exemplo a nível dos requisitos 
de admissibilidade das escutas), quer em aspectos de cariz procedimental 
(como por exemplo a nível da transcrição das conversações). Neste sentido 
pronunciou-se já o Tribunal Constitucional206, o Supremo Tribunal207 e o 
próprio Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que escreveu o seguinte no 
caso Prado Bugallo contra Espanha208: “O Tribunal considera que as garantias 
introduzidas pela lei de 1988, não respondem a todas as condições exigidas 

                                                           
ou qualitativo (que se baseie por exemplo num catálogo de crimes) que permita determinar que crimes podem 
ser considerados graves. Na falta de critério legal, o Supremo Tribunal procede à combinação de um critério 
quantitativo e qualitativo, justificando-se as escutas para delitos graves, mas também para ilícitos penais leves, 
desde que, assumam uma certa transcendência social, como por exemplo nos crimes de corrupção política); 4 
– as escutas telefónicas têm de ser autorizadas num processo penal em curso; 5 – A duração da medida tem 
de ser a imprescindível para a recolha da prova do crime, estipulando o art. 579.º, n.º 3 da LECrim que o prazo 
de duração não pode ser superor a 3 meses, podendo, no entanto, o prazo ser prorrogado por despacho judicial, 
suficientemente motivado, analisando o juiz se se mantêm, ou não, os pressupostos de admissibilidade das 
escutas telefónicas; 6 – por último, há que observar o princípio da subsidiariedade, ou seja, a escuta telefónica 
apenas pode ser autorizada se não for possível coligir o material probatório relevante para a causa através de 
outros meios de obtenção de prova menos intrusivos dos direitos fundamentais, tal como nota, JOAN 
QUERALT, “Las escuchas de las comunicaciones telefónicas en la instrucción penal – especial referencia a las 
acacidas entre letrado y cliente”, AA.VV., Liber Amicorum António González-Cuellar Garcia, s.l.e.: Editorial Colex, 
2006, cit., p. 1138 e, STS 1313/2009, recurso n.º 244/2009. 

 
206 Cf. STC 184/2003 de 23 de Outubro de 2003, onde se escreve que o art. 579.º da LECrim não é por si só 

norma de cobertura adequada, atendendo a razões de certeza e segurança jurídica a observar na restrição de 
um direito fundamental. 

207A título de exemplo, vejam-se as seguintes decisões, todas elas dando conta da escassa regulação levada 
a cabo pelo legislador em matéria de escutas telefónicas: STS 99/2010, recurso n.º 1438/2009; STS 
1200/2009, recurso n.º 10642/2008; STS 75/2005, recurso n.º 547/2004; STS 1313/2000, recurso n.º 
128/2009; STS 1426/1998, recurso n.º 1709/1996. 

208 Cf. decisão do TEDH, Prado Bugallo vs. Espanha de 18 de Fevereiro de 2003. 
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pela jurisprudência deste tribunal, especialmente nas decisões Kruslin contra 
França e Huvig contra França, para evitar possíveis abusos. Tal ocorre a nível 
da natureza das infracções que podem motivar uma escuta, com a falta de 
fixação de um limite temporal para a intervenção […] ”. Pode-se constatar que 
o legislador espanhol tem sido alvo de diversas críticas e reparos, quer por parte 
da jurisprudência espanhola209, quer por parte do próprio TEDH210/211, e é 
precisamente nestes pontos – ausência de um catálogo de crimes que legitime 
o recurso a uma escuta telefónica e ausência de uma norma legal que discipline 
o regime de valoração dos conhecimentos fortuitos – que o ordenamento 
jurídico espanhol em muito se afasta do nosso ordenamento jurídico, 
sobretudo após a reforma do CPP operada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de 
Agosto, no que àquele segundo ponto concerne. 

  

12 – Da valoração dos conhecimentos fortuitos em Itália. 

 

I. Olhando agora à forma como o direito italiano regula o problema da 
valoração dos crimes ocasionalmente descobertos no decurso de uma escuta 
telefónica, que não apresentem uma qualquer conexão com o delito que 
legitimou o recurso a tal método de obtenção de prova, assume-se como 
fundamental o art. 270.º do CPPI, que se passa a transcrever: 

Utilizzazione in altri procedimenti.  

                                                           
209 Assim as seguintes decisões: STS 99/2010, recurso n.º 1438/2009; STS 1200/2009, recurso n.º 

10642/2008; STS 75/2005, recurso n.º 547/2004 e; STS 1426/1998, recurso n.º 1709/1996. 
210 A título de exemplo veja-se a decisão Prado Bugallo vs Espanha, de 18 de Fevereiro de 2003, do TEDH. 
211 É de salientar que o TEDH exige como requisitos mínimos para se proceder a uma escuta telefónica a 

definição de um catálogo legal de pessoas que podem ser escutadas; a necessidade de autorização judicial; a 
definição da natureza dos crimes que podem motivar a escuta; a limitação temporal das escutas; a regulação 
do procedimento de transcrição das gravações; as precauções necessárias para manter sempre um exemplar 
intacto e íntegro a fim de eventuais controlos pelo juiz ou pela defesa e; os requisitos mediante os quais podem 
ser destruídas as gravações. 

Não obstante as críticas da jurisprudência para com a falta de densidade reguladora do art. 579.º da LECrim, 
a verdade é que o Tribunal Constitucional espanhol tem estabelecido uma corrente uniforme no sentido de não 
considerar que há uma vulneração do direito ao segredo das comunicações, sempre que na autorização e 
execução das intervenções telefónicas se tenham respeitado todas as exigências materiais que deveriam 
constar da lei e que, contudo, não constam. Nestes casos, segundo o mesmo alto Tribunal, os aspectos 
essenciais do direito do escutado permanecem incólumes. No mesmo sentido pronunciou-se o TEDH, no caso 
Abdulkadir contra Espanha, onde chamando a atenção para a falta de concretização da Lei espanhola admitiu, 
no entanto, que esta pode e deve ser complementada pelas exigências do Tribunal Constitucional e do Supremo 
Tribunal que estabelecem regras claras e detalhadas, que precisam a priori o regime deste método de obtenção 
de prova [Cf. JOAN QUERALT, Liber Amicorum, 2006, cit., p. 1142]. 
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1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti 
diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per 
l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle 
intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. 
Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8. 

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i 
verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le 
intercettazioni furono autorizzate. 

Da leitura do n.º 1, 1.ª parte deste artigo, resulta que a regra geral é a de 
que os resultados probatórios das escutas telefónicas apenas podem ser 
utilizados (valorados) no processo em que foi proferido o despacho de 
autorização da medida. 

Contudo, a 2.ª parte do n.º 1, abre a possibilidade dessa utilização poder 
ocorrer noutro processo, desde que, verificadas duas condições: 1) a sua 
utilização seja indispensável para a prova do crime, e; 2) que os resultados 
digam respeito a crime sob o qual impenda a obrigatoriedade de detenção em 
flagrante delito212/213. 

 

 II. Antes de procedermos a uma análise mais detalhada do artigo em 
questão, cumpre tentar apurar a sua ratio, o seu sentido214. Assim, para certa 
corrente de opinião215, o sentido do artigo deve ser visto na afirmação segundo 
a qual, em sede processual penal, apenas pode ser utilizado o material relevante 
para a imputação que se discute. Já para outra corrente de opinião216, a ideia 
de proibição de valoração dos resultados probatórios em processo diverso 
radica na base de que qualquer audição dos registos, incluída a que se faz em 
outro procedimento, determina uma ulterior lesão do direito ao segredo das 
comunicações. Visa assim o art. 270.º, n.º 1 do CPPI evitar uma propagação 
do conteúdo das comunicações, em abstracto, sem qualquer limite.  

                                                           
212 Esses delitos encontram-se enunciados no art. 380.º do CPPI. 
213 De salientar que este artigo foi alvo de suspeitas de inconstitucionalidade, na medida em que consente a 

circulação da prova, somente, dentro destes limites. No entanto, a Corte Constitucional entendeu que a norma 
não violava a Lei Fundamental italiana, uma vez que segundo a mesma, a restrição ao direito ao segredo das 
comunicações (art. 15.º da Constituição italiana) é proporcional face ao interesse público que se visa proteger 
[Cf. decisão 94/63 da Corte Constitucional, apud, MARIA VESSICHELLI, Orientamenti, 2005, cit., p. 34]. 

214As diversas correntes a seguir apontadas foram consultadas em, CONSO / GREVI, Commentario breve al 
Códice di Procedura Penale, Padova: Cedam, 2005, cit., pp. 810 e 811. 

215 Cf. SIGNORINO, TENCATI, apud, CONSO / GREVI, Commentario, 2005, cit., p. 811. 
216 Cf. POTETTI, CHIOLA, apud, CONSO / GREVI, Commentario, 2005, cit., p. 811. 
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No entanto, a tese prevalecente217 sustenta a razão de ser do artigo no facto 
de que utilizar os registos das conversações noutro processo, significa esvaziar 
de conteúdo a garantia constitucional da motivação do despacho de 
autorização da escuta telefónica. O crivo preventivo do juiz é assim 
ultrapassado, na medida em que os pressupostos para a emissão do despacho 
de autorização da medida não foram acertados218. O art. 270.º, n.º 1 do CPPI 
vem constituir-se como um travão a este fenómeno, em cumprimento do art. 
15.º da Constituição italiana, evitando uma circulação sem limites da prova, 
permitindo passar esse novo crime por um renovado juízo de 
proporcionalidade dada a falta de conexão deste com o crime que motivou a 
escuta telefónica. 

 

III. Apurada a ratio do artigo, cumpre saber o que deve entender-se por 
“procedimenti diversi”. 

Para alguns autores219, o legislador adoptou este conceito como sendo 
sinónimo de crime diverso. Para estes autores, é irrelevante que o crime 
ocasionalmente descoberto no decurso de uma escuta telefónica legalmente 
efectuada esteja, ou não, em conexão com o crime que motivou o recurso a 
este método de obtenção de prova. Tal sucede, porque os mesmos entendem 
que sempre que seja descoberto fortuitamente um outro crime, i.e., diferente 
daquele que motivou a escuta telefónica, há lugar à aplicação imediata do art. 
270.º, n.º 1 do CPPI, ou seja, as gravações telefónicas não poderiam ser 
utilizadas noutro procedimento a não ser que se verifiquem os pressupostos 
exigidos pela 2.ª parte, do n.º 1, do citado artigo. 

Por sua vez, outra corrente de opinião220, sustenta que o processo relativo 
ao crime ocasionalmente descoberto no decurso da escuta telefónica deve ser 
unitário, quando seja susceptível de tratamento conjunto com o crime que 
legitimou o recurso a este método de obtenção de prova. Ou seja, havendo 

                                                           
217 Defendida por autores como ERCOLI, GREVI ou ILLUMINATI, apud, CONSO / GREVI, Commentario, 2005, 

cit., p. 811. 
218 Neste sentido, ENRICO MANCUSO, “L’art. 270 c.p.p.: circolazione della prova e memoria della sua genesi”, 

RIDPP, Fasc. 3.º, Julho-Setembro (2005), cit., p. 1208, onde escreve que os limites à utilização das intercepções 
em processo diverso são necessários, a fim de evitar que a intervenção do juiz aquando da prolação do 
despacho de autorização da medida fosse uma autorização em branco, incompatível com o art. 15.º da 
Constituição italiana.  

219 Como por exemplo, BALDUCCI, DE GREGÓRIO ou PIZZOLANTE, apud, CONSO / GREVI, Commentario, 2005, 
cit., p. 811. Esta orientação não deve, na nossa óptica, ser secundada, na medida em que ela esbate por 
completo a distinção entre conhecimentos da investigação e conhecimentos fortuitos, quando já tivemos 
oportunidade de referenciar que os mesmos devem ser entendidos como figuras diferentes. 

220 Cf., por exemplo, CANTONE ou PROCACCIANTI, apud, CONSO / GREVI, Commentario, 2005, cit., p. 811. 
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uma conexão com base nas normas do art. 17.º do CPPI221, sem que no 
entanto seja necessário proceder à conexão de processos em concreto, o facto 
ocasionalmente descoberto não deve ser julgado noutro processo, mas naquele 
onde a escuta telefónica foi legitimamente autorizada. Esta é a interpretação 
da jurisprudência222, a qual faz notar que a noção de processo diverso não 
equivale ao conceito de crime diverso e, ficam de fora desse conceito os factos 
estreitamente conexos e coligados sob o ponto de vista objectivo, probatório e 
finalístico em relação ao crime em ordem ao qual foi autorizada a medida de 
intercepção das telecomunicações. Assim, só serão enviados para um novo 
processo os factos ocasionalmente descobertos em que esses factores de 
conexão não se verifiquem, ou seja, os conhecimentos fortuitos. 

 

IV. Apurado o que pertence e o que não pertence, ao processo onde foi 
autorizada a escuta telefónica, é altura de nos debruçarmos sobre os 
pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos, com o sentido que lhe 
demos no parágrafo anterior.  

Vimos que o primeiro desses pressupostos, é a necessidade de estarmos 
perante um crime cuja detenção em flagrante delito fosse obrigatória, nos 
termos do art. 270.º, n.º 1, 2.ª parte do CPPI. Este requisito, preenche-se 
mediante uma remissão para o art. 380.º do CPPI, onde têm assento legal, de 
forma taxativa, os crimes onde a detenção em flagrante delito é obrigatória223.  

                                                           
221Art. 17.º (Riunione di processi). 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo 

giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:(1)  

a) nei casi previsti dall’art. 12;  

b) [...]  

c) nei casi previsti dall'art. 371 comma 2 lettera b)  

d) [...] (2)  

1 bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la 
riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di 
successiva separazione dei processi.  

(1) comma così modificato dall'art.1 comma 2 Legge 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata in G.U. n. 68 del 22 marzo 2001 
il testo previgente disponeva La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice 
può essere disposta [ quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi]  

(2) lettere c) e d) così sostituite dall'art. 1 comma 3 Legge 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata in G.U. n. 68 del 22 marzo 
2001 il testo previgente disponeva c) [ nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre]; 
d) [ nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua 
circonstanza 

222 Cf. MARIA VESSICHELLI, Orientamenti, 2005, cit., pp. 33 a 36. 
223 Segundo CONSO / GREVI, Compendio, 2004, cit., p. 497: “ […] os oficiais e agentes da polícia judiciária têm 

o dever de deter quem é apanhado em flagrante pelos crimes elencados no art. 380.º […] ”. 
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Trata-se de um pressuposto que pode assemelhar-se, entre nós, à exigência 
de que o conhecimento fortuito pertença ao catálogo legal de crimes para os 
quais pode a investigação criminal lançar mão de uma escuta telefónica, com 
a diferença de que no nosso ordenamento jurídico processual penal o catálogo 
de crimes é idêntico quer para a admissibilidade da autorização da escuta 
telefónica, quer para a admissibilidade de valoração dos conhecimentos 
fortuitos, ao passo que no direito italiano o elenco de crimes é diferenciado. 
Trata-se de uma solução até certo ponto compreensível, se atentarmos no facto 
de que os conhecimentos fortuitos são desligados, por definição, do objecto 
em investigação e, como tal, o legislador italiano optou por ser mais rigoroso 
no que concerne à possibilidade da sua valoração, mas, por outro lado, a 
solução é incompreensível, na medida em que se o recurso a uma escuta 
telefónica por parte da investigação criminal se basta com a verificação de 
graves indícios224 (art. 267.º, n.º 1 do CPPI) da prática de um delito do 
catálogo do art. 266.º, n.º 1 do CPPI, então também para a valoração dos 
conhecimentos fortuitos deveria ser suficiente que o mesmo se cifrasse num 
delito catalogar (daquele mesmo catálogo que preside à autorização de uma 
escuta telefónica, além do cumprimento de outros pressupostos que permitam 
escorar a dimensão da necessidade e adequação do princípio da 
proporcionalidade), uma vez que se o que sucede nos conhecimentos fortuitos 
é a renovação de um juízo hipotético de intromissão e se a intromissão 
“originária” se basta com graves indícios da comissão de um delito do art. 
266.º, n.º 1 do CPPI, então também a valoração dos conhecimentos fortuitos 
deveria bastar-se com a remissão para aquele elenco. 

 

V. O segundo pressuposto, é a utilização das gravações nesse novo processo 
serem necessárias para a investigação, ou melhor, indispensáveis para a prova. 
Segundo RUGIERI225, é necessário que as escutas telefónicas sejam o único 

                                                           
Segundo ANDREA ANTONIO DALIA / MARZIA FERRAIOLI, Manuale di Diritto Processuale Penale, 5.ª ed., 

Padova: Cedam, 2003 (1.ª ed. 1997), pp. 268-271, a gravidade dos factos resulta de uma presunção iuris et de 
iure, nas hipóteses de obrigatoriedade da detenção. 

224 Graves indícios que devem ser apreciados de acordo com o estatuído no artigo 203.º do CPPI, aplicável 
por expressa remissão do art. 267.º, n.º 1 bis do CPPI. Deste pressuposto, a jurisprudência fez decorrer o 
corolário de que a falta de individualização do autor do ilícito em relação ao qual é ordenada a escuta telefónica 
influi sobre a utilização dos resultados obtidos como prova. 

Não obstante, quando esteja em causa criminalidade organizada [MICHELE MORELLO, Il nuovo, 2000, cit., p. 
1016 aponta para uma noção de criminalidade organizada que leve em conta a esfera de protecção da norma, 
entrando no seu âmbito aplicativo, delitos realizados por uma pluralidade de sujeitos, dotados de uma certa 
estrutura organizacional] ou ameaça por meio de telefone, o direito italiano basta-se para a autorização da 
escuta telefónica com indícios suficientes. Existe assim um aligeiramento da exigência geral.  

225Cf. RUGIERI, apud, CONSO /GREVI, Commentario, 2005, cit., p. 811. 
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meio de obtenção de prova disponível no caso concreto226. Dá assim, este 
pressuposto, cumprimento ao princípio da subsidiariedade no recurso a este 
método de obtenção de prova, que podemos igualmente encontrar plasmado 
no nosso ordenamento jurídico, ou seja, também entre nós a utilização 
probatória do conhecimento fortuito tem de se mostrar indispensável para a 
prova do crime em que o dito conhecimento se traduz, no novo processo, em 
curso ou a instaurar, tal como exigido pelo art. 187.º, n.º 7 do CPP.  

 

VI. Cumpridos os pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos, 
exigidos pelo art. 270.º, n.º 1 do CPPI, os resultados probatórios, obtidos 
através da escuta telefónica, são depositados junto da autoridade competente 
para o novo processo, nos termos do art. 270.º, n.º 2 do CPPI, que remete, 
por sua vez, para os números 6, 7 e 8 do art. 268.º do CPPI, que dá a 
possibilidade à defesa de examinar os autos e ouvir os registos das intercepções 
como forma de assegurar o princípio do contraditório227. O juiz deve, por sua 
vez, fazer incluir no processo as conversações indicadas pelos sujeitos 
processuais que não sejam manifestamente irrelevantes e deve desentranhar 
dos autos os registos das conversações cuja utilização é proibida. 

Feito o depósito, estatui o n.º 3 do art. 270.º do CPPI, que deve ser dada a 
faculdade ao MP e ao defensor do arguido, de consulta dos autos e dos registos, 
como forma de tornar efectivo o direito de defesa daquele último. 

 

VII. Posto isto, verificamos que o direito italiano apresenta maiores 
semelhanças com o nosso ordenamento jurídico em matéria de escutas 
telefónicas em geral e da valoração dos conhecimentos fortuitos em particular 
em relação ao direito espanhol, na medida em que dispõe, desde logo, de um 
preceito legal que regula a valoração dos citados conhecimentos (art. 270.º, n.º 
1 do CPPI), submetendo essa mesma valoração a pressupostos praticamente 
idênticos aos exigidos pelo art. 187.º, n.º 7 do CPP, mas com a diferença 
assinalável de que o crime que consubstancia o conhecimento fortuito tem de 
pertencer a um catálogo de delitos mais restritivo em relação àquele que vigora 

                                                           
226Este pressuposto confere corpo à exigência do art. 267.º, n.º 1 do CPPI que apenas admite o recurso a 

uma escuta telefónica quando a mesma for absolutamente indispensável para a prossecução do inquérito, 
havendo, no entanto, um refreamento das exigências legais quando estejamos perante fenómenos de 
criminalidade organizada ou ameaça por meio de telefone, uma vez que o advérbio absolutamente desaparece. 
Especificamente sobre os pressupostos de admissibilidade de uma escuta telefónica, cf. DANIELA ROSSI, “I 
pressuposti dele intercettazione telefoniche”, RIDPP, Fasc. 3.º, Julho-Setembro (1987), pp. 589 e segs. 

227 Neste sentido, cf. CONSO / GREVI, Compendio, 2003, cit., p. 357. 
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para a admissibilidade das escutas telefónicas e, neste ponto, diferenciando-se 
do ordenamento jurídico português.  

 

13 – Da valoração dos conhecimentos fortuitos na Alemanha. 

I. No que concerne ao ordenamento jurídico alemão, é necessário fazer uma 
separação da matéria em duas partes, que correspondem a dois períodos 
temporais distintos no tratamento da questão ora em análise. 

O marco de separação temporal é a Lei de combate ao tráfico ilegal de 
estupefacientes e outras formas de criminalidade organizada, de 15 de Julho 
de 1992228, que veio introduzir um novo inciso V229 ao § 100 b da StPO, inciso 
esse que veio regular a matéria dos conhecimentos fortuitos, até então sem 
regulação legal. 

  

13.1 – A posição da Jurisprudência. 

 I. De destacar, desde logo, é a decisão do OLG Hamburg de 11 de 
Outubro de 1972230. Este tribunal, entendeu que os conhecimentos fortuitos 
podem ser utilizados, mesmo que a suspeita do crime que motivou a escuta 
telefónica venha a verificar-se ou não. Assim, o momento para aferir do acerto 
da medida é o momento em que foi proferido o despacho de autorização da 
escuta telefónica e todos os conhecimentos fortuitos podem ser valorados, 
independentemente de configurarem, ou não, um crime do catálogo do § 100 
a da StPO.  

A argumentação, para a defesa desta ideia, baseou-se em três ordens de 
ideias. Primeiro, entendeu esta jurisprudência, que deve presumir-se que o 
legislador não proibiu a valoração dos conhecimentos fortuitos, porque se 
como resultado de uma escuta telefónica existe sempre a possibilidade de se 
conhecerem factos estranhos ao crime que a motivou e esta é uma 
consequência conhecida do legislador, então a ausência de proibição de 
valoração dos mesmos só pode significar o oposto. Em segundo, procedeu a 
uma aplicação analógica do regime das buscas domiciliárias (§108 da StPO) 
que permite a valoração dos ditos conhecimentos e, em terceiro lugar, retirou 

                                                           
228 Gesetz zur Bekämpfung dês illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten 

kriminalität (OrgKG) vom 15/7/1992. 
229§ 100 b) V Die durch die Maβnahmen erlangten personenbezogenen Informationen dürfen in anderen 

Strafverfahren zu Beweiszwecken nur verwendet warden, soweit sich bei Gelengheit der Auswertung Erkenntnisse 
ergeben, die zur Aufklärung einer der § 100 a bezeichneten Straftaten benötigt werden. 

230 Cf. OLG Hamburg de 11/10/1972, apud, FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., pp. 16 e 
segs. 
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do inciso V do §100 b231 que a valoração de todo e qualquer conhecimento 
fortuito pode ocorrer, uma vez que as gravações só podem ser destruídas 
quando já não forem necessárias para a perseguição penal de qualquer crime, 
mesmo que não pertencente ao catálogo do §100 a da StPO232. 

II. Já o BGH numa decisão datada de 15 de Março de 1976233 optou por 
uma solução diferente, formulando diversas críticas à decisão anterior. 
Primeiro, afastou a possibilidade de aplicação analógica do regime das buscas 
domiciliárias à valoração dos conhecimentos fortuitos que resultem de uma 
escuta telefónica, na medida em que em matéria de buscas não existe nenhum 
catálogo de crimes legitimadores da medida, como sucede no §100 a da 
StPO234. No que diz respeito ao argumento retirado do § 100 b V da StPO 
(actual inciso VI) entendeu o BGH que a expressão “para a perseguição 
penal”, deve ser lida como para a perseguição penal de crimes do catálogo e 
não de todo e qualquer crime. Por fim, salienta o mesmo Tribunal, que o 
princípio da proporcionalidade só permite a restrição de direitos fundamentais 
na medida em que tal seja absolutamente necessário para a protecção de outros 
valores constitucionalmente protegidos. 

Conclui assim, o BGH, que somente podem ser valorados os 
conhecimentos fortuitos pertencentes a um dos crimes do catálogo do inciso a 
do §100 da StPO, ou que estejam em conexão com a suspeita de um crime do 
catálogo, porque somente neste caso o princípio da proporcionalidade se 
encontra respeitado. 

Assim, a valoração é possível não só relativamente a conhecimentos 
fortuitos que consubstanciam um crime do catálogo, como também 
relativamente aos que apenas apresentem uma conexão com um desses delitos, 
conexão que pode reportar-se a qualquer crime desse elenco e não somente ao 
crime que motivou a escuta telefónica235.  Quanto aos conhecimentos fortuitos 

                                                           
231 Corresponde ao actual inciso VI do §100 b StPO que dispõe que as gravações que já não sejam 

necessárias para a perseguição criminal devem ser destruídas. 
232 Trata- se de uma corrente jurisprudencial que propugna uma solução bastante diferente das soluções 

propugnadas no nosso ordenamento jurídico e que não pode ser adoptada face ao disposto no art. 187.º, n.º 7 
do CPP. 

233 Cf. decisão do BGH de 15/03/1976, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 307. 
234 Argumento idêntico vale no âmbito do Processo Penal português vigente. 
235 Cf. decisão do BGH de 30 de Agosto de 1978, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., 

p. 20. Por nós, entendemos que se o delito ocasionalmente descoberto apresenta uma conexão relevante com 
o delito que motivou a escuta telefónica, de tal sorte que pode afirmar-se que se situa na mesma “unidade de 
investigação em sentido processual” que aquele, então estamos perante um verdadeiro conhecimento da 
investigação. 
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que não se subsumam a uma destas categorias não podem ser valorados, 
existindo uma proibição de valoração dos mesmos. 

III. Depois de 1992, como se disse, a Lei de combate ao tráfico ilegal de 
estupefacientes e outras manifestações de criminalidade organizada, introduziu 
um novo inciso V ao §100 b da StPO, através do qual o legislador alemão veio 
permitir a valoração dos conhecimentos fortuitos em outro processo, desde que 
o ilícito típico que consubstancia tal conhecimento seja um ilícito típico do 
catálogo do § 100 a da StPO. 

Com base nesta regra legal, veio o BGH236 estabelecer como regra, a 
valoração probatória somente dos conhecimentos fortuitos que 
consubstanciem um crime catalogar. No entanto, vem o Tribunal Federal 
acrescentar que se afigura possível valorar esse tipo de conhecimentos se se 
verificar uma estreita conexão entre o dito conhecimento e o delito catalogar 
que motivou a escuta, mesmo que o crime ocasionalmente descoberto não se 
subsuma nesse elenco. 

IV. Em conclusão, verifica-se que não obstante ter havido uma mutação do 
regime legal em 1992, o BGH vem defender uma solução muito próxima da 
até então defendida, com a única diferença de se estabelecer uma proibição de 
valoração dos conhecimentos fortuitos que apresentam uma conexão com um 
crime do catálogo, que não o crime que esteve na base da legitimação da escuta 
telefónica, que até 1992 podia, segundo o mesmo Tribunal, ser valorado. 

 

13.2 – As principais soluções doutrinais. 

I. Como primeira corrente doutrinária, temos a defendida por 
SCHÜNEMANN237, que propugna por uma valoração sem restrições dos 
conhecimentos fortuitos, desde que a escuta telefónica tenha sido legalmente 
efectuada. Ou seja, não havendo uma proibição de produção de prova nunca 
haverá uma proibição de valoração da mesma e, havendo uma proibição de 
produção, a mesma desembocará numa proibição de valoração. Esta é a ratio 
da posição deste autor, que não aceita que haja uma descontinuidade entre a 
produção da prova e a sua valoração238. 

                                                           
236 Cf. decisão de 18 de Março de 1998 do BGH, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., 

p. 35 e segs. 
237 Cf. WALTER SCHÜNEMANN, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 279. 
238 Esta solução não é adoptada em Portugal, nem pela doutrina, nem pela jurisprudência, e não se coaduna 

com o art. 187.º, n.º 7 do CPP, podendo, no entanto, ser encontrada em algumas decisões judiciais espanholas, 
como se pode ver no Cap. IV, Secção I, ponto n.º 11. 
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II. Em segundo lugar, temos a tese defendida por PRITTWITZ239. Segundo 
este autor, não é possível a valoração dos conhecimentos fortuitos, uma vez 
que a StPO não tem norma legal que a habilite. Como tal, baseia este autor a 
sua ideia no princípio da reserva de lei das medidas restritivas de direitos 
fundamentais. Esta tese perdeu a sua principal âncora (ou falta dela) com a 
introdução em 1992 de um inciso V ao §100 b da StPO, que veio permitir, 
efectivamente, a valoração dos conhecimentos fortuitos, ainda que sob certas 
condições. 

Esta ideia que podia ser válida entre nós até à reforma empreendida pela 
Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, foi defendida por FRANCISCO AGUILAR240. 
No entanto, esta tese é actualmente incompatível com o nosso ordenamento 
jurídico, face à permissão de valoração dos conhecimentos fortuitos pelo art. 
187.º, n.º 7 do CPP.  

III. Por fim, temos a corrente maioritária que segue a posição do BGH, 
admitindo a valoração dos conhecimentos fortuitos que digam respeito a um 
crime do catálogo241. Como nota ROXIN, o § 100 b, V “determina, agora, que 
as informações pessoais obtidas através das medidas que importem escutas, 
podem ser utilizadas em outros processos penais com o fim de esclarecer um 
dos crimes mencionados no catálogo do § 100 a. Assim sendo, se por motivo 
de uma vigilância legítima se toma conhecimento da comissão de acções 
puníveis pelas quais não se poderia ter emitido uma ordem conforme aos §§ 
100 a e 100 b […] os elementos probatórios assim obtidos não podem ser 
valorados em processo penal (se, ao invés, se toma conhecimento de outros 
dos crimes contidos no catálogo, os resultados de vigilância podem ser 
utilizados para a sua comprovação) ”242. No entanto, dentro desta corrente 
maioritária, autores há que exigem além deste requisito, a necessidade de se 
recriar um juízo de admissibilidade hipotético de autorização da escuta 
telefónica. Deve ser repetido no momento em que os conhecimentos fortuitos 
forem valorados, o juízo que o legislador impõe no §100 a da StPO, para a 
possível realização de uma intercepção telefónica.WELP salienta ainda que esse 

                                                           
239 Cf. PRITTWITZ, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 309. 
240 FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., pp. 64 e 65. 
241 Por exemplo, MEYER-GOβNER, Strafprozessordnung Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze und 

ergänzende Bestimmungen, München: Beck, 2004, cit., p. 337. 
242 Cf. CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., pp. 308 e 309. Salienta ainda este autor que, “as regras 

vigentes para os conhecimentos fortuitos obtidos durante as buscas (§ 108) não podem ser aplicadas 
analogicamente, no que aqui respeita”, porque contrariamente à busca que não vê a sua admissibilidade 
limitada em função de um catálogo de crimes, a escuta telefónica é assim limitada, nos termos do § 100 a da 
StPO. 
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juízo deve ser feito, não no processo onde foi ordenada a escuta, mas sim no 
processo onde os mesmos se pretendem valorar243. 

É esta segunda tese (que exige a recriação de um juízo hipotético de 
intromissão) que mais se aproxima do nosso regime legal em vigor, sendo esta 
orientação seguida entre nós por COSTA ANDRADE244, tendo sido a sua tese de 
valoração condicional dos conhecimentos fortuitos que foi consagrada como 
letra da lei. Uma grande similitude também se verifica na exigência de o 
conhecimento fortuito ter de pertencer ao catálogo legal de crimes que 
legitimam o recurso a uma medida de intercepção das comunicações ou 
conversações telefónicas, sendo o catálogo de delitos semelhante para uma e 
outra situação, ao contrário do que sucede no ordenamento jurídico italiano, 
onde o elenco de crimes associado à valoração dos conhecimentos fortuitos é 
mais restritivo do que o associado à realização “originária” de uma escuta 
telefónica.  

IV. Como salienta KAI AMBOS, “o § 100, b, V, contém uma regra que a 
jurisprudência até aos dias de hoje vem seguindo, e que leva em conta se tais 
informações são necessárias para a averiguação dos delitos previamente 
catalogados na lei, de tal forma que se possa permitir a interceptação245. Se tal 
norma for considerada em seu verdadeiro sentido, somente nesta hipótese será 
admitida a utilização de dados obtidos casualmente, ou seja, fazendo-se uma 
leitura sob o ponto de vista negativo, não será possível a utilização para os fins 
de averiguação acerca de factos delituosos que não estejam contados no rol do 

                                                           
243 Cf. WELP, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo,1999, cit., p. 33. 
244 COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 310. 
245 São pressupostos materiais essenciais para a autorização de uma escuta telefónica à luz da StPO, os 

seguintes: 

 1. - A existência de circunstâncias determinadas que permitam fundar a suspeita de que alguém cometeu, 
como autor ou comparticipante, um facto punível elencado no § 100 a da StPO. “Para tanto não são suficientes 
meras suposições. Antes, a suspeita deve corresponder a um dos factos puníveis mencionados e deve ter 
alcançado uma certa medida de concretização, através do material fáctico conclusivo do mundo externo e 
interno dos eventos” [Cf. CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 306]. 

 2. - A intercepção das conversações ou comunicações telefónicas deve-se assumir como subsidiária, “só 
podendo realizar-se quando, de outra forma, a investigação […] não ofereceria qualquer probabilidade de êxito 
ou se tornaria consideravelmente mais difícil” [Cf. CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 306]. 

 3 - A ordem dirige-se, primacialmente, contra o imputado. Contudo, “em determinadas circunstâncias, a 
ordem também pode afectar terceiros não suspeitos quando, em razão de circunstâncias determinadas, se 
possa supor que eles recebem ou transmitem comunicações dirigidas ao imputado ou procedentes dele ou 
que o mesmo usa a sua conexão telefónica” [Cf. CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 306]. 

Em regra, a intercepção das telecomunicações telefónicas tem de ser judicialmente autorizada (§ 100 b 
inciso 1.º), por escrito, mediante requerimento do MP. No entanto, é admissível que em casos de urgência ou 
perigo na demora a ordem parta do MP, tendo neste caso de ser confirmada pelo juiz no prazo de três dias, sob 
pena de a mesma ser “ineficaz”, nos termos do § 100 b inciso 1.º última parte. 
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§ 100, a, e em consequência, muito menos no caso em que a medida, de 
antemão, seja materialmente ilegal”246. Contudo, nota o citado autor que a 
jurisprudência tem flexibilizado esta interpretação literal, não obstante ela 
resultar da lei, argumentando a mesma que “pode ser admissível uma 
utilização das informações obtidas casualmente se forem relacionados com 
factos delituosos que não estejam no rol taxativo da lei, desde que esses factos 
se encontrem em relação ou conexão (processual) directa ou estreita com um 
facto que esteja previsto taxativamente naquele rol legal”247 e, por outro lado, 
“uma proibição de utilização de prova não deveria excluir a possibilidade de 
continuação da investigação com base naquelas informações obtidas 
casualmente, pois, com tais informações, poder-se-ia chegar à obtenção de 
outros meios probatórios […]”248, merecendo esta última orientação 
consagração legal entre nós, atribuindo eficácia de notícia do crime ao 
conhecimento fortuito que não pode ser valorado, por não cumprir os 
necessários pressupostos , o art. 187.º, n.º 7 do CPP, mediante uma remissão 
para o art. 248.º do CPP. 

V. No que concerne à delimitação subjectiva dos conhecimentos fortuitos, 
o Tribunal Federal alemão entende que a sua valoração tanto pode ser feita 
contra o escutado como contra um terceiro, desde que, este último seja 
suspeito da prática de um crime catalogar249. 

Como nota KARL-HEINZ GÖSSEL250 podem ser valorados conhecimentos 
fortuitos contra terceiros, desde que sobre eles se afirme a suspeita da prática 
de um crime catalogar, ou de um crime que com eles esteja em conexão251, 
pois esta pessoa podia ser alvo de uma escuta. Assim, se só podem ser escutadas 
as pessoas elencadas na lei, mais precisamente no § 100 a da StPO, então os 

                                                           
246 Cf. KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 97. Tal solução é também seguida 

entre nós, uma vez que o conhecimento fortuito apenas pode ser valorado na medida em que a escuta 
telefónica da qual o mesmo brotou não seja ilegal. Se assim não for, ou seja, se a escuta telefónica for 
originariamente ilegal, verifica-se a existência de uma proibição de valoração de prova derivada de uma anterior 
proibição de produção de prova. 

247 Cf. KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 97. 
248 Cf. KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 97. 
249 Cf. decisão do BGH de 30 de Agosto de 1998, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., 

p. 20. 
250 Cf. KARL-HEINZ GÖSSEL, “As proibições de prova no Direito Processual Penal da República Federal da 

Alemanha” (trad. por Manuel da Costa Andrade), RPCC, n.º 3 (1992), cit., p. 414. 
251 De salientar que este autor expressou esta opinião em 1990, ou seja, antes da matéria em causa ser 

regulada no §100 b V da StPO. Assim, face às tomadas de posição do BGH após a entrada em vigor deste 
artigo, onde se verifica uma restrição da valoração dos conhecimentos fortuitos que digam respeito a um crime 
do catálogo, ou que estejam em conexão com o crime catalogar que tenha motivado a escuta, a posição de 
GÖSSEL já não deve ser entendida de forma tão abrangente, tendo de ser alvo de uma leitura actualista. 
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conhecimentos fortuitos referentes a estas mesmas pessoas, podem contra elas 
ser valorados. 

No caso de os pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos não 
estarem presentes (mormente, quando o crime ocasionalmente descoberto não 
pertença ao catálogo legal), ainda assim os mesmos “podem ser aproveitados, 
em diante, como base para novas averiguações penais sobre eles”252. 

 

14. – Conclusão. 

I. Face ao que atrás foi escrito, podemos apurar que nos ordenamentos 
jurídicos que foram alvo de uma micro-comparação253, relativamente à matéria 
da valoração dos conhecimentos fortuitos, existe uma grande multiplicidade 
de opiniões sobre o tema em causa, oscilando desde uma total permissão de 
valoração, até à negação de uma qualquer relevância probatória dos mesmos, 
passando pela sua valoração condicional subordinada a pressupostos que, no 
fundo, visam dar efectividade às diferentes dimensões do princípio da 
proporcionalidade, ou seja, à necessidade, adequação e proporcionalidade em 
sentido estrito. 

II. Dos ordenamentos jurídicos analisados o que mais se afasta do nosso 
regime legal em matéria de escutas telefónicas é a regulação empreendida pela 
lei espanhola, dada a insuficiente regulação a que a mesma procede da matéria, 
afastando-se mais significativamente no que concerne à ausência de um 
catálogo de crimes que permitam fundar a realização de uma escuta telefónica 
e pela igual ausência de uma norma legal expressa que habilite a valoração dos 
conhecimentos fortuitos. No entanto, tem a jurisprudência espanhola 
empreendido a tarefa de determinar quais os pressupostos a que as escutas 
telefónicas estão sujeitas, sobretudo, face à observada ausência de um catálogo 
de crimes, na definição do que seja um delito grave susceptível de fundar este 
método de obtenção de prova. 

No que respeita à valoração dos conhecimentos fortuitos, como se disse, 
em Espanha não há uma norma legal que regule expressamente esta matéria, 
pelo que encontramos uma grande discrepância de posições, mesmo a nível 
jurisprudencial, tal como sucedia no ordenamento jurídico alemão antes da 
introdução em 1992 de um novo inciso V no § 100 b da StPO, variando as 
teses na sua amplitude máxima. 

                                                           
252 Cf. CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 309. 
253 Cf. RUI PINTO DUARTE, “Uma introdução ao Direito Comparado”, O Direito, ano 138.º, vol. IV (2006), cit., p. 

780. 
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III. Por sua vez, são os ordenamentos jurídicos italiano e alemão que mais 
se aproximam da nossa regulação legal em matéria de escutas telefónicas, 
desde logo ao nível da definição de um elenco de crimes que legitimam o 
recurso a este método de obtenção de prova (art. 266.º, n.º 1 do CPPI e § 100 
a da StPO) e pelo facto de conterem normas legais expressas que habilitam a 
valoração dos conhecimentos fortuitos (art. 270.º, n.º 1 do CPPI e inciso V do 
§ 100 b da StPO), normas legais essas que contêm pressupostos muito 
semelhantes entre si e que visam dar acolhimento ao princípio da 
proporcionalidade e assim aproximando-se do art. 187.º, n.º 7 do CPP.  

No entanto, existe uma diferença assinalável no ordenamento jurídico 
italiano que o afasta da nossa regulação legal em matéria de valoração dos 
conhecimentos fortuitos, que consiste no facto de naquele ordenamento 
jurídico o catálogo de crimes ao qual tem de pertencer o facto ocasionalmente 
descoberto, no decurso de uma escuta telefónica, para poder ser valorado, é 
diferente do elenco que preside à autorização de uma medida de intercepção 
de conversações ou comunicações telefónicas, assim divergindo do nosso 
ordenamento jurídico e do ordenamento jurídico alemão.  

IV. Em último lugar, quando o conhecimento fortuito não possa ser 
valorado é-lhe reconhecida a eficácia de notitia criminis, mais uma vez aqui 
alguma jurisprudência espanhola se afastando das soluções adoptadas no 
ordenamento jurídico português (assim como no ordenamento jurídico 
italiano e alemão), na medida em que apenas lhe reconhecem aquela valia nas 
situações em que o crime ocasionalmente descoberto que se traduza num 
conhecimento fortuito revista uma certa gravidade penal. 

 

Secção II – Da valoração dos conhecimentos fortuitos  
no panorama nacional. 

 

15 – A posição da jurisprudência. 

I. No que concerne aos nossos Tribunais Superiores são muito escassas as 
decisões que versam sobre esta temática254. Contudo, dessas escassas decisões, 

                                                           
254 No que ao Tribunal Constitucional diz respeito, não conhecemos qualquer decisão que se tenha debruçado 

sobre este assunto em concreto, não obstante, nos acórdãos do TC n.º 274/2010; Processo n.º 268/2010; 
Relatora: MARIA JOÃO ANTUNES; Ac. TC n.º 55/2010; Processo n.º 898/2009; Relator: CURA MARIANO e; Ac. 
TC n.º 93/2009; Processo n.º 4/2009; Relator: CURA MARIANO, lhe ter sido colocada a questão da 
inconstitucionalidade do art. 187.º do CPP, na redacção anterior à Lei 48/2007, de 29 de Agosto, na medida em 
que seja interpretado no sentido da valoração dos conhecimentos fortuitos, uma vez que com fundamento na 
reserva constitucional de lei, os mesmos não podem ser valorados enquanto meio de prova, mas apenas e só, 
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podemos concluir que é jurisprudência constante a possibilidade de valoração 
condicional dos conhecimentos fortuitos, obtidos no decurso de uma escuta 
telefónica legalmente efectuada. 

Assim, fazendo uma separação das decisões judiciais, segundo o Tribunal 
em que foram proferidas, obtemos o quadro de que imediato se dará conta. 

 

II. Relativamente ao Tribunal da Relação do Porto, logo no acórdão de 11 
de Janeiro de 1995255, veio defender a proibição de valoração dos 
conhecimentos que não estejam em conexão com um crime do catálogo. 

Resulta de tal afirmação, a admissão da valoração dos conhecimentos 
fortuitos que consubstanciam um crime do catálogo ou que com ele estejam 
em conexão, embora o dito conhecimento, não seja ele próprio um delito 
catalogar. 

 Por sua vez, no acórdão de 16 de Janeiro de 2008256, veio esse mesmo 
Tribunal, uma vez mais, estabelecer a valoração condicional dos 
conhecimentos fortuitos, desde que verificados os seguintes pressupostos257: 

1.  As escutas telefónicas, em que tais conhecimentos foram obtidos, 
cumprirem os requisitos do art. 187.º do CPP (autorização judicial; a escuta 
telefónica ter por base um dos crimes indicados na lei; interesse para a 
descoberta da verdade ou para a prova). 

2.  Os conhecimentos fortuitos têm de consubstanciar crimes do catálogo. 

3.  O aproveitamento desses conhecimentos ter interesse para a descoberta 
da verdade258 ou para a prova no processo para onde vão ser transportados. 

4.  O arguido tiver tido possibilidade de controlar e contraditar os 
resultados obtidos. 

 

                                                           
como mera “notitia criminis”. No entanto, o TC nunca chegou a pronunciar-se sobre tal questão, uma vez que os 
recursos foram rejeitados por falta de alguns pressupostos de admissibilidade dos mesmos. 

255 Cf. Ac. do TRP de 11/01/1995; Processo n.º 9441000; Relator: PEREIRA MADEIRA. 
256 Cf. Ac. do TRP de 16/01/2008; Processo n.º 0743305; Relator: LUÍS GOMINHO. 
257 De salientar que todos os pressupostos foram pela primeira vez exigidos no Ac. do STJ de 23/10/2002; 

Processo n.º 02P2133: Relator: LEAL HENRIQUES. 
258 Exemplo que o acórdão dá de grande interesse para a descoberta da verdade e da prova, ocorre quando 

não haja outra alternativa para o avanço da investigação. Com a reforma do CPP de 2007 desapareceu o critério 
do grande interesse da descoberta para a prova, sendo substituído pelo critério da indispensabilidade para a 
descoberta da verdade ou da prova. 
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III. Quanto ao Tribunal da Relação de Lisboa merece destaque o acórdão 
de 11 de Agosto de 2007259, uma vez que (para além de proceder a uma 
distinção muito frágil entre a figura dos conhecimentos da investigação e dos 
conhecimentos fortuitos) parece depreender-se desta decisão que, o Tribunal 
da Relação de Lisboa neste caso concreto, entende existir uma proibição de 
valoração dos conhecimentos fortuitos obtidos no decurso de uma intercepção 
das telecomunicações, em absoluto. 

Isto, porque, na dita decisão, o Tribunal teve sempre o cuidado de referir 
que não só as escutas telefónicas, onde surgiram os conhecimentos fortuitos, 
deram origem ao novo processo, mas também actividades de vigilância policial 
e, que esses mesmos conhecimentos só são valorados quando sejam substrato 
da acusação e/ou pronúncia ou de uma fase processual posterior, “ pelo que 
não é possível defender que tenha havido utilização de prova nula ou proibida 
(a dos “conhecimentos fortuitos”) que levasse à acusação ou pronúncia”. 

Acaba assim este acórdão por ser singular, não tanto pela inovação da sua 
posição, visto que a mesma é defendida por diversos autores (como se verá no 
ponto seguinte), mas sim pelo facto de ser uma das poucas decisões judiciais 
portuguesas que a defende. 

No acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 11 de Outubro de 
2007260, depois de reconhecer as dificuldades em torno desta matéria e de fazer 
uma síntese das principais soluções doutrinais no que à valoração dos 
conhecimentos fortuitos concerne, acaba por aderir à posição da valoração 
condicional dos mesmos, subordinada à exigência de o conhecimento fortuito 
consubstanciar um crime do catálogo legal. 

 

IV. No que diz respeito às tomadas de posição do Supremo Tribunal de 
Justiça sobre esta matéria, é fundamental o acórdão do STJ de 23 de Outubro 
de 2002261, de que o acórdão do TRP de 16 de Janeiro de 2008 (de que atrás 
já demos conta) é um simples decalque. 

Contudo, duma análise mais pormenorizada desta decisão, resulta que não 
há qualquer delimitação subjectiva para a valoração dos conhecimentos 
fortuitos, o que deixa implícita a ideia de que o mesmo pode dizer respeito a 
qualquer pessoa. 

                                                           
259 Cf. Acórdão do TRL de 11/09/2007; Processo n.º 3554/2007-5; Relator: NUNO GOMES DA SILVA. 
260 Cf. Acórdão do TRL de 11/10/2007; Processo n.º 3577079; Relator: JOÃO CARROLA. 
261Cf. Acórdão do STJ de 23/10/2002; Processo n.º 02P2133: Relator: LEAL HENRIQUES. 
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Relativamente a esta decisão, escreveu-se no acórdão do STJ de 29 de Abril 
de 2010262, que a doutrina da decisão em análise e a de COSTA ANDRADE são 
idênticas. Embora não falando o primeiro dos acórdãos na figura do estado de 
necessidade investigatório, a verdade é que a ideia de indispensabilidade, que 
vai traduzir a subsidiariedade da valoração dos conhecimentos fortuitos, e a 
exigência de que o crime ocasionalmente descoberto se traduza num delito 
catalogar, vão permitir ancorar as três dimensões do princípio da 
proporcionalidade, como mais adiante se verá.  

Também bastante completo nesta matéria, é o acórdão do STJ de 18 de 
Março de 2010263, onde se escreve que “ são de valorar os conhecimentos 
fortuitos obtidos por escuta telefónica lícita que se destinem ao esclarecimento 
de um dos crimes do catálogo do art. 187.º do CPP, quer o sujeito desses factos 
seja o arguido do processo em cuja vigilância telefónica se opera, quer seja um 
terceiro – desde que tenha participado nas comunicações e conversações – que 
se mostrem indispensáveis e necessários a esse esclarecimento e que, face a um 
juízo de hipotética repetição da intromissão – estado de necessidade 
investigatório – se verifique uma possibilidade qualificada de que naquele 
processo autónomo se recorreria à escuta telefónica por se mostrar 
indispensável para a descoberta da verdade ou de que seria impossível ou muito 
difícil, de outra forma, obter prova e que os conhecimentos tenham sido 
comunicados imediatamente, ao MP e deste, imediatamente ao JIC que 
autorizou a diligência processual”. 

Desmontando esta longa afirmação, podemos encontrar os seguintes 
pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos: 

1.  Antes de mais a escuta telefónica, donde resultou o conhecimento 
fortuito, tem de ser lícita. 

2.  O conhecimento fortuito tem de consubstanciar um dos crimes do 
catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP. 

3.  A presença da ideia do estado de necessidade investigatório, que se 
desdobra na indispensabilidade (existir uma probabilidade qualificada de que 
no processo autónomo se recorreria à escuta telefónica, por a mesma se 
mostrar indispensável para a descoberta da verdade ou de que seria, de outra 
forma, muito difícil obter a prova) e na proporcionalidade. 

                                                           
262 Cf. Acórdão do STJ de 29/04/2010; Processo n.º 128/05. OJDLSB-A.S1; Relator: SOUTO DE MOURA. 
263 Cf. Acórdão do STJ de 18/03/2010; Processo n.º 538/00OJACBR-BC1S1; Relator: SOARES RAMOS. 
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4.  Necessidade de os OPC comunicarem, imediatamente264, ao MP tal 
descoberta e, este último, ao JIC que autorizou a diligência. 

5.  A nível da delimitação subjectiva, o conhecimento fortuito, tanto pode 
dizer respeito ao arguido no processo onde foram realizadas as escutas 
telefónicas, quer a um terceiro, mas sendo neste caso necessário que o mesmo 
tenha participado nas conversações. 

 

V. Por outro lado, evidenciando sempre a necessidade de o conhecimento 
fortuito ter de pertencer ao catálogo legal do art. 187.º do CPP, temos os 
acórdãos do STJ de 16 de Outubro de 2003265 e de 29 de Abril de 2010266, 
sendo que pode ler-se o seguinte nesta última decisão: “ […] se se colherem 
informações marginais que denunciam o conhecimento de outro crime não 
constante do elenco referido, não poderão tais informações fortuitas ser usadas 
para instruir crimes de gravidade inferior à referenciada, para os crimes 
referidos no art. 187.º do CPP. Como tal, está consagrado um princípio de 
proibição de valoração dos conhecimentos fortuitos que não estejam em 
conexão com um crime do catálogo e em função do qual não foi autorizada a 
escuta que esteve na sua origem”267. 

                                                           
264 Relativamente ao advérbio imediatamente aqui empregue, não nos parece que ele possa, actualmente, 

ser interpretado de acordo com a doutrina do acórdão do TC n.º 407/97, onde se afirmou que o advérbio 
imediatamente empregue no art. 188.º, n.º 1 do CPP, na redacção anterior à Lei n.º 48/2007 de 29 de Agosto, 
“deve ser interpretado como tal, pois a escassez de meios técnicos e humanos, são dificuldades cuja superação 
constitui ónus do Estado, ónus que não pode estar a cargo do arguido”. Neste sentido, também o acórdão do 
TC n.º 528/03, que julgou inconstitucional, por violação do art. 32.º, n.º 8, 34.º, n.º 1 e 4 e 18.º, n.º 2 da CRP, a 
norma constante do art. 188.º, n.º 3 do CPP, na redacção anterior, quando interpretada no sentido de não impor 
que o auto de intercepção e gravação de conversações e comunicações telefónicas seja, de imediato, lavrado 
e levado ao conhecimento do juiz. 

Face ao actual quadro legal parece-nos que a expressão imediatamente tem de ser conjugada com os prazos 
estabelecidos no art. 188.º, n.º 3 e 4 do CPP. 

265Cf. Acórdão do STJ de 16/10/2003; Processo n.º 03P2134; Relator: RODRIGUES DA COSTA.  
266 Cf. Acórdão do STJ de 29/04/2010; Processo n.º 128/05.OJDLSB-A.S1; Relator: SOUTO DE MOURA. 
267 Ainda no que concerne a este último acórdão, verificamos que foi autorizada uma escuta telefónica pelo 

crime de corrupção, mas no decurso das operações descobriu-se, de forma ocasional, um crime de burla 
simples. Como se trata de um conhecimento fortuito, o mesmo não pode ser valorado, uma vez que não 
pertence ao catálogo legal do art. 187.º do CPP e, para além disso, o MP não deduziu acusação pelo crime que 
motivou o recurso a tal método de obtenção de prova. Se aqui não se suscitam problemas, cumpre perguntar 
o seguinte: se o conhecimento fortuito pertencesse ao catálogo legal e não fosse deduzida acusação pelo crime 
legitimador da escuta telefónica, mesmo assim podia o achado casual ser valorado? 

Em princípio diremos abertamente que sim, uma vez que o conhecimento fortuito quando é descoberto vai 
ser utilizado, valorado, noutro processo, em curso ou a instaurar. Contudo, não nos podemos esquecer que a 
sua génese é o processo original onde foi autorizada a intercepção das telecomunicações, estabelecendo-se 
um vínculo entre este e as escutas do processo original, de tal forma que se as mesmas forem consideradas 
prova proibida por violação dos artigos 187.º, 126.º, n.º 3 do CPP e 32.º, n.º 8 da CRP, o efeito à distância desta 
proibição de prova estender-se-á até aqueles conhecimentos. Por outro lado, a não dedução de acusação pelo 
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VI. Podemos assim concluir desta análise da posição jurisprudencial, ao 
nível da valoração dos conhecimentos fortuitos obtidos no decurso de uma 
escuta telefónica legalmente efectuada, de que é orientação uniforme a 
possibilidade de valoração condicional dos mesmos, subordinada a requisitos 
que, no entanto, variam de decisão para decisão, mas tendo sempre como 
denominador comum a necessidade de o crime ocasionalmente descoberto, 
que se cifra num conhecimento fortuito, ter de se enquadrar num dos crimes 
catalogares do art. 187.º do CPP. 

Pode, assim, constatar-se que, nas decisões dos nossos Tribunais 
superiores, não têm vingado as teses extremas que afirmam, de um lado, a não 
possibilidade de valoração dos conhecimentos fortuitos e, de outro lado, as que 
afirmam a sua valoração incondicional, desde que a escuta telefónica tenha 
sido legalmente autorizada e efectuada, com base no postulado de que uma 
lícita produção de prova leva sempre a uma lícita valoração da mesma. 

 

16 – As principais correntes doutrinais. 

 

16.1 – Da valoração incondicional dos conhecimentos fortuitos. 

I. Os defensores desta tese entendem, como o próprio título deste ponto 
sugere, que todo e qualquer conhecimento fortuito pode ser valorado, desde 
que a escuta telefónica, na qual o mesmo surgiu, tenha sido legalmente 
autorizada e executada268. 

Entre os defensores desta tese encontramos SCHÜNEMANN, que “em nome 
do postulado da continuidade entre a licitude da produção de uma prova e a 
legitimidade da sua valoração”269, admite a valoração dos conhecimentos 
fortuitos sem qualquer restrição. 

                                                           
crime legitimador da escuta é para certos autores, como vimos, uma porta aberta a situações de fraude à lei, 
em que se invoca um crime do catálogo, tão-somente com o intuito de se descobrirem outros crimes. 

Assim, se para a valoração dos conhecimentos da investigação enquanto tal, é defendido que se o crime 
motivador da intercepção das telecomunicações não constasse do despacho de acusação, ele seria um 
conhecimento fortuito, também no domínio dos conhecimentos fortuitos em que não seja deduzida acusação 
pelo crime que forneceu base à escuta, o mesmo só pode ser valorado se pertencesse ao catálogo legal, como 
forma de obstar a abusos no recurso a este método de recolha de prova.  

O que acaba por ser uma falsa questão, porque é pressuposto legal da valoração dos conhecimentos 
fortuitos o facto de os mesmos pertencerem ao catálogo legal, como resulta do art. 187.º, n.º 7 do CPP, pelo 
que mesmo que não seja deduzida acusação pelo crime que legitimou a escuta, os mesmos podem ser 
valorados. 

268 De salientar que estas teses estão praticamente isoladas. 
269 Cf. SCHÜNEMANN, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 309. 
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Defendendo de igual forma esta orientação, se pronunciou o OLG 
HAMBURG em decisão de 11/10/1972, em nome de uma aplicação analógica 
do regime dos conhecimentos fortuitos em matéria de buscas (§ 108 da 
StPO)270 e, o Supremo Tribunal espanhol na decisão 75/2005271, onde defende 
que se os conhecimentos fortuitos não forem adquiridos de forma objectável, 
então os mesmos podem ser utilizados como prova. Ou seja, verificamos aqui 
também uma ideia de continuidade entre a produção de prova e a sua 
valoração, de tal forma que se o primeiro pólo for preenchido de forma 
conforme ao direito, também o segundo o será. 

 

16.1.1 - Apreciação crítica. 

I. Os dois grandes argumentos para a adopção desta tese são, por um lado, 
a ideia de continuidade entre a produção de prova e a sua valoração e, por 
outro lado, a aplicação analógica do regime que regula a aquisição dos 
conhecimentos fortuitos em matéria de buscas. Dispensaremos de criticar esta 
segunda, uma vez, que as críticas já lhe foram devidamente apontadas no 
capítulo IV, secção II, ponto n.º 13.1. 

 

II. Ora, na nossa opinião, esta orientação não pode ser perfilhada, pelas 
seguintes razões: 

1.  Em primeiro lugar, verificamos que por via desta tese, procede-se a uma 
equiparação do regime de valoração dos conhecimentos da investigação e dos 
conhecimentos fortuitos272, uma vez que também a valoração destes últimos 
não tem de respeitar qualquer pressuposto, a não ser o facto de a escuta 
telefónica, de onde os mesmos surgiram, ser lícita.  

O que nos leva a fazer a seguinte questão: justificar-se-á tal equiparação? 
Ou seja, será que existe uma similitude entre as duas figuras que a justifique? 

Na nossa opinião, tal similitude não se verifica. Como vimos, enquanto ao 
conceito de conhecimentos da investigação se reconduzem aqueles factos que 
apresentam uma conexão com o delito catalogar que motivou a intercepção 
das telecomunicações, ao conceito de conhecimentos fortuitos reconduzem-se 
os factos que consubstanciem um crime e onde essa mesma conexão não se 
manifeste. Deve-se, assim, ter presente que os “conhecimentos da investigação 
configuram uma categoria processual distinta dos conhecimentos fortuitos. 

                                                           
270 Para as críticas dirigidas a esta decisão, veja-se o Cap. IV, Secção II, ponto n.º 13.1. 
271 Cf. STS 75/2005, recurso n.º 547/2004. 
272 Na medida em que ambos podem ser valorados, sem qualquer condicionante, noutro processo. 



Cáudio Lima Rodrigues Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica 
 

 

 
 

 
| 212 

Daí que a eles não sejam extensivas as considerações em nome das quais 
procuraremos referenciar as traves mestras da disciplina normativa dos 
conhecimentos fortuitos”273. Por outro lado, enquanto os conhecimentos da 
investigação, porque pertencentes à mesma “unidade de investigação em 
sentido processual” do crime que motivou o recurso a este método de obtenção 
de prova, fazem parte do evento no seu todo (que fundamentou o recurso à 
escuta telefónica), o mesmo não se verifica relativamente aos conhecimentos 
fortuitos, dada a ausência dessa mesma conexão e, como tal, ainda não foram 
escrutinados à luz do princípio da proporcionalidade. 

2.  Em segundo lugar, ao seguirmos esta orientação, estamos a permitir 
que possam ser valorados conhecimentos fortuitos, quer digam respeito a um 
delito catalogar, quer não274. 

Concretizando, estamos a potenciar eventuais abusos por parte das 
autoridades que têm a seu cargo a investigação criminal, que sob o pretexto de 
investigarem um crime do catálogo, apenas pretendem “ir à pesca” de 
eventuais delitos275 para os quais não era legítimo o recurso à sua investigação 
através de escutas telefónicas. No fundo, estaríamos quase que a permitir que 
as escutas telefónicas pudessem ter uma função de mera prospecção276. E como 
estamos no âmbito dos conhecimentos fortuitos, nem necessário é que entre 
esses delitos ocasionalmente descobertos e o ilícito típico que fundamentou o 
recurso a tal método de obtenção de prova haja uma qualquer conexão, o que 
verdadeiramente pode potenciar tentações abusivas. 

3.  Em terceiro lugar, “ a simples utilização em processo penal de gravação 
resultante de uma escuta telefónica constitui por si só uma devassa susceptível 
de constituir uma proibição de valoração autónoma ou independente”277. 

Assim, a ideia de que existe uma perfeita congruência entre a produção da 
prova e a sua valoração “ é posta abertamente em crise pelas chamadas 

                                                           
273 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., pp. 306 e 307. 
274 Mostrando preocupação com esta situação, não admitindo a valoração de conhecimentos fortuitos que 

não pertençam ao catálogo legal, veja-se a Acta n.º 18, da UMRP, datada de 24 de Abril de 2006.  
275 Em sentido concordante com o do texto, cf. FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 42 e, 

GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 111. 
276 Dizemos quase, porque existem escutas de mera prospecção, quando sejam desligadas da prática de um 

crime. Neste caso, a escuta ainda tem por base o delito que a legitimou, mas a verdade é que sendo este 
invocado com o único intuito de se partir à descoberta de outros crimes, ao fim e ao cabo, ela não assume uma 
finalidade exclusivamente probatória, orientada para a descoberta do crime praticado e dos seus autores. 
Atribuindo-lhe esta exclusiva finalidade veja-se, NIEVES SANZ MULAS, “Los medios de obtención de pruebas 
en España (entrada y registro en lugar cerrado e intervención de las comunicaciones”, I Congresso de Processo 
Penal (org. por Manuel Guedes Valente), Coimbra: Almedina, 2005, cit., p. 336. 

277 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Dos conhecimentos, 2004, cit., p. 42. 
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proibições de valoração independentes, isto é, que ocorrem à margem de 
qualquer violação de normas de produção de prova. Emergindo, por via de 
regra, a partir da referência directa à tutela constitucional de direitos 
fundamentais, as proibições de valoração independentes podem igualmente 
suscitar-se no contexto duma produção de prova conforme aos pertinentes 
imperativos legais”278. 

4.  Por fim, mas não menos importante, o nosso regime legal, actualmente 
em vigor, não comporta esta tese, uma vez que o art. 187.º, n.º 7 do CPP 
admite expressamente a valoração dos conhecimentos fortuitos, mas sob a 
exigência de certos pressupostos. 

Corresponde este preceito, ao permitir a sua valoração condicional, à 
posição maioritária da jurisprudência e doutrina nacionais, indo de encontro à 
solução preconizada por RUI PEREIRA nas actas da UMRP, onde se pode ler 
que o n.º 7 do art. 187.º do CPP estabelece o modo como se processa a 
utilização dos conhecimentos fortuitos279. 

 

III. Concluímos, pelo que atrás escrevemos, que esta orientação deve ter-
se por ultrapassada, partindo de pressupostos já há muito postos em causa pela 
doutrina, pelo facto de, entre nós, o regime legal de valoração dos 
conhecimentos fortuitos não a comportar e, por fim, por pôr em causa a ideia 
de proporcionalidade subjacente à restrição de todo e qualquer direito 
fundamental (art. 18.º, n.º 2 da CRP) e, como tal, também subjacente à 
possibilidade de valoração dos conhecimentos fortuitos.  

 

16.2 – Da total recusa de valoração dos conhecimentos fortuitos. 

 

I. Relativamente a esta orientação merecem destaque a opinião de 
FRANCISCO AGUILAR e DAMIÃO DA CUNHA. 

                                                           
278 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 56. Evidenciando a ideia da existência de uma 

proibição de valoração independente de uma proibição de produção de prova e da circunstância de nem sempre 
uma proibição de produção de prova levar à correspectiva proibição de valoração, veja-se, PAULO DE SOUSA 
MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., pp. 141 e 142. Assim, no ordenamento jurídico alemão, 
KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 87, salientando que “o reconhecimento de 
uma proibição de utilização probatória independente é uma consequência adicional da diferenciação originária 
entre a proibição de produção e sua utilização”. 

279 Intervenção do Dr. RUI PEREIRA, na acta n.º 18 da UMRP, datada de 24 de Abril de 2006. 
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Comecemos pela segunda. DAMIÃO DA CUNHA, sempre manifestou 
relutância quanto à valoração dos conhecimentos fortuitos280, como pode 
depreender-se das actas da UMRP, que passamos a transcrever: “ O Prof. 
Doutor Damião da Cunha manifestou a sua discordância em relação à 
utilização dos conhecimentos fortuitos como meio de prova. Na sua opinião, a 
utilização desses conhecimentos pode padecer de inconstitucionalidade. São 
meios de prova que não foram objecto de despacho fundamentado de 
autorização”281. 

 

II. Defendendo igualmente, entre nós, a não possibilidade de valoração dos 
conhecimentos fortuitos, obtidos no decurso de uma escuta telefónica 
legalmente efectuada, temos a tese de FRANCISCO AGUILAR282. 

Para entendermos a posição do autor, nada melhor do que transcrevermos 
um segmento da sua obra: “ Pelo que se impõe concluir que os conhecimentos 
fortuitos resultantes de escutas telefónicas não encontram no art. 187.º do CPP 
uma base normativa de permissão de valoração. É que a sua valoração 
ultrapassa, como acabamos de verificar, o fim normativo deste preceito; donde, 
representa uma intervenção autónoma sobre os direitos fundamentais em 
causa. Simplesmente, tal intervenção já não se encontra coberta pela 
autorização de valoração resultante dos arts. 187.º e seg. do CPP. Assim, não 
existindo nenhuma base de autorização especial neste domínio, nenhuma 
valoração de conhecimentos poderá ter lugar. […] Deste modo, na falta de 
uma norma especial de permissão de valoração não restará outra alternativa 
senão a aplicação da regra que constitui sempre o direito, liberdade e garantia; 
no caso em apreciação: o direito à palavra falada, o direito ao sigilo das 
telecomunicações e o direito à reserva da intimidade da vida privada. Donde 
os conhecimentos fortuitos terão de ser objecto de uma proibição de valoração 
de prova, nos termos do art. 32.º, n.º 8 da CRP, por representar uma 
“intromissão abusiva” a valoração de determinados factos quando efectivada 
fora dos casos previstos na lei”283. 

                                                           
280 Como se pode ver na acta n.º 18 da UMRP, e no artigo da sua autoria, in, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), pp. 

212 e 213. 
281 Intervenção de DAMIÃO DA CUNHA, na acta n.º 18 da UMRP, de 24 de Abril de 2006. 
282 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., pp. 64 e 65. No entanto, devemos fazer a 

ressalva que, aquando da defesa desta ideia por parte deste autor, no seu relatório de mestrado, datado de 
1999, o regime legal em matéria de escutas telefónicas era muito diferente do que o que hoje se encontra em 
vigor, após a revisão operada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, não havendo então uma norma especifica 
que habilitasse a valoração dos denominados conhecimentos fortuitos. 

283 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., pp. 64 e 65. 
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III. A posição do autor citado parte, assim, de duas premissas. A saber: a 
valoração dos conhecimentos fortuitos não está coberta pela ratio do art. 187.º 
do CPP (não podendo o mesmo ser alvo de uma interpretação extensiva, nem 
de aplicação analógica), na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de 
Agosto e, inexistência de norma específica habilitante da valoração dos ditos 
conhecimentos, de tal forma que se permitíssemos tal valoração “ […] se 
violaria o disposto no art. 18.º, n.º 2 da CRP, já que seria o intérprete e, não o 
legislador, a estabelecer uma restrição a um direito, liberdade e garantia”284/285. 

Prosseguindo, todos os factos ocasionalmente descobertos através de uma 
escuta telefónica legalmente efectuada que se traduzam em conhecimentos 
fortuitos, são afectados por uma proibição de valoração286. Estamos, neste 
domínio, perante uma verdadeira proibição de prova, que vai gerar uma 
nulidade “especial” em relação ao regime normal das nulidades, regulado nos 
artigos 118.º e seguintes do CPP (artigos 32.º, n.º 8 da CRP, 187.º, 190.º, 
118.º, n.º 3 e 126.º, n.º 3, todos do CPP). 

Por conseguinte, esta proibição de valoração dos conhecimentos fortuitos 
vai desencadear o efeito-à-distância próprio do regime das proibições de prova. 
Adoptando, o autor, a distinção entre os efeitos probatórios e os efeitos 
investigatórios dos conhecimentos fortuitos, nega a possibilidade de valoração 
dos mesmos (ou seja, afirma-se a inexistência de efeitos probatórios dos 
mesmos), “pelo que os conhecimentos fortuitos poderão ter como única 
consequência jurídica a relevância como base da investigação. O mesmo é 
dizer: a sua eficácia limitar-se-á à aquisição de uma notitia criminis que dará 

                                                           
284 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 65.  
285 Nenhuma restrição pode ser definida ou concretizada a não ser por lei (art. 18.º, n.º 3 da CRP) e a norma 

tem de revestir carácter geral e abstracto (art. 18.º, n.º 3, 1.ª parte). Relativamente às restrições a direitos, 
liberdades e garantias, atente-se na posição de GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, Constituição Portuguesa 
anotada, 3.ª ed. revista, Coimbra: Coimbra Editora, 1993 (1.ª ed. 1980), cit., pp. 148 e 149, onde escrevem: “Para 
que a restrição seja constitucionalmente legítima torna-se necessária a verificação cumulativa das seguintes 
condições: (a) que a restrição esteja expressamente admitida (ou, eventualmente imposta) pela Constituição 
(n.º 2, 1.ª parte); (b) que a restrição vise salvaguardar outro direito ou interesse constitucionalmente protegido 
(n.º 2, in fine); (c) que a restrição seja exigida por essa salvaguarda, seja apta para o efeito e se limite à medida 
necessária para alcançar esse objectivo (n.º 2, 2.ª parte); (d) que a restrição não aniquile o direito em causa, 
atingindo o conteúdo essencial (n.º 3, in fine). Além da verificação destes pressupostos materiais, a validade 
das leis restritivas de direitos liberdades e garantias depende ainda de três requisitos quanto ao carácter da 
própria lei: (a) a lei deve revestir carácter geral e abstracto (n.º 3, 1.ª parte); (b) a lei não pode ter efeito retroactivo 
(n.º 3, 2.ª parte); (c) a lei deve ser uma lei da AR ou, quando muito, um decreto-lei autorizado (art. 168º, n.º 1 b)) 
”. 

286 De notar, que estamos perante uma proibição de valoração de prova, independente de uma proibição de 
produção de prova, já que a escuta telefónica foi legalmente autorizada e realizada. Sobre esta matéria, veja-
se, PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 143. 
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origem ao surgimento de um novo procedimento criminal, nos termos dos arts. 
241.º e seguintes do CPP”287.  

Por sua vez, no novo processo, nada impede que seja autorizada uma 
medida de intercepção de telecomunicações, para que se investigue o crime 
que consubstanciou o conhecimento fortuito e deu origem a esse novo 
processo288. Contudo, no despacho de autorização das escutas telefónicas, o 
JIC não pode valorar as gravações onde surgiu o conhecimento fortuito, e 
inclui-las na fundamentação do mesmo, sob pena de estar a valorar prova 
afectada, como vimos, por uma proibição de valoração. 

Caso o JIC fundamente o despacho de autorização com base nas ditas 
gravações “estaríamos na presença de um verdadeiro efeito à distância daí 
resultando a inquinação das gravações resultantes da vigilância telefónica 
ordenada no segundo processo”289/290. 

  

                                                           
287 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 86. Contra esta tese, cf. GUEDES VALENTE, 

Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 130, nota n.º 314: “ […] não acompanhamos a posição de FRANCISCO 
AGUILAR, por considerarmos, como KNAUTH, que não podemos proibir a valoração de conhecimentos 
fortuitos por ferimento do princípio constitucional de reserva de lei – art. 18.º, n.º 2 e 34.º, n.º 4 da CRP – e, 
automaticamente, converter esses conhecimentos em notitia criminis- base da investigação – como se aquela 
não viesse posteriormente a ser apreciada e valorada pela autoridade judiciária competente”. Por nós, não 
concordamos com o entendimento deste último autor, mas ao tema voltaremos mais adiante, mais 
precisamente no Cap. VI, ponto n.º 30. 

288 Esta posição faz sentido para a tese do citado autor, na medida em que o mesmo não reconhece qualquer 
valia probatória aos conhecimentos fortuitos, mesmo que o conhecimento fortuito seja um delito catalogar e a 
sua valoração esteja submetida a uma cláusula de ultima ratio. Actualmente, face aos pressupostos 
desenhados no art. 187.º, n.º 7 do CPP, será muito difícil, embora não impossível, que por aquele crime, no novo 
processo, possa ser autorizada uma escuta telefónica, na medida em que estes pressupostos são 
praticamente um decalque dos pressupostos de admissibilidade deste método de obtenção de prova, 
acolhendo o citado preceito a doutrina do juízo hipotético de intromissão. 

289 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 86, nota n.º 423. 
290 Por sua vez, entende o autor que o art. 188.º, n.º 3 do CPP, na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, não 

proíbe que o conhecimento fortuito desencadeie os ditos efeitos meramente investigatórios. Relembre-se que 
este mesmo artigo ordenava a destruição dos elementos recolhidos sempre que não fossem relevantes para o 
processo, ficando todos os participantes nas operações ligados ao dever de segredo. A questão é se pode 
conjugar-se este dever de segredo, com os efeitos investigatórios que FRANCISCO AGUILAR atribui aos 
conhecimentos fortuitos, ou seja, a sua relevância como notícia do crime? O autor entende que sim (Cf. 
FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 86, nota n.º 424.), uma vez que o regime do art. 187.º 
e 188.º do CPP, na redacção anterior à actualmente em vigor, é privativo dos conhecimentos da investigação, 
“enquanto a 1.ª parte do n.º 3 do art. 188.º do CPP limita a valoração daqueles factos ao processo em que o 
recurso à escuta foi autorizado, a segunda só se deverá aplicar aos casos em que das conversações telefónicas 
não resulte a prática de qualquer crime.” Ou seja, este regime só se aplica aos conhecimentos da investigação, 
porque a ratio dos arts. 187.º e segs. do CPP limita-se à autorização da valoração dos conhecimentos da 
investigação e, como tal, não há uma contradição entre o art. 188.º, n.º 3 do CPP, na redacção anterior à 
actualmente em vigor, e o facto de os conhecimentos fortuitos poderem valer como notitia criminis.  
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16.2.1 – Apreciação crítica. 

 

I. Na nossa opinião, estas teses devem ter-se por totalmente afastadas, na 
medida em que se apresentam irremediavelmente inconciliáveis com o art. 
187.º, n.º 7 do CPP. 

Assim, no que se refere à posição de FRANCISCO AGUILAR, apesar da sua 
grande coerência, a grande âncora da sua tese deixou de existir, ou melhor, 
passou a existir, com a introdução de um novo n.º 7, no artigo 187.º do CPP, 
com a revisão operada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto. 

Ou seja, actualmente existe uma norma que expressamente habilita a 
valoração dos conhecimentos fortuitos, em outro processo, em curso ou a 
instaurar, “se tiver resultado de intercepção de meio de comunicação utilizado 
por pessoa referida no n.º 4 e na medida em que for indispensável à prova de 
crime previsto no n.º 1” (art. 187.º, n.º 7 do CPP)291. 

II. No que concerne à posição de DAMIÃO DA CUNHA, ela repousa no facto 
de os conhecimentos fortuitos não terem sido objecto de individualização no 
despacho de autorização da escuta telefónica. 

É uma posição próxima à de alguns autores italianos como ERCOLI, GREVI 
ou ILLUMINATI292, que sustentam a razão de ser do art. 270.º, n.º 1 do CPPI 
(que se refere à utilização do material probatório recolhido através de escutas 
telefónicas, noutro processo, sob certos requisitos), no facto de que utilizar os 
registos noutro processo significa esvaziar de conteúdo a garantia 
constitucional da motivação do despacho de autorização da medida. O crivo 
preventivo do juiz é, segundo estes autores, ultrapassado, porque os 
pressupostos para a emissão do despacho não foram acertados. 

No entanto, estes autores, não defendem a não valoração dos 
conhecimentos fortuitos por esta razão, vindo antes afirmar que o art. 270.º, 
n.º 1 do CPPI, que permite essa mesma valoração, vem constituir-se como um 
travão a este fenómeno, em cumprimento do art. 15.º da Constituição italiana. 
Ou seja, parece-nos que DAMIÃO DA CUNHA leva mais longe a sua posição do 
que estes autores. 

 

                                                           
291 No entanto, merece ser salientado que ainda antes da entrada em vigor deste novo número, tanto a 

maioria da jurisprudência (a título de exemplo, Ac. do TRL 11/10/2007; Ac. do STJ de 23/10/2002; Ac. do TRL 
de 17/08/2007), como da doutrina (por exemplo, COSTA ANDRADE; MARQUES DA SILVA; ANDRÉ LAMAS 
LEITE; GUEDES VALENTE), pronunciava-se no sentido da valoração condicional dos conhecimentos fortuitos.  

292 Apud, CONSO / GREVI, Commentario, 2005, cit., p. 811. 
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III. Não podemos concordar com a tese do citado autor. Resulta do art. 
187.º, n.º 1 do CPP que o JIC apenas pode autorizar uma escuta telefónica por 
um dos crimes elencados no art. 187.º, n.º 1 e 2 do CPP, pelo que esse crime 
tem de ser especificado no despacho de autorização. Ora, esta exigência visa 
evitar que possam ser realizadas escutas telefónicas por todo e qualquer crime, 
incluindo criminalidade de pouca gravidade, em relação à qual a medida seria 
desproporcional, violando o art. 18.º, n.º 2 da CRP. 

No que concerne aos conhecimentos fortuitos, os mesmos enquanto crimes 
descobertos ocasionalmente e não conhecidos no início da investigação, não 
podem, por essa mesma razão, ser objecto de individualização no despacho 
que autorizou a medida. A esta impossibilidade, acresce o facto de a medida 
ter de ser fundamentada de acordo com os elementos de prova disponíveis no 
momento da prolação do despacho, sendo assim inviável, se não mesmo 
impossível, exigir que esses crimes (que se traduzem em conhecimentos 
fortuitos) constem do despacho de autorização da escuta telefónica, dado que 
a mesma não tem por escopo a sua investigação, por os mesmos serem 
desconhecidos da mesma293. É assim escopo do art. 187.º, n.º 7 do CPP, ao 
condicionar a valoração dos conhecimentos fortuitos a determinados 
pressupostos, evitar a circulação das gravações telefónicas, donde resulta um 
crime desligado do objecto em investigação, sem qualquer fronteira ou 
barreira, podendo dar-se uma irremediável lesão dos direitos fundamentais 
daquele ou daqueles contra quem a prova será valorada, pelo facto de a 
valoração da prova desse crime, porque obtida através de uma escuta 
telefónica, ainda não ter sido submetida ao juízo de proporcionalidade em 
todas as suas vertentes.  

 

IV. Por outro lado, como verificamos, não existe uma adesão da 
jurisprudência nacional a estas teses defensoras da não valoração dos 
conhecimentos fortuitos, adoptando a mesma uma corrente uniformizada de 
permissão de valoração de tais conhecimentos, obtidos no decurso de uma 
escuta telefónica legalmente efectuada, de forma condicional. Para ilustrar esta 
afirmação, basta atentarmos que no acórdão de STJ de 29 de Abril de 2010 
escreveu-se que a doutrina de COSTA ANDRADE e do acórdão do STJ de 23 de 
Outubro de 2002 foi vertida em letra da lei. 

 

                                                           
293 Em relação à questão de sabermos se a valoração dos conhecimentos fortuitos é uma medida 

proporcional, a ela nos referiremos no ponto atinente à valoração condicional dos conhecimentos fortuitos, de 
forma a não nos repetirmos (Cap. IV, Secção V, ponto n.º 21). 
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V. Por fim, a nível do direito comparado, como verificámos, tanto em Itália 
como na Alemanha, admite-se a valoração dos crimes ocasionalmente 
descobertos que não apresentem uma conexão com a matéria de facto a ser 
alvo de investigação, sob certas condições294. 

No entanto, não descuramos que em termos de direito comparado, no 
ordenamento jurídico espanhol, alguma jurisprudência inclina-se para a não 
valoração dos conhecimentos fortuitos295. Contudo, por nós, pensamos que tal 
deve-se a um regime muito lacunar que vigora em Espanha, quer em termos 
materiais (a nível dos pressupostos de admissão da escuta telefónica, tendo 
sido a maior parte deles construídos por via jurisprudencial), quer em termos 
procedimentais (por exemplo, na regulação das transcrições das gravações), de 
tal forma que o TEDH, no caso Prado Bugallo contra Espanha296, considerou 
que as garantias da lei espanhola não respondem a todas as condições exigidas 
pela jurisprudência desse mesmo Tribunal, especialmente as que derivam das 
decisões Kruslin contra França e Huvig contra França, para que se evitem 
possíveis abusos297. 

Daí que existam certas diferenças entre o regime espanhol em matéria de 
escutas telefónicas e o nosso, que é bastante mais completo, pelo que a 
ausência de uma norma habilitadora de valoração dos conhecimentos fortuitos 
conjugada com o dito regime muito lacunar é, pensamos nós, um factor de 
inibição para que parte da jurisprudência espanhola valore os conhecimentos 
fortuitos. 

Dada assim a maior proximidade do ordenamento jurídico italiano e 
alemão, em matéria de escutas telefónicas, do que o ordenamento jurídico 
espanhol, com o nosso regime jurídico actualmente em vigor, temos de ter em 
maior consideração os dois primeiros. 

  
  

                                                           
294 Veja-se o Cap. IV, Secção I, ponto n.º 12 e 13 respectivamente. 
295 Como se pode ver no Cap. IV, Secção I, ponto n.º 11. 
296 Cf. decisão do TEDH, Prado Bugallo vs. Espanha, de 18 de Fevereiro de 2003. 
297 Estas e outras decisões podem ser consultadas no estudo de, JOÃO RAMOS DE SOUSA, “Escutas 

telefónicas em Estrasburgo: o activismo jurisprudencial do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos”, Sub Júdice, 
n.º 28 (2004), cit., pp. 47 a 55. No mesmo sentido crítico do texto veja-se: STC 184/2003 de 23 de Outubro de 
2003; STS 99/2010, recurso n.º 1438/2009; STS 1200/2009, recurso n.º 10642/2008; STS 75/2005, recurso 
n.º 547/2004 e; STS 1426/1998, recurso n.º 1709/1996. 
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16.3 – Da valoração condicional dos conhecimentos fortuitos. 

 

I. No que diz respeito à valoração condicional dos conhecimentos fortuitos, 
não pode dizer-se que há apenas uma orientação, mas sim várias. Como tal, 
impõe-se, antes de mais, que façamos uma breve síntese sobre as mesmas. 

 

II. Segundo GUEDES VALENTE, são de valorar os conhecimentos fortuitos, 
desde que “eles provenham de uma escuta lícita que se destinem ao 
esclarecimento de um dos crimes do catálogo do art. 187.º do CPP, quer o 
sujeito desses factos seja o arguido do processo em cuja vigilância telefónica se 
opera, quer seja um terceiro298 – desde que tenha participado nas 
comunicações e conversações –, que se mostrem indispensáveis e necessários 
a esse esclarecimento e que, face a um juízo de “hipotética repetição da 
intromissão” – estado de necessidade investigatório – se verifique uma 
probabilidade qualificada de que em aquele processo autónomo se recorreria 
à escuta telefónica por se mostrar de grande interesse para a descoberta da 
verdade ou para a prova e que os conhecimentos tivessem sido comunicados 
imediatamente ao juiz que autorizou ou ordenou a diligência processual”299. 

Explicita o autor, que todos estes requisitos são de verificação cumulativa, 
pelo que a falha de qualquer um deles irá gerar uma proibição de valoração 
dos conhecimentos fortuitos. 

De iure condendo, defende que, em sede de reforma do CPP, deve adoptar-
se a tese da valoração condicional dos conhecimentos fortuitos. Não obstante, 
o mesmo autor não admite que se um conhecimento fortuito não poder ser 
valorado, pela não presença de algum dos pressupostos necessários à sua 
valoração, o mesmo possa valer como notícia do crime, dada “a 
excepcionalidade da escuta telefónica e a restrição dos direitos fundamentais 

                                                           
298 Segundo o mesmo autor, o terceiro tem de ter participado na conversação para que o conhecimento 

fortuito contra ele possa ser valorado (a não ser, que seja cúmplice ou comparticipante do crime), porque se 
assim não for, apenas deve dar azo a uma investigação autónoma por parte do MP, ou seja, só pode valer como 
notitia criminis [Cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 133, nota n.º 322]. 

Esta opinião merece alguns apontamentos. Primeiro, se o terceiro que não participa na conversa for cúmplice 
ou comparticipante do crime que motivou a escuta telefónica, não estamos perante um conhecimento fortuito 
mas perante um típico conhecimento da investigação. Em segundo lugar, o autor contraria-se, ao permitir a 
valoração como notícia do crime desta situação, quando depois escreve na p. 136, que se o legislador, 
relativamente aos conhecimentos fortuitos que não possam ser valorados, optar pela tese de FRANCISCO 
AGUILAR de que os conhecimentos fortuitos deviam servir como eficácia de notícia do crime, essa posição não 
merece a sua concordância e a norma será materialmente inconstitucional [Cf. GUEDES VALENTE, 
Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 136]. 

299 Cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., pp. 133 a 136. 



 Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica 
 

 

 
 

 
221 | 

pessoais à reserva da intimidade da vida privada e familiar e o direito à 
palavra”, de tal forma que se assim não for, entende o mesmo autor que a 
norma estará ferida de inconstitucionalidade material, por violação dos 
“princípios da proporcionalidade e da interpretação restritiva das normas que 
afectam direitos, liberdades e garantias fundamentais – v.g. os prescritos nos 
artigos 18.º, 26.º e 34.º da CRP”300. 

III. Por sua vez, ANDRÉ LAMAS LEITE301, depois de definir os 
conhecimentos fortuitos como “todos aqueles factos que exorbitam o núcleo 
de informação prevista no meio de obtenção de prova em causa, assim 
atingindo a esfera jurídica de terceiros, bem como aqueles que, atendendo ao 
seu conteúdo, não se prendem com a factualidade que motivou o recurso a tal 
meio”302, entende que são de valorar os conhecimentos fortuitos quando 
estivermos, antes de mais, “perante suspeitas da prática, pelo arguido ou por 
um terceiro, (mesmo que não apresente qualquer ligação com o processo em 
que as escutas foram autorizadas) de tipos legais contidos no catálogo do art. 
187.º, n.º 1, tudo parece apontar para a admissibilidade de valoração de tais 
provas”303, devendo os mesmos conhecimentos ser imediatamente 
transmitidos ao juiz para apreciação da validade da sua utilização. 

Contudo, não se basta este autor com a necessidade de o conhecimento 
fortuito se enquadrar num dos crimes catalogares, sendo indispensável fazer 
intervir uma “ideia de juízo hipotético de intromissão, concretizado num 
estado de necessidade investigatório. Esta figura traduz-se, uma vez mais, no 
recurso à causalidade hipotética, i. e. , será de admitir a valoração dos 
conhecimentos fortuitos sempre que se possa concluir que se o Tribunal no 
momento em que ordenou uma dada escuta, tivesse elementos para suspeitar 
da prática, pelo arguido ou por um terceiro, de outros crimes que admitissem 
o recurso às escutas telefónicas, teria ordenado a execução desse meio de 
obtenção de prova”304. 

Exige assim este autor, como pressupostos de valoração dos conhecimentos 
fortuitos, os seguintes: 

                                                           
300 Cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 136. 
301 Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, “As escutas telefónicas – algumas breves reflexões em redor do seu regime e 

das consequências processuais derivadas da respectiva violação”, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., pp. 38 
e segs. 

302 Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 38. 
303 Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 40. 
304 Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., pp. 40 e 41. 
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1.  O conhecimento fortuito tem de dizer respeito a um crime do catálogo 
legal de crimes que podem ser alvo de uma medida de intercepção das 
telecomunicações. 

2.  É necessário fazer intervir a ideia de estado de necessidade 
investigatório305. 

3.  No que concerne à delimitação subjectiva da valoração dos 
conhecimentos fortuitos, o mesmo tanto pode dizer respeito ao suspeito 
escutado, como a um terceiro. 

Não pertencendo o crime ocasionalmente descoberto a um dos crimes do 
catálogo legal, não podem, segundo o mesmo autor, os mesmos ser valorados, 
por duas ordens de razões: 

1.  Em primeiro lugar, verificar-se-ia uma entorse ao princípio da 
legalidade, uma vez que admitir-se-ia a valoração de material probatório 
adquirido por via de uma escuta telefónica relativamente a crimes “que o 
legislador entendeu não terem suficiente dignidade para serem levados à 
balança de ponderação de interesses entre a inviolabilidade das 
telecomunicações e a descoberta da verdade em processo penal”306. 

2.  Em segundo lugar, para evitar situações de abuso por parte dos órgãos 
das instâncias formais de controlo, evitando-se assim que obtenham material 
probatório quanto a crimes que não constam do catálogo legal. 

Perante estes casos, os factos ocasionalmente descobertos, apenas podem 
valer como notícia do crime, dando azo à abertura de um novo inquérito pelo 
MP, uma vez que “só assim se dará cabal cumprimento ao princípio da 
oficialidade”307.  

 

IV. Por sua vez, GERMANO MARQUES DA SILVA308, permite a valoração dos 
conhecimentos fortuitos que digam respeito a um crime do catálogo, resultem 
da intercepção de meio de comunicação utilizado por pessoa referida no n.º 4, 

                                                           
305 Para justificar a exigência do estado de necessidade investigatório, escreve: “Julgamos ser esta última a 

solução que melhor se quadra no nosso ordenamento jurídico, permitindo estas exigências adicionais 
conseguir uma protecção mais eficaz dos direitos fundamentais que são beliscados pelas escutas, porquanto 
asseguram, dentro das margens de uma concordância prática, que as instâncias formais de controlo não farão 
um uso dos conhecimentos fortuitos que permita uma espécie de fraude ao próprio regime deste meio de 
obtenção de prova” [Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 41]. 

306 Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 41. 
307 Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 42.  
308 Cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II, 2008, cit., pp. 255 e 256. 
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do art. 187.º do CPP, e na medida em que forem indispensáveis à prova desse 
mesmo crime. 

No que concerne à delimitação subjectiva da valoração dos conhecimentos 
fortuitos, estes tanto podem ser valorados contra o suspeito escutado, como 
contra qualquer terceiro, desde que o meio de comunicação seja utilizado pela 
pessoa a quem a escuta telefónica se refere. 

V. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE309 admite a valoração dos 
conhecimentos fortuitos, na medida em que digam respeito a um delito 
catalogar e em relação a pessoa que possa ser incluída no catálogo legal de 
alvos da intercepção das telecomunicações, sendo a mesma indispensável à 
prova do crime no outro processo. 

 

VI. Emblemática, neste domínio, é a posição de COSTA ANDRADE310, na 
medida em que foi pioneiro no tratamento da questão entre nós e pelo facto 
de a sua orientação ter grande eco entre outros autores e a nível jurisprudencial. 

Entende, este autor, que são de valorar os conhecimentos fortuitos que se 
reportem a um crime do catálogo legal do art. 187.º do CPP (exigência esta 
que o autor tem por mínima), mas exigindo, simultaneamente, que se 
reproduza a ideia de estado de necessidade investigatório ou também 
denominado juízo hipotético de intromissão. Ou seja, há que verificar se a 
utilização das gravações em outro processo, em curso ou a instaurar, é 
indispensável para a prova desse mesmo crime e a medida é proporcional face 
ao interesse que visa salvaguardar-se. Como escreve COSTA ANDRADE, 
apontando a necessidade de chamar à colação o princípio da 
proporcionalidade: “Por esta via, assegurar plena e contínua obediência ao 
programa político-criminal subjacente àquele regime e às decisões de 
concordância prática que lhe emprestam sentido. E que seguramente não 
contendem apenas com a gravidade do delito, mas também com um conjunto 
integrado de exigências, como o grau de suspeita e a própria urgência 
criminalística da medida”311. 

 

VII. Por fim, temos a posição daqueles que na sequência do entendimento 
do Supremo Tribunal Federal alemão (BGH) expresso na decisão de 

                                                           
309 Cf. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 511, ponto n.º 14. 
310 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., pp. 311 e 312. 
311 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 310. 
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15/03/1976312 de que podem ser valorados os conhecimentos fortuitos que se 
subsumam a um crime catalogar ou que estejam em conexão com a suspeita 
de um crime do catálogo. 

Esta solução, adaptada ao nosso ordenamento jurídico processual penal, 
significaria que tanto poderiam ser valorados os conhecimentos fortuitos que 
se cifrassem em delitos catalogares (constantes do art. 187.º, n.º 1 do CPP), 
como os delitos que embora não pertencendo ao mesmo, apresentassem uma 
conexão com um qualquer crime do catálogo, ou no entendimento do BGH, 
na decisão de 18/03/1998313, apresentassem uma estreita conexão com o delito 
catalogar que motivou a escuta telefónica314. 

 

Secção III – Dos pressupostos materiais de índole objectiva de 
valoração dos conhecimentos fortuitos – solução adoptada. 

 

17 – Da não possibilidade de valoração de delitos extra – catalogares. 

 

I. Dada a grande multiplicidade de opiniões que existem entre nós, dentro 
da tese da valoração condicional dos conhecimentos fortuitos (de tal forma, 
que podemos falar de espécies das espécies), cumpre atentarmos, antes de 
mais, na bondade desta última solução, uma vez que é a que mais se afasta das 
restantes. 

Como vimos, entende o Supremo Tribunal Federal alemão que os 
conhecimentos fortuitos podem ser valorados, quer os crimes ocasionalmente 
descobertos pertençam ao catálogo legal, quer não se reconduzindo ao dito, 
apresentem uma conexão com o delito que motivou a escuta telefónica. Como 
já tivemos oportunidade de referenciar, não concordamos com esta orientação, 
na medida em que se entre o delito que serviu de fundamento à realização da 
escuta telefónica e o delito ocasionalmente descoberto existe uma conexão 
relevante, apurada nos termos do art. 24.º, n.º 1 do CPP, então o crime 
descoberto é um verdadeiro conhecimento da investigação.  

                                                           
312 Cf. decisão do BGH de 15/03/1976, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 307. 
313 Cf. decisão do BGH de 18/03/1998, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 35. 
314 Esta segunda solução foi chamada à colação, na UMRP, pelo Professor Doutor PAULO DE SOUSA 

MENDES da seguinte forma: “Quando muito, seria de ponderar também a utilização de conhecimentos fortuitos 
se revelarem uma conexão com a suspeita do crime que suscitou a escuta, a exemplo da jurisprudência actual 
do Supremo Tribunal Federal alemão” [Intervenção de PAULO DE SOUSA MENDES, Acta n.º 18, da UMRP, de 
24 de Abril de 2006]. 
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No entanto, cabe perguntar se um delito extra-catalogar que não se 
encontre em conexão com o delito que legitimou a escuta telefónica, ou se 
encontrar em conexão com um outro delito (e assim não se assumindo como 
um conhecimento da investigação, mas um verdadeiro conhecimento fortuito) 
pode ser valorado. Assim, referir-nos-emos à eventual possibilidade de serem 
valorados delitos extra-catalogares que sejam de qualificar como 
conhecimentos fortuitos. Na nossa opinião, tal orientação não deve ser 
seguida, pelas seguintes razões: 

1.  Em primeiro lugar, ao estendermos a valoração dos conhecimentos 
fortuitos a delitos extra-catalogares, estamos a potenciar eventuais situações de 
abuso por parte das autoridades competentes para a investigação, que podem 
invocar um crime do catálogo como base da medida, com o único intuito de 
descobrirem delitos fora desse mesmo catálogo e que, por conseguinte, não 
podem ser alvos autónomos de uma escuta telefónica. 

Teríamos, como já referimos antes, escutas de quase-prospecção, ou seja, 
que podem não somente visar a descoberta de material probatório para a 
fundamentação factual da prática do crime motivador da intercepção das 
telecomunicações, mas também a descoberta de outros delitos completamente 
desligados do objecto do processo em investigação315.  

2.  Em segundo lugar, ao estendermos a valoração dos conhecimentos 
fortuitos a ilícitos típicos que não pertencem ao catálogo desenhado pelo 
legislador, seria fazer com que a norma assim construída padecesse, na nossa 
óptica, de uma inconstitucionalidade material, por violação do princípio da 
proporcionalidade, ou também designado da proibição do excesso (art. 18.º, 
n.º 2 da CRP). 

Ora, a proporcionalidade no domínio das escutas telefónicas e, mais 
precisamente, no domínio da valoração dos conhecimentos fortuitos, liga-se, 
entre outros vectores, à necessidade do crime em investigação, ou a investigar, 
apresentar uma certa gravidade, seja a mesma expressa através da medida legal 
da pena (o que podemos denominar de gravidade quantitativa), seja expressa 
através de uma certa transcendência social do delito (o que podemos 
denominar de gravidade qualitativa)316. 

                                                           
315 Igualmente sensível a este argumento, ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 41, 

falando em “burla de etiquetas” e, GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 116. 
316 No sentido de que a proporcionalidade para ser respeitada apenas podem admitir-se escutas telefónicas 

por crimes graves, cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., pp. 55 e 56; COSTA ANDRADE, 
Sobre as proibições, 1992, cit., p. 310. Em Espanha, por exemplo, cf. JOAN QUERALT, Liber Amicorum, 2006, cit., 
p. 1142 e STS 1200/2009, recurso n.º 10642/2008 e, em Itália por via do art. 266.º, n.º 1 do CPPI. 
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Ou seja, admitir-se a realização de uma escuta telefónica por uma mera 
“bagatela penal” e, por consequência, admitir-se a valoração de um 
conhecimento fortuito nas mesmas condições, faria com que não existisse um 
equilíbrio entre os interesses no recurso a tal medida (interesse público na 
perseguição dos criminosos e a eficácia da investigação criminal) e os direitos, 
liberdades e garantias restringidos, a saber, o direito à inviolabilidade das 
telecomunicações (art. 34.º, n.º 4 da CRP), o direito à reserva da intimidade 
da vida privada e o direito à palavra falada (art. 26.º, n.º 1 da CRP). 

Como nota ANDRÉ LAMAS LEITE, “tudo se passaria como se, por 
circunstâncias de vária ordem, se acabasse por admitir o recurso ao material 
recolhido por intermédio das escutas telefónicas face a crimes que o legislador 
expressamente entendeu não terem suficiente dignidade para serem levados à 
balança de ponderação de interesses”317. 

Vejamos mais de perto o princípio da proporcionalidade ínsito no art. 18.º, 
n.º 2 da CRP. Decompõe-se o mesmo em três subprincípios. A saber: o 
princípio da idoneidade ou adequação, o princípio da necessidade ou da 
indispensabilidade e o princípio da proporcionalidade stricto sensu.  

Destes subprincípios, o primeiro significa que a medida deve ser apta a 
realizar o fim prosseguido com a restrição, que permita alcançar ou contribuir 
para alcançar esse fim. Sem dúvida que a valoração de um conhecimento 
fortuito, que dissesse respeito a um delito extra-catalogar, seria apta, ou pelo 
menos contribuiria, para aumentar a eficácia da investigação e por conseguinte 
satisfazer o interesse público na perseguição e punição dos criminosos. 

Por sua vez, o princípio da indispensabilidade ou necessidade, postula que 
se utilize o meio mais suave ou menos restritivo que precise de ser utilizado 
para atingir o fim em vista, nas palavras de REIS NOVAIS318. Ora, podemos 
admitir que só através de uma escuta telefónica possa prosseguir-se na 
investigação de uma “bagatela penal”, por já anteriormente todas as tentativas 
de descoberta da verdade, através de outros meios de obtenção de prova, se 
terem gorado.  

Por fim, o princípio da proporcionalidade em sentido estrito impõe que se 
faça uma comparação entre dois termos, sendo este mesmo princípio que é o 
instrumento privilegiado de controlo das medidas restritivas da liberdade. 

                                                           
317 Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 41. 
318 Cf. JORGE REIS NOVAIS, Os princípios constitucionais, 2004, cit., p. 171. 
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Os pólos a comparar são, de um lado, a importância do fim almejado através 
da medida restritiva e, de outro lado, a gravidade do sacrifício que se impõe 
com a restrição319. 

Assim, ao admitirmos a valoração dos conhecimentos fortuitos que não se 
enquadrem no catálogo legal do art. 187.º do CPP, por não revestirem a 
dignidade penal suficiente para dele fazerem parte, estaríamos a violar esta 
terceira dimensão do princípio da proporcionalidade, pelo que a medida seria 
excessiva face aos valores a salvaguardar320. 

3.  Em terceiro lugar, esta orientação não tem apoio nem na letra da lei, 
nem no seu sentido. 

Sendo o ponto de partida da interpretação da lei o seu texto (art. 9.º, n.º 1 
do Código Civil), as palavras utilizadas pelo legislador para expressar uma 
determinada realidade, logo concluímos pela leitura do art. 187.º, n.º 7 do 
CPP, que esse mesmo legislador foi claro ao prescrever que apenas podem ser 
valorados os conhecimentos fortuitos que se reconduzam a um dos crimes do 
catálogo legal321. O que, na nossa óptica, se trata de uma opção lógica, uma 
vez que se aquele elenco deve ter-se por taxativo e as escutas telefónicas só com 
base nos crimes nele previstos podem ser efectuadas, também os 
conhecimentos fortuitos devem ter como limite inultrapassável a necessidade 
de o crime em que os mesmos se traduzem pertencer àquele catálogo, uma vez 
que, perante estes, é necessário proceder à repetição do juízo de 
admissibilidade que preside àquelas, em virtude da sua falta de conexão com a 
matéria em investigação. 

Por outro lado, não nos parece que o sentido, a ratio legis, da norma, vá no 
sentido de permitir a valoração dos conhecimentos fortuitos que não se 

                                                           
319 “Tanto basta para se perceber uma ineliminável vinculação entre o princípio da proporcionalidade e a 

avaliação subjectiva do justo, daquilo que deve ser, em função do sentimento de Justiça ou da ideia de direito 
daquele que decide, que julga ou que pondera. De facto, no controlo da proporcionalidade trata-se 
essencialmente de valorar, sopesar, comparar sacrifícios (de liberdade individual) e benefícios obtidos ou 
visados, vantagens e desvantagens da restrição objecto do controlo. Assim se compreende que, no domínio 
das restrições aos direitos fundamentais, a proporcionalidade seja frequentemente identificada com a 
ponderação de bens” [Cf. JORGE REIS NOVAIS, Os princípios constitucionais, 2004, cit., p. 179]. 

320 Estaríamos também por esta via a potenciar situações de fraude à lei, uma vez que como notou o Dr. RUI 
PEREIRA, Acta n.º 18, da UMRP, de 24 de Abril de 2006: “Não há razão para ser mais compreensivo em relação 
aos conhecimentos fortuitos do que na definição, ex ante, dos crimes que podem ser objecto de intercepção. 
O regime é propositadamente fechado, em sistema de numerus clausus, para se obter uma concordância prática 
entre as necessidades da investigação e de prova e o direito à reserva da intimidade da vida privada. O equilíbrio 
pode ser rompido se se permitir o alargamento da lista de crimes de modo indirecto”. 

321 Como nota OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 2005, cit., p. 378: “ A letra não é só o ponto de partida, é também 
um elemento irremovível de toda a interpretação. Quer isto dizer que o texto funciona também como limite da 
busca pelo espírito. Para além disto, porém, não se estaria a interpretar a lei mas a postergá-la, chegando-se a 
sentidos que não encontrariam na letra qualquer apoio”. 
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reconduzam a um crime do catálogo. Neste sentido parece apontar tanto o 
elemento histórico na sua vertente de trabalhos preparatórios, uma vez que 
resulta claro das actas da UMRP que apenas podem valorar-se os 
conhecimentos fortuitos que se reconduzam a um crime catalogar, e da 
interpretação sistemática do art. 187.º, n.º 1 e 7 do CPP, uma vez que se o 
primeiro apenas permite que sejam autorizadas escutas por um dos crimes aí 
elencados, também devemos concluir que os conhecimentos fortuitos só 
podem ser valorados nessa condição, sob pena de se abrirem brechas, por via 
indirecta, nesse mesmo catálogo que deve ter-se por taxativo. 

Assim sendo, como a letra não traiu o espírito da lei, no sentido de que o 
segundo não vai mais longe do que a primeira, não há fundamento para uma 
interpretação extensiva do mesmo. 

4.  Em quarto lugar, verificamos que esta posição não merece acolhimento 
na nossa jurisprudência, tendo-se formado uma jurisprudência constante no 
sentido da exigência de o conhecimento fortuito para poder ser valorado, tenha 
de cifrar-se num delito catalogar. 

II. Posto isto, cumpre apurar quais os pressupostos que, no nosso 
entendimento, devem estar presentes para que os conhecimentos fortuitos, 
obtidos no decurso de uma escuta telefónica legalmente efectuada, possam ser 
valorados. 

 

18 – Dos pressupostos materiais de índole objectiva de valoração dos 
conhecimentos fortuitos. 

 

18.1 – Da necessidade de a escuta telefónica ter de ser legalmente 
autorizada. 

I. Antes de mais, a escuta telefónica, da qual resulta o conhecimento 
fortuito, tem de ser legalmente autorizada322 (i.e., têm de estar cumpridos os 
pressupostos de admissibilidade exigidos pelo art. 187.º do CPP, para que da 

                                                           
322 Neste sentido, cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 133, estando também presente 

em toda a exposição de FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., pp. 3, 5 e 6 em especial; Ac. TRP 
de 16/01/2008; Processo n.º 0743305; Relator: LUÍS GOMINHO e Ac. do STJ de 18/03/2010; Processo n.º 
538/00.OJACBR-BC1S1; Relator: SOARES RAMOS. No mesmo sentido, no ordenamento jurídico alemão, cf., 
por todos, KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 97. 

Segundo o TEDH, a reserva de lei constitui um pressuposto formal do princípio da proporcionalidade e, em 
consequência, necessário à concepção do princípio da legalidade num Estado de Direito democrático, que 
consagre o princípio da supremacia da lei. Neste sentido, podem ver-se as seguintes decisões: Handyside vs. 
Reino Unido, de 7/12/1976; The Sunday Times vs. Reino Unido, de 26/04/1979; Huvig vs. França, de 
24/04/1990; Valenzuela Contreras vs. Espanha, de 30/07/1998. 
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mesma a investigação criminal possa socorrer-se) e realizada em cumprimento 
pelas formalidades exigidas para a operação, ínsitas no art. 188.º do CPP, dado 
que o não cumprimento destes pressupostos irá gerar uma nulidade, nos 
termos do art. 190.º do CPP323. 

 

II. Embora não nos alarguemos demasiado sobre as consequências da 
violação dos pressupostos materiais e formais de admissibilidade das escutas 
telefónicas, dado que sobre este tema nos deteremos de forma mais atenta no 
capítulo seguinte, convém, desde já, elucidar que enquanto a falta dos 
pressupostos materiais de admissibilidade da intercepção das 
telecomunicações telefónicas (que ao serem exigidos visam proteger os direitos 
fundamentais restringidos por este método de obtenção de prova e plasmam o 
juízo de proporcionalidade tal como exigido pelo art. 18.º, n.º 2 da CRP levado 
a cabo pelo legislador), geram uma proibição de prova que, por sua vez, se cifra 
numa nulidade extra-sistemática sujeita ao regime dos artigos 32.º, n.º 8 da 
CRP, 190.º, 118.º, n.º 3 e 126.º, n.º 3 do CPP que implica uma não 
possibilidade da sua sanação, mesmo com o trânsito em julgado da decisão 
final, a possibilidade do seu conhecimento oficioso em qualquer fase do 
processo e o facto de ser fundamento de recurso extraordinário de revisão, nos 
termos do art. 449.º, n.º 1, alínea e) do CPP, ao passo que a violação ou não 
observância de meras formalidades das operações que não têm por escopo a 
protecção de direitos, liberdades e garantias, mas apenas disciplinar a execução 
desse mesmo método de obtenção de prova (sendo assim meras regras de 
produção de prova, que visam disciplinar o procedimento exterior de 
realização da prova) vai gerar uma nulidade reconduzível ao sistema geral das 
nulidades do CPP, mais precisamente uma nulidade sanável (art. 120.º do 
CPP). 

 
  

                                                           
323 Sobre as diferentes reacções do ordenamento jurídico, consoante falte um pressuposto de 

admissibilidade material ou formal da escuta telefónica, nos debruçaremos mais adiante quando tratarmos da 
questão da falta dos pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos, no Cap. V, Secção II, ponto n.º 
26. 

No entanto, podemos já adiantar que tem sido entendimento corrente do STJ que, enquanto a falta de um 
pressuposto de índole material de admissibilidade das intercepções telefónicas gera uma verdadeira proibição 
de prova, a falta de um pressuposto de índole formal apenas gera uma nulidade reconduzível ao sistema geral 
das nulidades do CPP, mais precisamente uma nulidade sanável, nos termos do art. 120.º do CPP.  
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18.2 – Da necessidade de o crime que consubstancia o conhecimento 
fortuito ter de pertencer ao catálogo legal. 

 

I. As razões que nos levam a considerar que o crime em que se 
consubstancia o conhecimento fortuito tem de ser um delito reconduzível ao 
catálogo de crimes do n.º 1, do art. 187.º do CPP324, já atrás foram aduzidas 
aquando da crítica à posição do Supremo Tribunal Federal alemão, no sentido 
de permitir a valoração de crimes que, embora não pertencendo ao catálogo 
legal, apresentem uma conexão com um desses ilícitos típicos325. 

Sinteticamente, eram as razões as seguintes: 

1.  Só podendo ser valorados os conhecimentos fortuitos que se traduzam 
num crime do catálogo é que pode evitar-se a potenciação de eventuais 
situações de abusos por parte das autoridades competentes para a investigação 
criminal. 

2.  Uma norma que admitisse a valoração dos ditos conhecimentos, que se 
traduzissem em delitos extra-catalogares, seria, na nossa óptica, 
inconstitucional, por violação do princípio da proibição do excesso, na sua 
dimensão da proporcionalidade em sentido estrito (art. 18.º, n.º 2 da CRP).  

3.  A lei é clara ao apenas permitir a valoração dos conhecimentos fortuitos 
que consubstanciem um delito catalogar (art. 187.º, n.º 7 do CPP), sendo que, 
como atrás vimos, não há fundamento para que se faça uma interpretação 
extensiva da norma, no sentido de alargar a valoração dos conhecimentos 
fortuitos a esses delitos, uma vez que o espírito da lei não é mais amplo que a 
sua letra e, porque nos encontramos perante normas restritivas de direitos 
fundamentais, onde deve imperar a ideia da sua não aplicação analógica e 
interpretação extensiva, sob pena de o intérprete ir mais longe do que o que o 
legislador pretendeu e criar ele próprio restrições aos direitos, liberdades e 
garantias. 

                                                           
324 Neste sentido, ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 40; GUEDES VALENTE, 

Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 133; GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II, 
2008, cit., p. 256; PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 511; COSTA ANDRADE, Sobre as 
proibições, 1992, cit., p. 311. A nível jurisprudencial, expressamente: Ac. do TRP de 16/01/2008; Processo n.º 
07443305; Relator: LUÍS GOMINHO; Ac. do STJ de 23/10/2002; Processo n.º 02P2133; Relator: LEAL 
HENRIQUES; Ac. do STJ de 18/03/2010; Processo n.º 538/00.OJACBR-BC1S1; Relator: SOARES RAMOS e; Ac. 
do STJ de 29/04/2010; Processo n.º 128/05.OJDLSB-A.S1; Relator: SOUTO MOURA. 

325 Veja-se o Cap. IV, Secção III, ponto n.º 17. 
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4.  Em quarto lugar, também verificámos que é posição maioritária da 
nossa jurisprudência, apenas admitir a valoração de conhecimentos fortuitos 
que se traduzam em delitos catalogares326. 

5.  Em quinto lugar e, por último, também a nível do direito comparado 
podemos recolher orientações idênticas à do nosso CPP. 

É o caso, por exemplo, do art. 270.º, n.º 1 do CPPI, que exige como 
pressuposto de valoração dos conhecimentos fortuitos a necessidade de o crime 
ocasionalmente descoberto que o consubstancia se enquadrar no art. 380.º do 
mesmo código, relativo ao catálogo de crimes sob os quais impende a 
obrigatoriedade de detenção em flagrante327/328. 

 

II. Podemos assim concluir, no que concerne a este pressuposto de 
valoração dos conhecimentos fortuitos, que ele tem-se por bem fundado, pelo 
que concordamos com a solução legal explanada no art. 187.º, n.º 7 do CPP. 

Problema que pode suscitar-se, no campo deste pressuposto, prende-se 
com o facto de o JIC competente para a prolação do despacho de 
admissibilidade de valoração dos conhecimentos fortuitos evidenciar dúvidas 
relativamente à qualificação jurídica dos factos. Perante esta situação, em que 
o JIC tem dúvidas em saber se aqueles factos em concreto se subsumem, ou 
não, num dos crimes do catálogo, não pode funcionar o princípio in dubio pro 
reo, uma vez que este não tem aplicação no campo da qualificação jurídica329, 
devendo o JIC seguir os cânones e princípios geralmente aceites da 

                                                           
326 Veja-se o Cap. IV, Secção II, ponto n.º 15.3. 
327 Segundo DAMIÃO DA CUNHA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 213, em regra estes delitos do art. 380.º 

do CPPI são considerados mais graves. Como notam ANDREA ANTONIO DALIA / MARZIA FERRAIOLI, Manuale, 
2003, p. 268, a detenção em flagrante apresenta uma natureza excepcional e provisória. Como tal, é por esta 
razão que o legislador não se limita a prever os casos de detenção em flagrante, articulando igualmente, 
segundo um critério de gravidade decrescente, os crimes para os quais a mesma é legítima.  

328 No mesmo sentido, no ordenamento jurídico espanhol, embora não haja um catálogo de crimes para os 
quais a escuta telefónica esteja legitimada, tem-se sustentado que para que a mesma seja autorizada é 
necessário que o delito que a motiva seja um delito grave. Esta gravidade pode resultar de um critério 
quantitativo, ou seja, em termos de pena abstractamente aplicável (superior a três anos) ou de um critério 
qualitativo, i.e., quando o crime, não obstante não ser quantitativamente considerado grave, se reveste de uma 
certa transcendência social [Cf. JOAN QUERALT, Liber Amicorum, 2006, cit., p. 1142]. 

Assim sendo, por via de uma leitura sistemática que vise obstar a situações de fraude à lei, temos de concluir 
que para que os conhecimentos fortuitos fossem valorados em Espanha, necessário seria que o crime em que 
o dito conhecimento se traduz cumprisse o requisito em questão.  

329 Assim, CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 114. No mesmo sentido, escreve, FIGUEIREDO 
DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 215 que, “o princípio in dubio pro reo vale, só, evidentemente, em 
relação à prova da questão de facto e já não a qualquer dúvida suscitada dentro da questão de direito: aqui a 
única solução correcta residirá em escolher, não o entendimento mais favorável ao arguido, mas sim aquele 
que juridicamente reputar mais exacto”. 



Cáudio Lima Rodrigues Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica 
 

 

 
 

 
| 232 

interpretação jurídica, buscando assim a solução mais correcta, mesmo que tal 
implique a solução mais gravosa para o visado. 

Por outro lado, quando o processo apresente uma pluralidade de arguidos, 
sem que a algum ou alguns sejam imputados os crimes do catálogo do art. 
187.º, n.º 1 do CPP, as escutas telefónicas só podem ser utilizadas contra 
aqueles sob os quais impende a suspeita de terem cometido algum crime do 
catálogo e, já não, contra os restantes, ficando, no entanto, ressalvada a sua 
eficácia de notícia do crime. 

 

18.3 – A utilização do conhecimento fortuito tem de se mostrar 
indispensável para a prova do crime no novo processo 
(subsidiariedade). 

 

I. Antes de entramos numa análise mais detida deste pressuposto de 
valoração dos conhecimentos fortuitos, cumpre apurar, em primeiro lugar, o 
que deve por ele entender-se no domínio da autorização de uma escuta 
telefónica.  

Nesse ponto, a subsidiariedade desdobra-se em duas exigências330. Em 
primeiro lugar, exige que a prova ou a descoberta da verdade não possa ser 
alcançada por outro método de cariz menos restritivo dos direitos 
fundamentais do visado331. Ou seja, a escuta telefónica tem de ser necessária, 
no sentido em que é o único meio através do qual pode coligir-se o material 
probatório relevante, dando-se assim cumprimento ao princípio da 
necessidade ou indispensabilidade, enquanto princípio que emana da 
proibição do excesso e, por isso, com assento constitucional no art. 18.º, n.º 2 
da CRP. 

Em segundo lugar, “é necessário que a escuta telefónica se revele um meio 
em concreto adequado a mediatizar aquele resultado, o que equivale a afirmar 
a exigência da idoneidade, dimensão conatural do princípio da 

                                                           
330 Neste sentido, Ac. do TRL de 11/10/2007; Processo n.º 3577079; Relator: JOÃO CARROLA. 
331 Não significa isto que o recurso à escuta telefónica tenha de ser o último método de obtenção de prova 

do ponto de vista cronológico. Como nota o Ac. do STJ de 15/02/2007; Processo n.º 06P4092; Relator: 
RODRIGUES DA COSTA: “Tendo-se o recorrente limitado, no recurso interposto para a Relação em matéria de 
intercepções telefónicas, a dizer que o princípio da subsidiariedade foi violado, pois quanto ao arguido não 
existe outro tipo de investigação nem quaisquer diligências que levassem a concluir que o arguido tenha 
praticado o crime pelo qual foi condenado, será de concluir que esta alegação, só por si, não corresponde a 
nada, pois é manifesto que não é preciso que tenham havido necessariamente outras diligências ou o recurso 
a outros meios de prova para que se afirme a indispensabilidade das escutas telefónicas”. No entanto, contra, 
veja-se o Ac. do TRL de 24/11/2004; Processo n.º 7166/2004-3; Relator: CARLOS ALMEIDA. 
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subsidiariedade”332. Visa-se com esta segunda dimensão dar cumprimento ao 
princípio da adequação (art. 18.º, n.º 2 da CRP), exigindo que a medida seja 
adequada para a descoberta do material probatório pretendido pela 
investigação333. 

 

II. Por outro lado, outra questão que pode colocar-se é que o n.º 1, do art. 
187.º do CPP estatui que, para que a escuta telefónica seja autorizada, é 
necessário, entre outros requisitos, que a mesma seja indispensável para a 
descoberta da verdade ou que a prova, seria, de outra forma, impossível ou 
muito difícil de obter, ao passo que o n.º 7 do mesmo artigo apenas se refere à 
indispensabilidade para a prova. Serão assim as duas frases sinónimas? Isto é, 
sendo algo indispensável para a prova significa que o é também para a 
descoberta da verdade? 

No fundo, trata-se de saber se podem os dois incisos legais ser interpretados 
da mesma forma, ou se, pelo contrário, o segmento do n.º 7 apresenta um 
carácter mais restritivo. 

Para darmos uma resposta a esta questão, temos de apurar qual é a 
finalidade da prova, o que é que ela visa traduzir. E se concluirmos que a prova 
visa traduzir a verdade, então dizer que a escuta telefónica tem de ser 
indispensável para a prova ou para a descoberta da verdade é a mesma coisa, 
pelo que o requisito da indispensabilidade do n.º 7 pode ser interpretado de 
forma idêntica ao do n.º 1, do art. 187.º do CPP. 

Assim sendo, quando no n.º 1 se fala em verdade, devemos levar em linha 
de conta que esta expressão “deve ser tomada num duplo sentido: no sentido 
de uma verdade subtraída à influência que, através do seu comportamento 
processual, a acusação e a defesa queiram exercer sobre ela; mas também no 
sentido de uma verdade que, não sendo absoluta ou ontológica, há-de ser antes 
de tudo uma verdade judicial, prática, não uma verdade obtida a todo o preço 
mas processualmente válida”334. 

                                                           
332 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 291. 
333 No que concerne à necessidade de observância do princípio da proporcionalidade no âmbito da CEDH, o 

TEDH tem entendido que o mesmo pode retirar-se do segmento do art. 8.º, n.º 2 da dita Convenção, na parte 
em que exige que a medida seja necessária numa sociedade democrática. Como nota LORENA BACHMAIER 
WINTER [2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit., p. 172], daqui retira o TEDH o critério da necessidade, 
idoneidade e proporcionalidade strico sensu da medida, a par da exigência de mecanismos de controlo da 
medida por parte do cidadão. 

 
334 Cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., pp. 193 e 194. 
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Por sua vez, no que concerne ao fim da prova, esta tem como finalidade 
imediata a demonstração da realidade dos factos (art. 341.º do CC), embora 
com respeito pelas ideias de um processo justo e respeitador da dignidade da 
pessoa humana335. 

Ora, da conjugação destas ideias, logo verificamos que a demonstração da 
realidade dos factos (enquanto finalidade da prova) visa exactamente apurar a 
verdade no sentido que atrás lhe foi emprestado. 

Assim, dizer que a escuta telefónica tem de ser indispensável para a prova 
ou para a descoberta da verdade é, na nossa óptica, algo de similar, dado que 
a finalidade imediata da prova é a demostração da realidade factual e esta 
realidade nada mais pode ser senão a verdade. Como nota JORDI FERRER 

BELTRÁN, sustenta-se assim uma relação teleológica entre prova e verdade, 
i.e., a verdade é o objectivo último da actividade probatória. Assim, “se uma 
das principais funções do Direito é a regulação de uma conduta, o 
cumprimento desta função requer que no processo se apliquem as 
consequências jurídicas previstas nas normas, se, e só se, se produziram 
efectivamente os factos condicionantes dessas consequências. Para tal, a prova 
como actividade tem a função de comprovar a produção desses factos 
condicionantes o que é o mesmo que determinar o valor de verdade dos 
enunciados que descrevem a sua ocorrência. 

E, o êxito da prova produz-se quando os enunciados sobre os factos que 
declaram provados são verdadeiros, pelo que pode sustentar-se que a função 
da prova é a determinação da verdade sobre os factos. Por um lado, a 
independência entre as relações conceptual e teleológica entre verdade e prova 
permite que possa dar-se perfeitamente o caso de um enunciado fáctico que 
resulta juridicamente provado seja falso. Também, ao inverso, um enunciado 
fáctico verdadeiro pode ter-se por não provado. A única coisa que pode dizer-
se neste caso é que a prova não cumpriu a sua função ou finalidade”336.  

Por conseguinte, quando o n.º 7 do art. 187.º do CPP emprega a expressão 
“ser indispensável para a prova”, é o mesmo que se dissesse ser indispensável 

                                                           
335 Cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II, 2008, cit., p. 110. 
336 Cf. JORDI FERRER BELTRÁN, Prueba y verdad en el Derecho, Madrid: Marcial Pons, 2002, cit., pp. 80 e 81. 

No entanto, como nota o autor, não pode descurar-se que a prova tenha outras finalidades e objectivos que 
variem em cada momento histórico e de ordenamento jurídico para ordenamento jurídico. 

Segundo JOHN GILISSEN [apud, GUEDES VALENTE, Escutas telefónicas, 2008, cit., p. 25] “a prova funciona 
como um mecanismo pelo qual se tenta estabelecer a verdade de uma alegação, de um direito ou de um facto”. 
Assim, a escuta telefónica destina-se a descobrir e recolher, nos limites em que a lei processual penal as admite, 
segundo GUEDES VALENTE [Escutas telefónicas, 2008, cit., p. 25], “provas reais – elementos materiais e factuais 
do crime e elementos materiais móbil do próprio crime – e localizar, contactar e, posteriormente, apresentar 
em juízo as provas pessoais – quer agentes ou co-agentes do crime […] ”. 
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para a verdade, pelo que, neste segmento, o n.º 7 e o n.º 1 do art. 187.º do 
CPP, podem ser entendidos de forma semelhante. 

 

III. Entrando já no domínio do pressuposto da indispensabilidade 
propriamente dito, para que as gravações das escutas telefónicas sejam 
enviadas e valoradas noutro processo, têm as mesmas de ser indispensáveis 
para a prova, ou seja, é necessário que nesse mesmo processo para onde os 
suportes magnéticos e relatórios vão ser enviados, não seja possível recorrer a 
outro método de obtenção de prova que, de forma menos intrusiva e, por 
consequência, menos restritivo dos direitos fundamentais dos cidadãos, 
permita o apuramento da realidade dos factos. 

Nos processos a instaurar, significa que o JIC do processo onde a escuta 
telefónica foi autorizada tem de fazer um juízo de prognose, no sentido de 
apurar se essa mesma prova poderia, ou não, ser obtida por método de 
obtenção de prova menos intrusivo, podendo levar em linha de conta factores 
normalmente associados à dificuldade de obtenção de prova, como por 
exemplo, o facto de se deparar perante um fenómeno de criminalidade 
organizada e complexa. Esse mesmo juízo de prognose deve ser avaliado de 
acordo com a matéria factual de que o JIC disponha no momento em que a 
sua decisão foi proferida e não com base no que adiante venha a apurar-se337. 
Não pode descurar-se que, neste juízo de necessidade, o JIC poderá ter de 
recorrer às regras da experiência, da lógica e, sobretudo, às ciências que 
estudam os fenómenos criminais, como fonte auxiliar do seu juízo. Assim, por 
exemplo, perante fenómenos de criminalidade organizada ou altamente 
complexa, em princípio, as ciências que estudam os fenómenos criminais dir-
nos-ão que os métodos “tradicionais” de recolha da prova, menos intrusivos 
dos direitos fundamentais, não se mostrarão adequados à descoberta da 
matéria factual, pelo que estas regras desempenharão um papel muito 
importante enquanto coadjuvantes da decisão. Ponto é, que haja, pelo menos 
um qualquer substrato factual que indicie ou demonstre que aquele 
conhecimento fortuito, em concreto, se insere nesse mesmo fenómeno 
criminal338. A não ser assim, a decisão do JIC mais não seria do que puramente 
discricionária, se não mesmo arbitrária. 

                                                           
337 Pelo que se o JIC a considerar indispensável para a prova de acordo com os elementos de facto de que 

disponha nesse momento e a decisão estiver acertada, mas tal não se revelar acertado com o decorrer das 
investigações no novo processo, mesmo assim as gravações de onde brotaram os conhecimentos fortuitos 
podem ser valoradas. 

338 Contudo, não basta que estejamos perante fenómenos de criminalidade organizada altamente complexa 
para que se permita a valoração dos conhecimentos fortuitos. É necessário que o crime ocasionalmente 
descoberto seja um crime do catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP, uma vez que como notou o TCF alemão em 
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Quanto ao grau de convicção exigido, não nos parece ser necessária uma 
certeza absoluta, sob pena de a operabilidade e eficácia prática do instituto 
ficar reduzida a muito pouco, mas também não será suficiente uma leve 
suspeita, na medida em que não se mostra compatível com o carácter 
altamente restritivo da medida em causa. Pensamos que é de exigir, assim, uma 
probabilidade qualificada de no novo processo, a prova não poder ser 
adquirida por meio menos gravoso, pelo que se o JIC não lograr obter esse 
mesmo grau de convicção deve funcionar o princípio in dubio pro reo e não ser 
permitida a valoração dos conhecimentos fortuitos, de acordo com uma leitura 
que dê uma maior efectividade à protecção dos direitos, liberdades e garantias, 
mas levando em linha de conta a sua colisão com outros bens 
constitucionalmente consagrados, como por exemplo, a eficácia da 
investigação criminal e o reafirmar das expectativas comunitárias na vigência 
da norma violada pela comissão do delito em causa. 

Nos processos em curso, impor-se-á igualmente a feitura desse mesmo juízo 
de prognose, mas, neste caso, o JIC tem de contar que poderá ter de analisar 
os resultados probatórios que os métodos de obtenção de prova já entretanto 
realizados permitiram adquirir. Compreende-se que tal significa impor um 
grande esforço ao JIC, mas a verdade é que só mediante tal análise é que ele 
pode apurar se, na realidade, o transporte das gravações para esse processo é, 
ou não, indispensável para a prova. 

 

IV. É assim esta dimensão da indispensabilidade requerida, para a 
utilização das gravações de onde brotaram os conhecimentos fortuitos, para a 
prova de um crime catalogar noutro processo, que explicita uma ideia de 
subsidiariedade e excepcionalidade da valoração dos conhecimentos fortuitos, 
em razão da sua colisão com diversos direitos fundamentais dos cidadãos, tais 
como o direito fundamental ao segredo das telecomunicações (art. 34.º, n.º 4 
da CRP), o direito à reserva da intimidade da vida privada e o direito à palavra 
falada (art. 26.º, n.º 1 da CRP). 

E vai ser, por sua vez, esta mesma dimensão da subsidiariedade da valoração 
dos conhecimentos fortuitos que nos vai ligar, fazer a ponte, com o princípio 
da proporcionalidade (art. 18.º, n.º 2 da CRP) na sua dimensão da 
indispensabilidade ou necessidade, dado que esta postula que se utilize o meio 

                                                           
decisão de 03/03/2004 BVerfGE 109, 279 [apud, LEONARDO MARTINS, Cinquenta anos, 2005, cit., p. 711], “não 
podem crimes ser considerados especialmente graves só por serem típicos da criminalidade organizada. No 
âmbito da criminalidade organizada são cometidos tanto graves como também crimes leves”. 
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mais suave, ou menos restritivo, que necessite de ser utilizado para atingir o 
fim em vista339. 

É isto mesmo que postula o n.º 7 do art. 187.º do CPP. Que só sejam 
valoradas as gravações de uma escuta telefónica, em outro processo, para fazer 
prova de um crime ocasionalmente descoberto, que pertença ao catálogo do 
n.º 1, quando não seja possível atingir a prova (e, por sua vez a verdade) com 
recurso a outros meios menos restritivos dos direitos fundamentais. No 
entanto, como nota CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA “não se trata, porém, de ser 
o último meio a lançar-se mão, num sentido cronológico, mas sim o último no 
plano lógico”340. 

 

V. Não obstante, a indispensabilidade para a prova que neste campo traduz 
o pressuposto da subsidiariedade, não postula somente para que os 
conhecimentos fortuitos sejam valorados, que não seja possível lançar mão de 
outro método de obtenção de prova menos intrusivo no campo dos direitos 
fundamentais. 

Este pressuposto, postula igualmente, para que as escutas telefónicas sejam 
autorizadas, que as mesmas sejam adequadas, i.e., que através das mesmas os 
resultados probatórios possam ser alcançados. Resultados esses, repetimos, 
que não foram passíveis de ser coligidos com recurso a outros métodos de 
obtenção de prova de cariz menos restritivo no domínio de vigência dos direitos 
fundamentais. 

Podemos assim constatar que existe uma ligação, desta segunda dimensão 
da subsidiariedade, com o princípio da proporcionalidade (art. 18.º, n.º 2 da 
CRP) na sua dimensão da aptidão, ou seja, que a medida deve ser apta a 
realizar o fim prosseguido com a restrição ou, pelo menos, a colaborar no 
mesmo. 

No território da valoração dos conhecimentos fortuitos, podemos ser 
levados a pensar que esta segunda dimensão da subsidiariedade não assume a 
mesma importância que aquando da prolação do despacho de autorização da 
medida de intercepção das telecomunicações, uma vez que neste domínio 
temporalmente mais adiantado, a medida já se revelou frutífera enquanto 
método de descoberta de determinados crimes que agora cuidamos – os crimes 
que se traduzem em conhecimentos fortuitos. 

                                                           
339 Cf. JORGE REIS NOVAIS, Os princípios constitucionais, 2004, cit., p. 171.  
340 Cf. CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 245. 
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 Não é, contudo, esta a posição que julgamos que deve ser seguida. Aqui, 
neste momento processual, não nos interessam os frutos probatórios da escuta 
telefónica, mas sim os frutos que podem resultar da valoração dos 
conhecimentos fortuitos em outro processo. 

Na nossa opinião, a segunda dimensão da subsidiariedade no que concerne 
à valoração dos conhecimentos fortuitos, deve ir no sentido de apenas permitir 
essa valoração, se a mesma for adequada a determinar ou contribuir para 
determinar a responsabilidade penal daquele a quem é imputada a prática do 
crime em que se traduz o conhecimento fortuito. Tal, liga-se à necessidade de 
que das gravações que pretendem utilizar-se em outro processo, resulte uma 
suspeita fundada, alicerçada em factos concretos, de que existe uma razoável 
probabilidade (apreciada no momento em que se decide da valoração extra-
processual dos conhecimentos fortuitos) de que aquela pessoa pode ter sido, 
efectivamente, o agente daquele crime341. No fundo, tem de tratar-se de uma 
suspeita que nos permitisse, no novo processo, recorrer de forma autónoma a 
uma escuta telefónica342.  

 

VI. Assim sendo, impõe-se que apuremos qual o grau de suspeita exigido 
para a prolação de um despacho de autorização de uma medida de intercepção 
das conversações ou comunicações telefónicas, com a consequência de que o 
grau de suspeita exigido em matéria de conhecimentos fortuitos terá de ser 
idêntico aqueloutro, não visasse o art. 187.º, n.º 7 do CPP recriar um juízo 
hipotético de intromissão.  

Verificamos que assume-se como indispensável que o JIC que autorize a 
intercepção de comunicações telefónicas, apenas o possa fazer com base numa 
fundada suspeita343 da prática de um crime constante do catálogo do art. 187.º, 
n.º 1 do CPP. Ou seja, não é suficiente um qualquer grau de suspeita, mas sim 
uma “suspeita assente em factos determinados”344 que, embora não exigindo 

                                                           
341 No entanto, se da gravação resultarem causas de exclusão da ilicitude, causas de exclusão da culpa ou 

causas de extinção do procedimento criminal, não deve haver valoração dos conhecimentos fortuitos. Isto, 
porque a conduta do MP e do JIC deve ser orientada pela objectividade e legalidade, valores que não se 
compaginam com a valoração dos conhecimentos em que não exista qualquer crime ou o agente do mesmo, 
por qualquer razão, não possa ser judicialmente condenado. 

342 Neste sentido, cf. Ac. do STJ de 18/03/2010; Processo n.º 538/00OJACBR-BC1S1; Relator: SOARES 
RAMOS. 

343 Em sentido coincidente, o Ac. do TRE de 09/03/2010; Processo n.º 180/09.OZRFAR-A.S1; Relator: 
ANTÓNIO CONDESSO, segundo o qual, “não devem ser deferidas as requeridas intercepções telefónicas 
quando se não verifica suspeita qualificada sobre a pessoa cujas comunicações telefónicas se pretende 
interceptar e, quando tal diligência se não mostra consentânea com o princípio da subsidiariedade”. 

344 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 290. 
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um nível de convicção idêntico ao de que a lei faz depender a prisão preventiva 
(fortes indícios), deve atingir “um determinado nível de concretização a partir 
de dados do acontecer exterior ou da vida psíquica”345. 

Assim, não se exige que hajam indícios fortes da prática do crime, 
entendidos estes como “as razões que sustentam e revelam uma convicção 
indubitável de que, de acordo com os elementos conhecidos no momento da 
prolação de uma decisão interlocutória, um facto se verifica”346. Não pode ser 
este o grau de convicção exigido para a prolação de um despacho de 
autorização de uma medida de intercepção de telecomunicações, já que se 
assim fosse, a medida não seria necessária para a descoberta da prova, uma vez 
que a convicção do juiz tinha de ser indubitável, tinha de ter a certeza que 
aquele crime se havia praticado. E assim, qual a necessidade deste método de 
obtenção de prova para a prova dos factos, quando o juiz já teria a certeza que 
aqueles se haviam verificado347? 

Mas, por outro lado, também não é suficiente uma ligeira suspeita, uma 
mera probabilidade, mesmo que diminuta, de que um determinado agente 
praticou um delito catalogar, dado o carácter altamente intrusivo deste meio 
de obtenção de prova no domínio dos direitos fundamentais. 

O grau de convicção exigido, diz-nos a lei, é o da suspeita fundada. Na 
nossa opinião, este conceito deve ser interpretado como exigindo uma maior 
probabilidade de o facto criminoso ter-se praticado do que o inverso, de que 
existe uma probabilidade razoável de um determinado agente ter cometido 
aquele crime e que existam factos concretos e determinados que a sustentem e 
não meras suposições348/349. 

                                                           
345 Cf. MEYER, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições,1992, cit., p. 290. 
346 Cf. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 330. 
347 A este propósito, escreveu-se no Ac. do TRE de 12/04/2011; Processo n.º 98/08.3PESTB.E1; Relator: 

EDGAR VALENTE: “Não podemos cair no exagero de exigir que a motivação do despacho que ordena as escutas 
seja tão completa como se tivesse a certeza de que o investigado cometeu o crime, uma vez que as escutas 
são precisamente o meio de obtenção de prova que poderá permitir carrear para os autos elementos (meios 
de prova) susceptíveis de confirmar (ou não) os aludidos ''negócios de droga'' entre os intervenientes”.  

348 No fundo, trata-se do grau de convicção associado ao conceito de indícios suficientes. Sobre este conceito 
veja-se: PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., pp. 330 e segs.; FIGUEIREDO DIAS, Direito 
Processual Penal, 2004, cit., p. 133 e; JORGE NORONHA SILVEIRA, “O conceito de indícios suficientes no 
Processo Penal português”, AA.VV., Jornadas de Direito Processual Penal e direitos fundamentais (coord. por Maria 
Fernanda Palma) Coimbra: Almedina, 2004, cit., p. 175, equiparando, este último autor, o conceito de indícios 
suficientes e fortes indícios, devendo ambos ser entendidos como significando que exista uma probabilidade 
razoável de condenação por aquele crime, não devendo o conceito de indícios suficientes ser entendido como 
uma maior probabilidade de condenação do que de absolvição.  

349 Problema que se coloca, ao exigir a lei que a suspeita da prática do crime seja fundada, é o de saber se a 
denúncia anónima pode ser a base factual de um despacho de autorização de uma escuta telefónica. Em 
sentido negativo pronuncia-se CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 244, entendendo 
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VII. A não ser assim, estar-se-ia a aprofundar a lesão dos bens jurídicos 
restringidos com a autorização da escuta telefónica, de forma inadequada e, 
por conseguinte, violadora do princípio da proporcionalidade na sua dimensão 
da adequação, uma vez que a não existência de uma suspeita suficientemente 
alicerçada em factos concretos da prática do crime, não permitiria o recurso de 
forma autónoma a uma escuta telefónica350. 

Por outro lado, em nossa opinião, não basta uma leve suspeita do 
cometimento do crime por parte de um determinado agente para que os 
conhecimentos fortuitos possam ser valorados extra-processualmente, 
podendo depois essa mesma leve suspeita vir a ser desenvolvida e concretizada 
por outros métodos de obtenção de prova no novo processo. Isto pela razão de 
que criar-se-ia uma descontinuidade entre o grau de suspeita necessário para 
a autorização de uma escuta telefónica e o grau de suspeita necessário para a 
valoração dos conhecimentos fortuitos (quando se nota que o art. 187.º, n.º 7 
do CPP é praticamente um “resumo” dos pressupostos de admissibilidade das 
escutas telefónicas, o que se compreende dada a ausência de ligação, ou 
conexão, entre estes e a matéria factual em investigação) e, porque pôr-se-ia 
em risco a primeira dimensão da subsidiariedade (pelo menos naquelas 
situações em que nada garantisse que a concretização da suspeita pudesse ser 
feita por meio menos intrusivo), que postula que não possa recorrer-se a meio 
menos intrusivo de obtenção da prova, dimensão essa que, como vimos, está 
interligada com o princípio da proporcionalidade (art. 18.º, n.º 2 da CRP), na 
sua dimensão da necessidade. Pelo menos assim julgamos ser nos processos a 
instaurar. 

 

VIII. Contudo, nada impede que o crime em que se traduz o conhecimento 
fortuito, segundo o art. 187.º, n.º 7 do CPP, seja transportado para um 

                                                           
que por via desta mesma exigência, “não basta a mera notícia do crime e muito menos a denúncia anónima, 
mesmo que muito verosímeis e suficientemente concretizadas”. No mesmo sentido já se pronunciou o TRL em 
acórdão de 24/11/2004; Processo n.º 7166/2004-3; Relator: CARLOS ALMEIDA e também o Ac. do TRL de 
28/10/2004; Processo n.º 7968/2004-9; Relator: GOES PINHEIRO. 

Em sentido divergente, vai a opinião de ANDRÉ LAMAS LEITE, RPCC, n.º 4 (2007), cit., pp. 629 e 630, admitindo 
que a denúncia anónima possa basear a decisão de autorização de uma escuta telefónica, desde que a mesma 
preencha os pressupostos do art. 246.º, n.º 5 e 6 do CPP, ou seja, se da mesma resultarem indícios da prática 
do crime ou se ela mesmo constituir crime. 

350 De tal forma que se o JIC evidenciar dúvidas quanto ao grau de convicção que lhe é exigido neste 
momento, ele não deve permitir a valoração dos conhecimentos fortuitos. Assim o impõe o princípio in dubio 
pro reo e uma leitura que atribua uma maior efectividade à protecção dos direitos, liberdades e garantias, mas 
não deixando de ter em linha de conta a sua colisão com outros bens constitucionalmente consagrados, 
associados a uma investigação criminal eficaz. 
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processo já em curso, pelo que os problemas podem adensar-se nesta sede. 
Imaginemos que no dito processo já em curso, no qual está a ser discutida a 
responsabilidade criminal do arguido X por um determinado crime, crime 
esse, que mais tarde veio a brotar, nas vestes de um conhecimento fortuito, 
num outro processo. Mas da análise das gravações, por si só, não resulta uma 
suspeita suficientemente forte. 

Contudo, se da junção desses mesmos resultados probatórios (das 
gravações) com os adquiridos no processo em curso (sendo que também eles 
não são decisivos para obter uma condenação do arguido para lá de qualquer 
dúvida razoável) for possível afirmar a responsabilidade criminal do arguido, 
será que não obstante as gravações não serem, por si só, fundamento bastante 
para afirmar tal responsabilidade, o conhecimento fortuito pode ser valorado 
nesse processo?351 

Embora, não sem algumas dúvidas, tendemos para uma resposta negativa. 
Nos casos idênticos ao atrás descrito, é certo que se os suportes magnéticos e 
os relatórios das gravações fossem transportados para o outro processo, e aí 
fosse valorado o material probatório coligido, talvez a medida fosse adequada, 
na medida em que se não permite determinar por si só a responsabilidade 
criminal do arguido, nem contém a gravação uma suspeita suficientemente 
forte, a verdade é que ela permite contribuir para essa mesma averiguação e 
determinação352. 

 No entanto, não podemos descurar que o art. 187.º, n.º 7 do CPP é uma 
medida restritiva de direitos, liberdades e garantias e como tal deve ser 
interpretado restritivamente, o que postula que esta segunda dimensão da 
subsidiariedade apenas possa ser apreciada à luz dos próprios resultados da 
escuta telefónica e de mais nenhuns outros. 

É certo que se trata de uma posição que parece não olhar ao “quadro geral” 
dos dois processos. Contudo, parece-nos que esta solução, para além de ser 
aquela que melhor respeita os direitos fundamentais dos cidadãos, não cria ao 
mesmo tempo uma descontinuidade interpretativa entre o grau de suspeita 
exigido pelo n.º 1 do art. 187.º do CPP, para a autorização da medida, e o grau 
de suspeita imposto para a valoração dos conhecimentos fortuitos. 

No entanto, é de salientar que, como esse crime em que se traduz o 
conhecimento fortuito é o mesmo crime que está em discussão no “outro 

                                                           
351 Ponto é, que da conjugação dos elementos coligidos nos dois processos, pudesse afirmar-se uma certa 

suspeita da responsabilidade criminal do arguido, sob pena de em caso contrário a medida ser inadequada, já 
que ela não permitiria alcançar esse mesmo fim. 

352 Neste caso, a medida preencheria a primeira dimensão da subsidiariedade, na medida em que a valoração 
das gravações se mostra indispensável para a prova do crime. 
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processo” e imputável à mesma pessoa, vai haver um total sacrifício da busca 
pela verdade material no caso de não admitirmos a valoração do mesmo, uma 
vez que nem os efeitos investigatórios poderão ser ressalvados. Isto, porque se 
o arguido for julgado e absolvido no “outro processo” não pode o mesmo delito 
dar azo a um novo processo e ser levado novamente a julgamento, sob pena de 
violação do princípio do nen bis in idem. Tal verificar-se-ia, na medida em que 
estaríamos perante o mesmo agente (identidade de agente), haveria uma 
identidade do facto legalmente descrito e uma identidade do bem jurídico 
ofendido353. 

“Existirá dupla valoração sobre o mesmo facto quando o juízo de valor 
jurídico formulado incida sobre o mesmo agente e o mesmo facto em função 
da tutela do mesmo bem jurídico”354. 

 

IX. Não devemos ter esta solução por absolutamente dramática para os 
valores da busca pela verdade material e da eficácia da investigação criminal, 
até porque nos parece que de um ponto de vista prático não serão situações 
muito comuns. Isto, porque se para o conhecimento fortuito ser valorado é 
necessário que ele diga respeito a um delito catalogar e seja indispensável para 
a prova, provavelmente poderia ter sido autorizada uma escuta telefónica por 
esse crime no processo em que o agente está a ser julgado, tanto mais que os 
métodos de obtenção de prova já levados a cabo não se revelaram totalmente 
esclarecedores da responsabilidade criminal do agente, mas ao mesmo tempo 
permitiriam justificar uma certa suspeita que sobre ele impende. 

Desta forma, a nível prático, uma escuta telefónica poderia em princípio ter 
sido autorizada nesse “outro processo”. 

 

X. Posto isto, cumpre apurar qual é o momento processual adequado em 
que deve apreciar-se o cumprimento do pressuposto da subsidiariedade da 
valoração dos conhecimentos fortuitos. 

Por um lado, sabemos que a indispensabilidade, tal como os restantes 
pressupostos de autorização da escuta telefónica a que se refere o art. 187.º, 
n.º 1 do CPP, devem ser apreciados no momento da prolação do despacho de 
autorização da intercepção telefónica por parte do JIC competente naquele 

                                                           
353 Sobre esta matéria veja-se, TERESA PIZARRO BELEZA / FREDERICO COSTA PINTO, Direito Processual 

Penal I - objecto do processo, liberdade de qualificação jurídica e caso julgado, Lisboa: s.e., 2001, cit., pp. 24 a 28. 
354 Cf. TERESA PIZARRO BELEZA / FREDERICO COSTA PINTO, Direito Processual Penal I, 2001, cit., p. 27. 
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processo, e não em função do que a final se apurar por via da escuta 
telefónica355. 

Assim sendo, a indispensabilidade a que se refere o art. 187.º, n.º 7 do CPP, 
de acordo com a interpretação que atrás lhe demos, deve ser apreciada pelo 
JIC que, mediante despacho devidamente fundamentado (art. 208.º, n.º 1 da 
CRP e art. 97.º, n.º 5 do CPP), vai ordenar que os suportes técnicos das 
conversações e os despachos que fundamentaram as intercepções sejam 
utilizados como meio de prova no novo processo. 

Quanto ao momento em que essa apreciação deve ser feita, ela deve ocorrer 
no momento de tomada da decisão sobre a possibilidade, ou não, de valoração 
dos conhecimentos fortuitos.  

No que concerne às circunstâncias e à matéria factual a levar em linha de 
conta pelo JIC, esta só pode ser constituída pelas circunstâncias factuais 
existentes no momento em que o despacho é proferido e com base na matéria 
até então disponível356.  

 

18.4 – Da exigência de um “estado de necessidade investigatório”? 

 

I. Neste ponto, cumpre apurar se é, ou não, necessário fazer intervir a 
exigência de um “estado de necessidade investigatório”. 

Segundo COSTA ANDRADE, não basta, para que possa proceder-se à 
valoração dos conhecimentos fortuitos, que os mesmos se insiram no catálogo 
legal de crimes para os quais a escuta telefónica é legalmente admissível357. É 
ainda necessário “actualizar, também em sede de valoração, o juízo de 
proporcionalidade que preside ao regime das escutas telefónicas”358. Ou seja, 
é necessário fazer intervir a ideia de concordância prática que dá sentido ao 
regime legal das escutas telefónicas e que “seguramente não contendem apenas 
com a gravidade do delito, mas também com um conjunto integrado de 

                                                           
355 Cf. Ac do TRC de 06/12/2006; Processo n.º 1001/05.8BFIG-A.C1; Relator: ORLANDO GONÇALVES. 
356 Pelo que se for interposto recurso desta mesma decisão, também o Tribunal Superior apenas pode olhar 

a esta matéria factual para avaliar da rectidão do despacho. 
357 No mesmo sentido, cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 41; GUEDES 

VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 133; PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., 
p. 511, ponto n.º 14. A nível da jurisprudência, expressamente, Ac. do STJ de 23/10/2002; Processo n.º 
02P2133; Relator: LEAL HENRIQUES; Ac. do STJ de 18/03/2010; Processo n.º 538/00.OJACBR-BC1S1; Relator: 
SOARES RAMOS. 

358 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 310. 
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exigências, como o grau da suspeita e a própria urgência criminalística da 
medida”359. 

Assim sendo, é necessário submeter a valoração dos conhecimentos 
fortuitos a um juízo hipotético de intromissão, ou seja, saber se aquele crime, 
em que se traduz o dito conhecimento, tem a virtualidade de por si só motivar 
uma escuta telefónica de forma independente. 

 

II. Na síntese de ANDRÉ LAMAS LEITE, esta figura traduz-se, “no recurso 
à causalidade hipotética, i.e., serão de admitir a valoração dos conhecimentos 
fortuitos sempre que se possa concluir que, se o Tribunal, no momento em 
que ordenou dada escuta, tivesse elementos para suspeitar da prática, pelo 
arguido ou por um terceiro, de outros crimes que admitissem o recurso às 
escutas telefónicas, teria ordenado a execução desse meio de obtenção de 
prova”360. 

Com esta solução visa-se, segundo o mesmo autor, conseguir uma 
protecção mais eficaz dos direitos fundamentais, dentro de uma ideia de 
concordância prática. 

 

III. A ideia de exigência de um “estado de necessidade investigatório” é, 
por nós, bem fundada, desde que ela não seja um pressuposto que vá, ou 
pretenda ir, mais longe do que o que ficou explanado a propósito da 
subsidiariedade a observar na valoração dos conhecimentos fortuitos. Ou seja, 
não pode este requisito vir a traduzir-se numa ponderação orientada para o 
caso concreto a fazer pelo juiz. 

Explicitando melhor. Concordamos com a exigência de um “estado de 
necessidade investigatório” que se materialize na ideia de subsidiariedade da 
valoração dos conhecimentos fortuitos, mas não quando o mesmo, de forma 
acrescida, seja interpretado no sentido de ter de fazer-se uma viragem para a 
ponderação do caso concreto, i.e., quando o aplicador do direito tenha de fazer 
uma ponderação dos valores restringidos e dos valores a salvaguardar com essa 
mesma valoração, permitindo-lhe ir mais longe do que o que a lei permite. 

Isto, porque essa mesma ponderação já foi levada a cabo pelo legislador 
processual penal aquando da elaboração do catálogo de crimes para os quais a 
escuta telefónica é legalmente admissível e para o qual remete o art. 187.º, n.º 
7 do CPP no que concerne à valoração dos conhecimentos fortuitos. Como 

                                                           
359 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 310. 
360 Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I, 2004, cit., pp. 40 e 41. 
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nota COSTA ANDRADE, tal enumeração é “taxativa e fechada através do qual 
tanto o legislador alemão como o português procuraram plasmar e dar 
expressão positivada ao juízo de proporcionalidade”361. Ou, como escreve 
KNAUTH, trata-se de uma “ponderação vinculada”362 de que o intérprete não 
pode desviar-se. 

Como tal, o princípio da proporcionalidade sticto sensu ou da ponderação 
de valores, vê-se cumprido e assegurado pela exigência de que o crime que 
consubstancia o conhecimento fortuito pertença ao catálogo legal do art. 187.º, 
n.º 1 do CPP, uma vez que o legislador processual penal ao estabelecer esse 
mesmo elenco já procedeu, ele próprio, à ponderação de valores entre o 
interesse na perseguição criminal, da eficácia da investigação e da descoberta 
da verdade material e os direitos fundamentais dos cidadãos restringidos com 
a medida de intercepção das telecomunicações e, por conseguinte, essa mesma 
ponderação vale para a valoração dos conhecimentos fortuitos, dada a remissão 
do art. 187.º, n.º 7 para o n.º 1 do mesmo artigo do CPP. 

 

IV. Por outro lado, a urgência criminalística da medida encontra-se 
assegurada pela primeira dimensão da subsidiariedade, quando impõe, para 
que se leve avante a valoração dos conhecimentos fortuitos, que não possa 
recorrer-se a outro meio menos intrusivo para a descoberta da prova. 

Ao postular o n.º 7 do art. 187.º do CPP que, para que tais conhecimentos 
sejam valorados, as gravações sejam indispensáveis para a prova, está já a 
assegurar a urgência criminalística da medida, uma vez que nenhum método 
de obtenção de prova “mais suave” se mostra capaz de alcançar os resultados 
probatórios necessários. 

Como tal, dá-se cumprimento, como atrás referimos, com esta dimensão 
da subsidiariedade, à dimensão da necessidade ou indispensabilidade do 
princípio da proporcionalidade. 

 

V. Por fim, o grau de suspeita está, na nossa óptica, intimamente ligado 
com a segunda dimensão da subsidiariedade com a interpretação que atrás lhe 
demos, i.e., de que apenas pode valorar-se o conhecimento fortuito se a escuta 
telefónica for apta a evidenciar uma suspeita fundada da prática daquele crime 
por um determinado agente. 

                                                           
361 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 290. 
362 Cf. KNAUTH, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 286. 
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Ora, tal, liga-se à necessidade de as gravações fornecerem por si só uma 
suspeita suficientemente alicerçada em factos concretos dessa mesma 
responsabilidade. 

Com esta segunda dimensão cumpre-se o corolário da aptidão ou 
adequação inerente ao princípio da proporcionalidade. 

 

VI. Assim sendo, podemos concluir que a exigência de intervenção de um 
“estado de necessidade investigatório” que, segundo COSTA ANDRADE, se 
reflecte no grau de suspeita, na urgência criminalística da medida e na 
gravidade do delito, cumpre-se mediante os pressupostos ligados à necessidade 
de o crime em que se traduz o conhecimento fortuito pertencer a um delito 
catalogar e da indispensabilidade que, por sua vez, vão permitir escorar as três 
dimensões do princípio da proporcionalidade363. 

 

18.5 – Reserva de juiz.  

I. Por fim, é necessário que a decisão sobre a valoração, ou não valoração 
dos conhecimentos fortuitos, provenha do JIC titular do processo onde a 
escuta telefónica foi autorizada364. Este pressuposto é retirado do art. 187.º, n.º 

                                                           
363 Segundo ASCENSIO MELLADO, Derecho Procesal Penal, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2004, cit., pp. 139 a 141, 

a proporcionalidade no Direito Processual Penal comporta as seguintes exigências: é necessário que haja uma 
suspeita da prática do crime, concreta e determinada; a idoneidade da medida; a indispensabilidade, tendo a 
restrição de ser necessária para os fins da investigação, de modo que o resultado não possa ser alcançado por 
meio de diligência menos gravosa; a proporcionalidade do meio ao fim, devendo existir entre a medida 
adoptada, a sua incidência nos direitos fundamentais e a gravidade do delito, de tal forma que não pode ser 
limitado um direito de forma desproporcionada em relação ao delito investigado; a decisão limitativa do direito 
deve ser devidamente fundamentada, sendo igualmente necessário que sejam asseguradas durante a 
execução da restrição certas garantias, como, por exemplo, as provas de álcool no sangue serem efectuadas 
por meio de aparelhos homologados e comprovados ou as escutas telefónicas serem levadas a cabo por 
especialistas.  

364 Uma questão que pode levantar-se é saber se o juiz do novo processo está obrigado a valorar os 
conhecimentos fortuitos, na medida em que o JIC do processo da escuta telefónica decidiu da sua possível 
valoração nesse processo. Por nós, entendemos que a decisão deste último visa apenas determinar, em 
abstracto, se a sua valoração é ou não possível e, como tal, se os mesmos vão ser transportados para o outro 
processo. Contudo, pode o juiz do novo processo não os valorar se entender que os respectivos pressupostos 
de valoração não estão presentes, até porque o recurso da decisão do JIC que determinou a possível valoração 
dos conhecimentos fortuitos apenas sobe diferidamente, uma vez que a sua subida a final não torna a decisão 
do Tribunal da Relação que sobre ela se pronunciar absolutamente inútil e, como tal, não se formou qualquer 
caso julgado formal sobre aquela decisão e assim não se pode dizer que o juiz do novo processo está por ela 
vinculado. No mesmo sentido, cf. WELP, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, cit., p. 33. 

Como escreve GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II, 2008, cit., p. 228, referindo-
se à independência interna dos juízes: “Esta põe os juízes ao abrigo das interferências dos demais órgãos do 
poder judicial no modo como cada tribunal exerce a sua função. Isto traduz-se que em cada caso o tribunal 
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8 do CPP ao estatuir que, “nos casos previstos no número anterior, os suportes 
técnicos das conversações ou comunicações e os despachos que 
fundamentaram as respectivas intercepções são juntos, mediante despacho do 
juiz, ao processo em que devam ser usados como meio de prova […] ”365. 

Esta decisão, como se viu, reveste a forma de despacho e deve ser 
devidamente fundamentada, de facto e de direito, tal como resulta de forma 
imediata do art. 205.º, n.º 1 da CRP e do art. 97.º, n.º 5 do CPP, enquanto 
forma de realizar uma função pré e pós judicatória366, ou seja, permitindo ao 
próprio juiz e aos destinatários da decisão perceberem e controlarem a 
racionalidade e legalidade da decisão e, dessa mesma forma, tornar efectivas 
as garantias de defesa dos afectados pela medida restritiva, nomeadamente o 
seu direito ao recurso (art. 32.º, n.º 1 da CRP)367/368. 

                                                           
não deve obediência a quaisquer ordens ou instruções de outros tribunais, salvo o acatamento das decisões 
proferidas em via de recurso por tribunais superiores”. 

365 Decisão legal compreensível, na medida em que a autorização de uma escuta telefónica é da competência 
do JIC, tal como resulta dos artigos 187.º, n.º 1 e 269.º, n.º 1, alínea e) do CPP, evidenciando-se assim a natureza 
do JIC como protector dos direitos, liberdades e garantias dos sujeitos processuais afectados por medidas 
restritivas dos mesmos. Sobre a relação entre o JIC e as escutas telefónicas cf. MATA-MOUROS, Sob escuta – 
reflexões sobre o problema das escutas telefónicas e as funções do juiz de instrução criminal, São João do Estoril: 
Principia, 2003, pp. 21 a 23. 

366 Sobre as funções e importância da fundamentação das decisões judiciais veja-se, PAULO SARAGOÇA DA 
MATTA, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., pp. 261 e segs. 

367 É entendimento corrente, entre nós, que a omissão de fundamentação do acto decisório constitui uma 
mera irregularidade, nos termos do art. 123.º do CPP, a menos que a lei prescreva uma sanção diferente, como 
sucede no caso da sentença ou acórdão, nos temos do art. 379.º do CPP. Neste sentido, cf. PAULO PINTO DE 
ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 267; MAIA GONÇALVES, Código, 2009, cit., p. 279; MAGISTRADOS DO 
MP DO DISTRITO JUDICIAL DO PORTO, Código, 2009, cit., p. 256 e; SIMAS SANTOS / LEAL HENRIQUES, Código, 
2004, cit., p. 508. Também no mesmo sentido, na jurisprudência, cf. Ac. do TRP de 14/11/2007; Processo n.º 
0713256; Relator: MARIA DO CARMO SILVA DIAS, segundo o qual não é inconstitucional a norma do art. 123.º, 
n.º 1 do CPP interpretada no sentido de impor ao interessado o prazo de 3 dias para arguir a irregularidade por 
falta de fundamentação do despacho. A propósito desta questão escreve-se no Ac do STJ de 01/06/2006; 
Processo n.º 06P1614; Relator: PEREIRA MADEIRA, o seguinte: “Reconhece-se que tais despachos em geral 
não primam pela abundância no que toca à especificação dos motivos de facto, embora não sejam omissos 
quanto a essa especificação. Só que, mesmo admitindo-se que essa insuficiência constitua irregularidade, 
devia a mesma ter sido arguida de acordo com o regime previsto no art. 123.º do CPP. É que essa insuficiência 
a existir não tem o alcance que a lei confere à insuficiência de fundamentação da sentença […] ”. 

Em Itália, as secções unidas da Corte de Cassação [decisão de 21 de Junho de 2000, apud, MARIA 
VESSICHELI, Orientamenti, 2005, cit., pp. 22 e 23] precisaram que o vício de motivação apresenta um duplo 
perfil. Em primeiro lugar, a falta de motivação que pode consistir na simples repetição da fórmula normativa, 
não havendo assim uma concretização dos pressupostos de admissibilidade da medida com o caso concreto, 
demonstrando que houve uma valoração dos mesmos, gera a “inutilizzabilità” da medida. Diversamente, em 
segundo lugar, o defeito de motivação, quando esta é insuficiente ou incompleta, não perfeitamente adequada, 
não está em causa aquele vício mas sim a irregularidade, salvo emenda do juiz. 

368 Outra questão que pode colocar-se é a de saber se este acto decisório pode ser fundamentado per 
relationem. A este propósito, escreve JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA, O princípio da livre convicção, o juiz e o dever de 
fundamentação da decisão penal (DISS.: FDUL), Lisboa: n.p., 2001, cit., p. 92 que, “da mesma forma que não são 
nulas as decisões com motivação concisa, não são nulos os julgados que adoptam a denominada motivação 
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Tal como no caso do art. 187.º, n.º 1 do CPP, também aqui a necessidade 
de a decisão ter de provir de um juiz é uma decorrência imediata da reserva de 
juiz consignada no art. 32.º, n.º 4 da CRP, que impõe que todos os actos que 
contendam directamente com os direitos fundamentais tenham de ser por ele 
autorizados, sendo uma solução compreensível, dado que o legislador 
constituinte entendeu que a outorga de independência e estrita sujeição à lei 
do juiz o tornam na entidade que melhor garantirá a restrição de todo o direito, 
liberdade e garantia conforme com a lei e com a Constituição369.  

 

II. Assim sendo, e embora esta exigência não conste do art. 187.º, n.º 7 do 
CPP, ela não pode deixar de ser vista como um pressuposto de índole material 
de valoração dos conhecimentos fortuitos, uma vez que tal como a escuta 
telefónica não pode ser autorizada por sujeito processual diferente do JIC, 
também a valoração dos conhecimentos fortuitos não pode ser autorizada a 
não ser por ele e, como tal, a violação deste pressuposto gera uma proibição de 
valoração independente da prova respeitante aos conhecimentos fortuitos, por 
referência à tutela de direitos fundamentais (direito fundamental à reserva da 
intimidade da vida privada e direito à palavra falada, nos termos do art. 26.º, 
n.º 1 da CRP e, o direito fundamental à inviolabilidade das comunicações, nos 
termos do art. 34.º, n.º 4 da CRP), pelo que a prova assim obtida é nula, uma 

                                                           
per relationem. Embora não seja aconselhável o uso desta técnica, que adopta como fundamentação as razões 
de decidir contidas noutra decisão que julgou caso análogo ou em outro momento do processo, força convir 
não se tratar de vício por ausência de motivação.” No mesmo sentido, FELIPE ARADY MIRANDA, O dever de 
fundamentar as decisões dos tribunais (DISS.: FDUL), Lisboa: n.p., 2009, pp. 34 e 35. 

A nível jurisprudencial o Ac. do TRC de 15/02/2006; Processo n.º 4353/05; Relator: BRÍZIDA MARTINS, 
considerou o seguinte: “De não olvidar, igualmente, e na senda de jurisprudência do Tribunal Constitucional (v.g. 
aresto n.º 396/203 citado na decisão recorrida, prolatado em 30 de Julho de 2003, e publicado no Diário da 
República, II série, de 4 de Fevereiro de 2004) que tal fundamentação se basta, sendo até aconselhável por 
razões de economia processual, através da remissão para a promoção do Ministério Público ou para outras 
peças processuais, desde que salvaguarde a inexistência de quaisquer dúvidas sobre a ocorrência da 
ponderação judicial.” Também assim, Ac. do TRL de 20/11/2008; Processo n.º 5992/2007-9; Relator: RUI 
RANGEL e as decisões n.º 200/1997 de 24 de Novembro e 299/2000 de 11 de Dezembro do Supremo Tribunal 
espanhol [apud, JOAN QUERALT, Liber Amicorum, 2006, cit., p. 1138].  

Segundo CONSO / GREVI, Commentario, 2005, cit., p. 356, a motivação per relationem é admissível sempre 
que: 1) faça referência a um acto legítimo do processo, cuja motivação seja respeitadora das exigências que o 
acto que a incorpora tenha de cumprir; 2) forneça a demonstração de que o juiz tomou conhecimento do 
conteúdo substancial desse mesmo acto e o considerou coerente com a sua decisão; 3) o acto de referência, 
quando não seja transcrito no processo, seja conhecido do interessado.  

Parece-nos que cumpridos estes pressupostos, a motivação per relationem possa ser adoptada, na medida 
em que as exigências da proporcionalidade foram escrutinadas 

369 Como nota GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II, 2008, cit., p. 48: “O juiz tanto 
cumpre a sua função quando condena como quando absolve, desde que o faça em estrito cumprimento da lei”. 
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vez que não foi observada uma das condições exigidas por lei para a restrição 
dos direitos em causa (art. 126.º, n.º 3 do CPP). 

 

III. Relacionada ainda com este ponto, mas devendo ser encarada do 
prisma das formalidades a ser cumpridas aquando da descoberta do 
conhecimento fortuito no decurso da intercepção telefónica, pode pôr-se a 
questão de saber qual o prazo para que essa mesma descoberta seja 
comunicada ao JIC.  

Entende, neste particular, GUEDES VALENTE que os conhecimentos 
fortuitos devem ser comunicados imediatamente e não de 15 em 15 dias “ao 
MP e deste, comunicados imediatamente ao juiz que autorizou a diligência 
processual (e não passadas 48 horas) ”. Não nos parece, no entanto, que seja 
esta a solução legal adoptada, uma vez que com a supressão do advérbio 
“imediatamente” que constava do anterior art. 188.º, n.º 1 do CPP, sendo 
substituído pela imposição de comunicação dos OPC ao MP de 15 em 15 dias 
do material entretanto coligido (art. 188.º, n.º 3 do CPP), e deste ao JIC no 
prazo de 48 horas (art. 188.º, n.º 4 do CPP), entendeu o legislador concretizar, 
nestes prazos, o que deveria entender-se por imediatamente, assegurando 
assim um controlo judicial efectivo do JIC sobre a escuta telefónica, pelo que 
na falta de norma legal especifica que determine a comunicação imediata dos 
conhecimentos fortuitos ao JIC, nada parece impedir que os mesmos sejam 
comunicados dentro dos prazos legais referidos, sem que de tal circunstância 
resulte uma qualquer afectação das garantias do sujeito a quem o 
conhecimento fortuito é imputado370. 

Como dissemos, a necessidade de comunicação do conhecimento fortuito 
dentro destes prazos legais, deve ser vista como uma formalidade das 
operações, pelo que se o dito conhecimento for comunicado para lá deste 
prazo, seguir-se-á o regime da violação de formalidades referente às escutas 
telefónicas e não o regime da inobservância ou violação dos seus pressupostos 
materiais de admissibilidade. Em princípio, tratar-se-á de uma nulidade 
sanável (arts. 190.º e 120.º, n.º 2 do CPP) que deve ser arguida até ao prazo 
estabelecido no art. 120.º, n.º 3, alínea c), prazo esse que, na nossa óptica, deve 
referir-se ao novo processo e não ao processo onde a escuta telefónica foi 
autorizada, na medida em que é no novo processo que os conhecimentos 
fortuitos vão adquirir relevância probatória. 

                                                           
370 Resta saber se não seria preferível adoptar uma solução que impusesse uma comunicação imediata (por 

exemplo, no praxo máximo de 48 horas) da descoberta por parte dos OPC ao MP e deste ao JIC no mesmo 
prazo, podendo, no entanto, aquele prazo ser mais flexível (até ao máximo de 15 dias a contar da descoberta) 
se justificado por condicionalismos concretos. 
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IV. No que concerne ao prazo de que o JIC dispõe para decidir da 
valoração, ou não valoração, dos conhecimentos fortuitos, ele parece ser de 24 
horas, face ao disposto nos artigos 268.º, n,º 1, alínea f) e n.º 4 e 269.º, n.º 1, 
alínea e) do CPP. Este prazo, na nossa óptica, poderá ser manifestamente curto 
em processos em que haja um grande volume de gravações referentes a um 
específico conhecimento fortuito. Complicação tanto maior, quanto a nossa lei 
parece exigir o melhor de dois mundos: de um lado, uma decisão célere e, de 
outro, uma minuciosa e detalhada análise dos pressupostos de valoração dos 
conhecimentos fortuitos, nomeadamente do pressuposto da subsidiariedade. 

 

Secção IV – Dos pressupostos materiais de índole subjectiva de 
valoração dos conhecimentos fortuitos. 

 

19 – Dos pressupostos materiais subjectivos de valoração dos 
conhecimentos fortuitos. 

 

I. No que concerne à delimitação subjectiva da valoração dos 
conhecimentos fortuitos, obtidos no decurso de uma escuta telefónica 
legalmente efectuada, cumpre atentarmos na norma do art. 187.º, n.º 7 do 
CPP que estatui o seguinte: “Sem prejuízo do disposto no art. 248.º, a gravação 
de conversações só pode ser utilizada em outro processo, em curso ou a 
instaurar, se tiver resultado de intercepção de meio de comunicação utilizado 
por pessoa referida no n.º 4 […] ”. 

Assim, de uma leitura rápida e absolutamente literal da norma citada, 
parece resultar da mesma que basta que na comunicação interceptada, onde 
surgiu o conhecimento fortuito, tenha participado uma pessoa cujo estatuto se 
enquadre no art. 187.º, n.º 4 do CPP. Qualquer pessoa abstractamente 
subsumível no n.º 4 do citado preceito, não obstante não estar individualizada, 
ou sinalizada, no despacho de autorização da escuta telefónica. 

Ou será que a norma pretende significar que para que o conhecimento 
fortuito seja valorado é necessário que tal pessoa referida no n.º 4 do art. 187.º 
tenha de estar individualizada no despacho de autorização que permite o 
recurso a este método de obtenção de prova, de tal sorte que se assim não 
suceder, uma pessoa abstractamente subsumível no n.º 4 mas que não conste 
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individualizada no despacho de autorização, nada mais será que um terceiro, 
merecendo o tratamento que para estes estiver reservado371. 

 Respondida esta questão, devemos centrar a nossa atenção numa outra 
questão: contra quem podem ser valorados os conhecimentos fortuitos. 

No entanto, a resposta a esta questão está necessariamente dependente da 
solução que dermos à primeira questão atrás enunciada. 

 

II. Comecemos pela interrogação que se prende com a problemática de 
saber entre quem pode estabelecer-se a conversação de onde surgiu o 
conhecimento fortuito. Isto, na medida em que podem estabelecer-se 
conversações de onde podem surgir conhecimentos fortuitos, mas que não 
podem ser valorados, uma vez que na comunicação interceptada não participa 
pessoa referida no n.º 4 do art. 187.º do CPP. 

Antes de mais, atentemos nas diferentes combinações de conversas ou 
comunicações que podem estabelecer-se neste domínio: 

1. Uma pessoa referida no n.º 4 do art. 187.º do CPP, individualizada no 
despacho de autorização da escuta telefónica, pode estabelecer uma 
comunicação ou conversação com: 

1.1 – Uma pessoa referida no n.º 4 e também ela individualizada no 
despacho de autorização da escuta telefónica. 

1.2 – Uma pessoa abstractamente subsumível no n.º 4, mas não 
individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica. 

1.3 – Com um terceiro.  

 

2 – Uma pessoa abstractamente subsumível no n.º 4 do art. 187.º do CPP, 
mas não individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica, pode 
estabelecer uma comunicação ou conversação com: 

2.1 – Uma pessoa abstractamente subsumível no n.º 4, mas não 
individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica. 

2.2 – Uma pessoa referida no n.º 4 e individualizada no despacho de 
autorização da escuta telefónica. 

2.3 – Com um terceiro. 

                                                           
371 Note-se que não estamos aqui a tratar da questão de contra quem podem ser valorados os 

conhecimentos fortuitos, mas sim de uma questão a montante. A de saber quem tem de participar na 
conversação para que o dito conhecimento possa ser valorado. 
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3 – Um terceiro pode estabelecer uma comunicação ou conversação com: 

 3.1 – Uma pessoa referida no n.º 4 e individualizada no despacho de 
autorização da escuta telefónica. 

 3.2 – Com uma pessoa abstractamente subsumível no n.º 4, mas não 
individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica. 

 3.3 – Com um terceiro. 

 

Face ao exposto, surgem-nos as seguintes combinações possíveis: 

1. Pessoa abstractamente subsumível no n.º 4 do art. 187.º do CPP e 
individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica estabelece 
uma comunicação com pessoa em idêntica condição. 

2. Pessoa abstractamente subsumível no n.º 4 do art. 187.º do CPP e 
individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica estabelece 
uma comunicação com pessoa, também ela, abstractamente subsumível no 
mesmo preceito, mas que não se encontra individualizada no despacho de 
autorização da medida. 

3. Pessoa abstractamente subsumível no n.º 4 do art. 187.º do CPP e 
individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica estabelece 
uma comunicação com um terceiro. 

4. Pessoa abstractamente subsumível no n.º 4 do art. 187.º do CPP mas 
não individualizada no despacho de autorização da escuta estabelece uma 
comunicação com pessoa em idêntica condição. 

5. Pessoa abstractamente subsumível no n.º 4 do art. 187.º do CPP mas 
não individualizada no despacho de autorização da escuta estabelece uma 
comunicação com um terceiro. 

6. Um terceiro enceta uma comunicação com um outro terceiro372. 

 

Podemos ainda pegar neste grupo de situações e subdividi-los em três 
constelações típicas: 

1. As situações em que na conversação ou comunicação em que é 
detectado o conhecimento fortuito participa uma pessoa referenciada no n.º 4 

                                                           
372 Tendo por base as diferentes combinações que podem estabelecer-se, podemos constatar a elevada 

“danosidade social polimórfica” que o recurso a este método de obtenção de prova acarreta. Sobre este ponto, 
cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 285. 
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do art. 187.º do CPP, individualizada ou sinalizada no despacho de autorização 
da escuta telefónica. 

2. As situações em que na conversação ou comunicação apenas participam 
terceiros, estranhos ao núcleo de pessoas identificadas no n.º 4 do art. 187.º 
do CPP. 

3. As conversações ou comunicações em que participa uma pessoa 
abstractamente subsumível no n.º 4 do art. 187.º do CPP, mas não 
individualizada no despacho de autorização da escuta telefónica, e uma pessoa 
em idêntica qualidade ou um terceiro. 

No primeiro e no segundo caso não se colocam problemas de monta a nível 
da inserção, ou não, destes casos na letra e espírito da norma do art. 187.º, n.º 
7 do CPP, no segmento em que exige que o conhecimento fortuito tenha 
resultado da intercepção de meio de comunicação utilizado por pessoa referida 
no n.º 4 do art. 187.º do CPP. 

Quer interpretemos este segmento normativo como exigindo que a pessoa 
do n.º 4 tenha de estar individualizada no despacho de autorização da medida, 
ou em sentido contrário, logo podemos concluir que nos casos em que na 
conversação ou comunicação tenha participado pessoa do n.º 4 sinalizada no 
despacho, o conhecimento fortuito pode ser valorado (claro está, desde que 
estejam presentes os requisitos materiais de índole objectiva). 

Como também não levanta objecções a conclusão de que não podem ser 
valorados os conhecimentos fortuitos que brotem de uma conversação ou 
comunicação desenrolada entre dois terceiros. Isto, porque, a lei é clara ao 
prescrever que na conversação tem de ter participado pessoa do n.º 4 e os 
terceiros são absolutamente estranhos em relação a esse núcleo de pessoas que 
o legislador entendeu que poderiam ser alvo de uma escuta telefónica373. 

 Por fim, temos as situações em que a conversa ou comunicação, donde 
surge a descoberta do conhecimento fortuito, se estabeleceu entre duas pessoas 
abstractamente subsumíveis no art. 187.º, n.º 4 do CPP, mas que não foram 
individualizadas no despacho de autorização da escuta telefónica, ou entre uma 
destas e um terceiro. 

Nestas situações há um adensar de problemas. Será que o n.º 7 do art. 187.º 
do CPP quando utiliza a expressão “utilizado por pessoa referida no n.º 4”, 
quer significar qualquer pessoa abstractamente subsumível nesse preceito ou, 
ao inverso, deve ser interpretado no sentido de referir-se à pessoa do n.º 4 que 

                                                           
373 Assim, o conhecimento fortuito que brote de uma conversação entre dois terceiros não pode ser valorado, 

sendo afectado por uma proibição de valoração. No entanto, ficarão ressalvados os seus efeitos 
investigatórios. Sobre esta questão falaremos mais adiante, no Cap. VI, ponto n.º 30. 
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foi concretamente individualizada no despacho de autorização da medida de 
intercepção das telecomunicações. 

É que a questão não se afigura despicienda, uma vez que se optarmos pela 
interpretação mais lata, os conhecimentos fortuitos assim adquiridos podem 
ser valorados, e caso opte por acolher-se a interpretação mais restritiva, então 
tal levará a que os referidos conhecimentos daí resultantes não possam ser 
valorados, o que significa que estas entidades merecem um tratamento idêntico 
ao atrás descrito para as conversas desenroladas entre terceiros. 

 

III. Vejamos: as vantagens da primeira interpretação (mais ampla), 
prendem-se com uma maior eficácia da investigação criminal e por conseguinte 
uma mais intensa prossecução da verdade material e a prevalência do interesse 
público na perseguição dos perpetradores de ilícitos criminais. 

Por outro lado, como a norma do n.º 7 do art. 187.º do CPP nada diz sobre 
a necessidade, ou não, de a pessoa estar individualizada no despacho de 
autorização da medida de intercepção, podíamos aplicar a velha máxima de 
que onde o legislador não distingue, não deve o intérprete fazê-lo. 

Contudo, não podemos deixar de notar que a literalidade do preceito é tão-
somente o ponto de partida da tarefa de interpretação. Desde logo, a verdade 
material não pode ser prosseguida a todo e qualquer custo, devendo sê-lo de 
acordo com os valores que enformam um Estado de Direito democrático, 
como o é o Estado português (art. 2.º da CRP), onde deve sobressair uma 
consagração e efectivação dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos 
cidadãos. 

 

IV. Por outro lado, estas mesmas pessoas, que não foram sinalizadas no 
despacho de autorização da escuta telefónica, acabam por ser “estranhas” em 
relação àquele procedimento de intercepção telefónica em concreto. 

Para apurarmos essa mesma “estranheza” devemos ter em linha de conta o 
despacho do JIC que autorizou a medida, uma vez que não é a lei, por si só, 
de forma imediata, que permite a realização da escuta telefónica. Ela pode ser 
vista como um fundamento da mesma, por imposição constitucional (artigos 
18.º, n.º 2 e 34.º, n.º 4 da CRP), mas não é ela que lhe outorga validade, pelo 
menos, não por si só. O despacho de autorização da escuta telefónica é que se 
assume como sendo o referente material legitimador directo da intromissão nas 
conversações ou comunicações telefónicas. 
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V. Militando igualmente no sentido da interpretação restritiva, pode 
invocar-se a circunstância de o art. 187.º, n.º 7 do CPP ser uma norma 
restritiva de direitos fundamentais, nomeadamente do direito ao sigilo das 
telecomunicações (art. 34.º, n.º 4 da CRP), do direito à reserva da intimidade 
da vida privada e do direito à palavra falada (art. 26.º, n.º 1 da CRP), indo a 
valoração dos conhecimentos fortuitos aprofundar a sua lesão e, como tal, deve 
esta norma ser interpretada restritivamente374. 

Assim sendo, resulta da lei, de que a nível subjectivo para que se proceda à 
valoração dos conhecimentos fortuitos é condição indispensável, logo antes de 
mais, que na conversação em que o mesmo surgiu tenha participado o suspeito 
ou outra pessoa abstractamente enquadrável no n.º 4 do art. 187.º do CPP e 
que tenha sido sinalizada no despacho de autorização da escuta telefónica375. 

É assim certo que, mesmo que se admita a valoração dos conhecimentos 
fortuitos contra terceiros, haverá por via desta interpretação uma rigorosa 
delimitação subjectiva da valoração dos mesmos, já que estes não podem ter 
efeitos probatórios nas hipóteses em que na conversa ou comunicação 
interceptada não participou a pessoa sinalizada no despacho de autorização da 
escuta telefónica. 

O que não significa que, nestes casos, o crime ocasionalmente descoberto 
não tenha qualquer relevância, pelo que a terá, mas limitada à aquisição de 
uma notitia criminis376, não havendo assim um total sacrifício da verdade 
material377. 

                                                           
374 Cf. decisão do BGH de 16/03/1983, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 286. 
375 Neste sentido, cf. CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 275, ao escrever: “Se a 

comunicação foi estabelecida por pessoas que não as do elenco legal que o despacho legal sinalizou e a que 
se dirigiu, tais pessoas são estranhas ao processo e as suas conversações devem ser destruídas – 188.º/6 a) 
CPP”. No mesmo sentido, cf. GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, Tomo II, 2008, cit., p. 
256, ao afirmar que o aparelho tem de ser utilizado pela pessoa a quem a escuta telefónica se refere. 
Igualmente, cf. DANIEL GIRARDI BARROSO [Análise crítica às intercepções / escutas telefónicas (Diss.; FDUL), 
Lisboa: n.p., 2009, cit., p. 116], escreve que é necessário que o “facto descoberto seja consequência de 
comunicação interceptada entre um indivíduo determinado na ordem concessiva da escuta telefónica (alvo) e 
terceiros”. 

376 Esta questão será abordada no Capítulo VI, ponto n.º 30. 
377 Perfilhando assim uma interpretação restritiva do art. 187.º, n.º 7 do CPP, coloca-se-nos um problema. 

Não terá, de tal sorte, de ser o art. 188.º, n.º 6, alínea a) do CPP interpretado da mesma forma? Ou seja, se na 
escuta telefónica não participar uma das pessoas elencadas no n.º 4 do art. 187.º do CPP e sinalizada no 
despacho de autorização da medida (e não haja qualquer conhecimento fortuito que possa ser valorado, porque 
neste caso é o próprio art. 188.º, n.º 6 que ressalva do seu âmbito de aplicação estes casos) não terão, por 
consequência, os suportes magnéticos e relatórios das escutas de ser destruídos? 

A consequência de uma interpretação restritiva do art. 188.º, n.º 6, alínea a) do CPP, irá ser um maior número 
de destruição de suportes magnéticos e relatórios das intercepções telefónicas e, embora o teor literal do 
preceito não pareça apontar nesse sentido, pensamos que se trata da solução a seguir, pelas seguintes razões: 
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1. Confere-se uma maior protecção aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. 

2. Por outro lado, embora constando essas pessoas do elenco legal das pessoas que podem ser alvo de uma 
escuta, a verdade é que elas não foram sinalizadas no despacho de autorização da medida, legitimando assim 
a intercepção e gravação das suas conversações aos olhos da lei. 

3. Esta solução não afecta a matéria dos conhecimentos fortuitos, já que a não destruição dos suportes 
magnéticos neste caso, está ressalvada pela primeira parte do n.º 6 do art. 188.º do CPP. 

4. Por fim, também não é afectada a possibilidade de valoração dos conhecimentos da investigação, uma 
vez que para que os suportes técnicos sejam destruídos, não basta que não participe na conversa pessoa 
referida no n.º 4. É também necessário que aquelas informações sejam manifestamente estranhas ao 
processo onde a medida foi autorizada, o que não sucede com este tipo de conhecimentos, dada a sua conexão 
com o objecto em investigação. 

No entanto, e agora fugindo um pouco do nosso tema, o art. 188.º, n.º 6 do CPP levanta alguns problemas 
de complexa resolução. 

Por exemplo: imagine-se que a conversa não é manifestamente estranha ao processo em que a escuta 
telefónica foi autorizada, mas em que o conteúdo da mesma fere sensivelmente direitos, liberdades e garantias, 
ferindo mesmo o seu núcleo essencial. Imagine-se que a conversa fere o núcleo essencial do direito à reserva 
da intimidade da vida privada, isto é, nas palavras de FERNANDA PALMA [“Tutela da vida privada e Processo 
Penal”, AA.VV., Estudos em memória do Conselheiro Luís Nunes de Almeida, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, cit., 
p. 657], “aquele que se for invadido é susceptível de destruir a identidade da pessoa”, onde apenas haja um 
simples falar consigo mesmo, da pessoa em questão, não se relatando somente factos. 

Do teor literal do preceito, parece que esta matéria, mesmo assim, não deve ser destruída, porque não é 
manifestamente estranha ao objecto do processo, não se cumprindo assim o primeiro pressuposto de 
destruição dos suportes técnicos das gravações. Parece-nos que, perante situações desse tipo, a solução deve 
passar por um juízo de proporcionalidade a efectuar pelo JIC, onde ponha num dos pratos da balança os 
direitos devassados e a intensidade da devassa e do outro a importância do material coligido para a 
investigação. A intervenção do JIC neste sentido faz evidenciar o seu papel de dominus da escuta, a que acresce 
a sua função de juiz de instrução, enquanto órgão monofuncional, de garante de direitos, liberdades e garantias. 

Mas será que não se pode contra-argumentar contra esta ideia de que esse mesmo juízo de 
proporcionalidade já foi levado a cabo pelo legislador, pelo que mesmo que a conversação fira direitos, 
liberdades e garantias, mas não seja manifestamente estranha ao objecto do processo, não pode ser destruída. 
Isto, podemos acrescentar, porque a escuta telefónica é um método de obtenção de prova que não opera sem 
que se restrinjam esses mesmos direitos fundamentais.  

Contudo, mesmo funcionando as escutas telefónicas por via de uma devassa à reserva da intimidade da vida 
privada e, mesmo que o legislador tivesse, em abstracto, efectuado uma ponderação de bens que o orientaria 
na conclusão da não destruição dos suportes que não sejam manifestamente estranhos ao processo (esta é a 
posição também de KLAUS ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit., p. 128, segundo o qual 
existe uma diferença no nível de protecção das formas de expressão mistas, ou seja, naquelas que dizem 
respeito tanto ao núcleo essencial como ao crime sob investigação, de tal forma que por mais que a conversa 
fira direitos, liberdades e garantias mas não seja manifestamente estranha ao objecto do processo não deve 
ser destruída, ficando a destruição reservada para os casos em que a conversa interceptada não tem qualquer 
relevância para o objecto do processo), casos há em que a ponderação de valores não pode ter lugar, como 
sucede com “aquela área nuclear intangível, de todo em todo subtraída ao alcance dos juízos de ponderação” 
[Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições,1992, cit., p. 35]. Como constata FERNANDA PALMA [Estudos em 
memória, 2007, cit., p. 663], “os interesses gerais da investigação e da prossecução da justiça penal terão de 
ser sacrificados sempre que contendam com esta reserva absoluta da personalidade”. Não obstante, não falta 
quem pense de forma diferente. Por exemplo, o BGH no segundo caso do diário entendeu que “a repressão da 
criminalidade grave legitima a valoração do diário mais íntimo, em que o seu autor se confronta com problemas 
existenciais e radicalmente incomunicáveis” [Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 35]. 

Pelo que transpondo esta ideia para o domínio agora em apreciação, por mais íntima que fosse a conversa 
escutada e por mais grave que a lesão fosse para o respectivo direito fundamental, a mesma poderia ser 
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VI. Por nós, pensamos que de um ponto de vista do direito a constituir o 
preceito em causa poderia ir mais longe, no sentido de não exigir que na 
conversação ou comunicação de onde brotaram os conhecimentos fortuitos 
tenha de ter participado o sujeito-alvo da escuta telefónica individualizado no 
despacho de autorização da mesma, ou, nas palavras da lei, a pessoa referida 
no n.º 4 do art. 187.º do CPP. 

Isto, porque mesmo que na conversação apenas tenham participado dois 
terceiros e um deles tenha imputado ao outro interlocutor a comissão de um 
conhecimento fortuito que se traduza num delito catalogar, a verdade é que 
estando verificados os restantes pressupostos de valoração dos ditos 
conhecimentos (a suspeita fundada e a subsidiariedade), essa mesma pessoa 
poderia ser alvo autónomo de uma escuta telefónica, uma vez que os 
pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos são coincidentes com 
os pressupostos de admissibilidade do dito método de obtenção de prova e, 
como tal, não nos parece que haja desta forma uma mais intensa violação dos 
direitos fundamentais dos visados. 

                                                           
valorada, isto porque não se assume com manifestamente estranha em relação ao objecto do processo. É de 
salientar que o BGH [Cf. BGHst 34, 401, decisão de Julho de 1987, apud, CLAUS ROXIN, “Autoincriminación 
involuntaria y derecho al ambito privad privado de la personalidade en las actuaciones penales” (trad. por 
Guerrero Peralta), Pasado, presente y futuro del Derecho Procesal Penal, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 
2007, cit., p. 102] já afastou a doutrina das três esferas e optou por seguir a doutrina da ponderação, apesar de 
o TCF alemão apenas admitir a ponderação de interesses no âmbito da vida privada que não diga respeito ao 
núcleo essencial da privacidade, sendo que no caso concreto o BGH deparou-se perante uma informação 
extremamente íntima que dizia respeito a um delito altamente gravoso. 

Embora esta situação seja complexa, tendemos a admitir a destruição das escutas telefónicas nestes casos, 
uma vez que nos situamos em áreas do núcleo central do direito restringido, que escapam à própria óptica da 
ponderação de bens e porque, como nota WOLTER [apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 
38]: “em todos os casos que contendam com a dignidade humana, não poderão ser chamados à ponderação 
os interesses por uma justiça penal eficaz. Quem o fizesse não tomaria a sério nem a inviolabilidade da 
dignidade humana nem um processo penal vocacionado para a protecção dos direitos fundamentais”. No 
mesmo sentido se pronunciam KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 100, 
segundo o qual, se detectadas conversas íntimas, as intercepções devem ser interrompidas, de forma imediata, 
devendo ser anuladas ou destruídas as respectivas gravações e não podendo ser utilizados os dados obtidos. 
Não nos parece também que se possa contra argumentar que a partir do momento em que o agente exterioriza 
por palavras as informações respeitantes ao núcleo essencial da sua vida privada, as mesmas saem da sua 
esfera interna de controlo, pois o que aqui ainda está em causa é o não reconhecimento da esfera intangível da 
privacidade do ser humano. 

Contudo, se a valoração da gravação for a única forma possível de salvar a condenação de um inocente, 
parece dever valorar-se essa mesma prova, como forma de evitar o intolerável atentado à dignidade humana 
em que se traduz a condenação penal. 

A Lei do Cibercrime (Lei n.º 109/2009, de 15 de Setembro) impõe que caso sejam apreendidos dados ou 
documentos informáticos cujo conteúdo seja susceptível de revelar dados pessoais ou íntimos, que possam 
pôr em causa a privacidade do respectivo titular ou de terceiro, devem os mesmos, sob pena de nulidade, ser 
apresentados ao juiz que ponderará a sua junção aos autos tendo em conta os interesses do caso concreto, 
nos termos do art. 16.º, n.º 3 do respectivo diploma. Na nossa opinião, dizendo respeito o material recolhido ao 
núcleo da vida privada, existirá, por regra, uma proibição de valoração desta prova. 
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A explicação da solução legal reside, na nossa opinião, na circunstância de 
que como os conhecimentos fortuitos são desligados do objecto em 
investigação e a escuta telefónica é dirigida a uma pessoa determinada, essa 
mesma pessoa tem de participar na mesma. Como se disse, essa falta de 
conexão é a única explicação para a exigência legal, uma vez que se atentarmos 
na valoração dos conhecimentos da investigação (onde a dita conexão com o 
objecto alvo de investigação é efectiva), mesmo que na comunicação ou 
conversação não tenha participado o sujeito alvo da medida sinalizado no 
despacho de autorização, o mesmo conhecimento pode ser valorado, na 
medida em que não é manifestamente estranho à matéria de facto a ser 
investigada. 

Mas não é por esta via, na nossa opinião, que se consegue uma protecção 
mais eficaz dos direitos fundamentais, já que esta protecção é alcançada pela 
exigência de o delito ocasionalmente descoberto pertencer ao elenco legal do 
art. 187.º, n.º 1 do CPP, pela necessidade de impender sobre o sujeito a quem 
o crime se refere uma suspeita fundada, alicerçada em factos concretos, da sua 
comissão e, pela imposição de que a sua utilização probatória se assuma de 
uma importância indispensável para a prova, assim escorando as três 
dimensões do princípio da proporcionalidade, ínsito no art. 18.º, n.º 2 da CRP, 
enquanto corolário de observância obrigatória em toda e qualquer restrição de 
direitos fundamentais.  

Assim sendo, este segmento normativo é desnecessário, vindo colocar 
entraves à eficácia da investigação criminal e, por consequência, à busca pela 
verdade material, sem que tal entrave se justifique por uma mais eficaz 
protecção dos direitos fundamentais dos cidadãos. 

 

20 – Contra quem podem ser valorados os conhecimentos fortuitos? 

I. Posto isto, tendo já por adquirido que apenas podem ser valorados os 
conhecimentos fortuitos que brotem de uma intercepção de uma conversação 
ou comunicação telefónica em que participe, pelo menos, uma das pessoas 
elencadas no n.º 4 do art. 187.º do CPP e sinalizada no despacho de 
autorização da escuta telefónica, cumpre apurar contra quem podem ser 
valorados os conhecimentos fortuitos. 

Ou seja, será que os ditos conhecimentos só podem ser valorados se 
disserem respeito a pessoa do n.º 4 do art. 187.º do CPP e sinalizada no 
despacho de autorização da medida, ou basta que digam respeito a pessoa 
enquadrável nesse mesmo preceito? Ou, ainda poderão ser valorados contra 
terceiros? 
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II. Entre nós, a resposta tem ido no sentido de admitir a valoração dos 
conhecimentos fortuitos contra terceiros, embora alguns autores revelem 
posições com algumas particularidades. 

É este o caso de GUEDES VALENTE, que entende que apenas podem ser 
valorados os conhecimentos fortuitos contra terceiros, desde que, aquele 
terceiro tenha participado nas comunicações ou conversações em que o mesmo 
surgiu378. Isto é, se o interlocutor do suspeito escutado for um outro terceiro 
que não aquele a quem é imputada a prática do crime que consubstancia o 
conhecimento fortuito, o mesmo não pode contra ele ser valorado. 

A razão de ser desta orientação reside, segundo o autor, no facto de que se 
o terceiro não participar nas conversações ou comunicações, pode dar-se o caso 
de os “intervenientes estarem a manipular a investigação e a arrastar para o 
engodo um terceiro inocente”379. 

III. Não é esta, contudo, a posição maioritária da nossa doutrina que tende 
a pronunciar-se sobre a possibilidade de valoração dos conhecimentos fortuitos 
contra terceiros, participem eles, ou não, nas conversações. 

Segundo ANDRÉ LAMAS LEITE, “será de admitir a valoração dos 
conhecimentos fortuitos sempre que se possa concluir que, se o Tribunal, no 
momento em que ordenou a dada escuta, tivesse elementos para suspeitar da 
prática, pelo arguido ou por um terceiro […] ”380. Ou seja, resulta das palavras 
deste autor que os conhecimentos fortuitos tanto podem respeitar ao arguido 
como a um terceiro. 

No mesmo sentido se pronuncia CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA. Segundo 
este autor, é indiferente a pessoa a quem se reporta o “conhecimento extra”. 
“É aqui a verdadeira ratio e a maior rentabilidade do aproveitamento dos 
conhecimentos fortuitos. Caso contrário, se só pudessem ser valorados os 
conhecimentos fortuitos que dissessem respeito à pessoa alvo ou mesmo a 

                                                           
378 Cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 133 e Ac. do STJ de 18/03/2010; Processo 

n.º 538/00.OJACBR-BC1S1; Relator: SOARES RAMOS. 
379 Cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 133, nota n.º 322. 

Criticando esta orientação escreve DIOGO CORREIA AFONSO, O regime dos conhecimentos fortuitos 
provenientes de escutas telefónicas (Diss.: FDUL), Lisboa: n.p., 2007, cit., p. 33, nota n.º 124: “Se existe, nas regras 
processuais sobre escutas telefónicas uma ratio de controlo preventivo da actividade probatória do Estado, 
este controlo destina-se a impedir abusos por parte das autoridades e operadores judiciários e não a de prevenir 
quaisquer tentativas de manipulação da investigação criminal por parte dos particulares”. Por outro lado, com 
a exigência de que os conhecimentos fortuitos só podem ser valorados se das gravações resultar uma suspeita 
fundada de que o terceiro cometeu um crime, suspeita essa alicerçada em factos concretos, não nos parece 
que se possam correr quaisquer riscos de manipulação da investigação. 

380 Cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I, 2004, cit., pp. 40 e 41. 
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pessoas do elenco legal naquele processo onde foi autorizada a escuta, a figura 
teria pouca aplicação”381.  

Por nós, tendemos a aderir a este último entendimento, ou seja, de que os 
conhecimentos fortuitos podem ser valorados contra terceiros, participe, ou 
não, na conversação em que o mesmo lhe é imputado. 

Isto porque, na nossa óptica, a lei processual penal portuguesa pretendeu 
delimitar a valoração a nível subjectivo, dos conhecimentos fortuitos, não por 
via da estatuição de uma proibição de valoração dos mesmos contra terceiros, 
mas sim pela via da exigência de que na comunicação em que o mesmo surgiu, 
tenha participado o suspeito ou outra pessoa do n.º 4 do art. 187.º do CPP 
sinalizada no despacho de autorização da escuta telefónica. 

No mesmo sentido apontam as actas da UMRP. Pode ler-se o seguinte 
trecho nas mesmas: “O Professor Doutor Paulo de Sousa Mendes apenas 
admitiu a utilização de conhecimentos fortuitos se respeitarem a crime do 
catálogo, ainda que implicando a responsabilidade criminal de terceiros […] 
”382. 

Foi assim intenção do legislador processual penal permitir a valoração dos 
conhecimentos fortuitos contra terceiros. 

IV. Tem sido também este o entendimento expresso pela doutrina e 
jurisprudência alemãs. 

Segundo GÖSSEL, “uma vez que em relação aos crimes constantes do 
catálogo do § 100 a) da StPO é permitida a intromissão nas telecomunicações, 
então os conhecimentos fortuitos só poderão valorar-se contra terceiros nos 
casos em que, pelo menos a partir da escuta, contra eles possa afirmar-se a 
suspeita de um crime de catálogo ou de um crime que com ele esteja em 
conexão”. E isto, porquanto, “em tal situação, também esta terceira pessoa 
poderia ser ela própria objecto de escuta, contra ela podendo valorar-se 
directamente os conhecimentos obtidos”383. 

No mesmo sentido tem-se pronunciado a jurisprudência do BGH. Segundo 
este alto Tribunal, “também no contexto da lei processual penal alemã, que 
expressamente prevê uma delimitação subjectiva deste meio de obtenção de 
prova e na qual a proposta se inspira, tem o BGH entendido que a valoração 

                                                           
381 Cf. CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 275. 
382 Cf. Acta n.º 18 da UMRP, de 24 de Abril de 2006. 
383 Cf. KARL HEINZ GÖSSEL, RPCC, n.º 3 (1992), cit., p. 414. 
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dos conhecimentos fortuitos se pode fazer contra terceiros por não se encontrar 
limitada a uma esfera pessoal”384. 

V. Outros argumentos são acrescentados por CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, 
para justificar a valoração dos conhecimentos fortuitos contra terceiros. 
Segundo este autor, “ a possibilidade de os conhecimentos fortuitos dizerem 
respeito a terceiros encontra acolhimento na letra e no espírito da lei, quando 
aquela se refere à admissão da utilização daqueles em processo a “instaurar”, 
já que é certo que também se pode instaurar um processo novo relativamente 
ao crime cometido pelo escutado, por falta de conexão objectiva do crime de 
conhecimento fortuito com os demais sob investigação, a verdade é que, 
observando a regra do art. 25.º CPP aquele acabará por ser apensado ao 
processo da escuta dadas as vantagens de concentração da defesa, economia 
processual, pelo que só aparentemente este tipo de situações densificará a 
expressão “a instaurar”385. 

Apenas em parte podemos concordar com esta ideia. É certo que nada obsta 
a que um novo processo seja instaurado contra o próprio suspeito escutado em 
virtude da descoberta de um crime que se traduza num conhecimento fortuito. 
Aliás, só assim pode ser nos casos em que a responsabilidade criminal do 
agente não esteja já em discussão em outro processo penal. 

Contudo, temos dúvidas que a regra do art. 25.º do CPP possa ser vista 
como fundamento dessa mesma construção. Senão vejamos. Estatui o citado 
artigo que, para lá dos casos previstos no art. 24.º do CPP, a conexão de 
processos pode verificar-se “quando o mesmo agente tiver cometido vários 
crimes cujo conhecimento seja da competência de tribunais com sede na 
mesma comarca, nos termos dos artigos 19.º e seguintes”. 

Ora, para que a conexão opere é necessário que, face ao princípio geral do 
art. 19.º, n.º 1 do CPP que estatui que a competência territorial é definida de 
acordo com o local de consumação do crime, o agente tenha cometido os 
diversos crimes no mesmo local ou pelo menos nas proximidades, desde que, 
dentro da sede da mesma comarca. 

Reconhecemos que casos há em que tal pode suceder, mas sendo sobretudo 
aptas as escutas telefónicas nas investigações de criminalidade organizada e 
altamente complexa, que não se contém nas fronteiras dos países e, como tal, 
muito menos nas fronteiras de uma sede de comarca, temos dúvidas que 

                                                           
384 Cf. DIOGO CORREIA AFONSO, O regime, 2007, cit., p. 32. É o caso, por exemplo, da decisão do BGH de 

30/08/1998, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 35. 
385 Cf. CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 275. 
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quando o conhecimento fortuito diga respeito ao suspeito escutado, haja lugar 
à aplicação do art. 25.º do CPP386. 

VI. No entanto, questão importante, é a seguinte: não será que ao 
permitirmos a valoração dos conhecimentos fortuitos contra terceiros não 
estamos a ultrapassar, ou pelo menos a pôr em causa, o fundamento de 
legitimação material imediato das escutas telefónicas, i.e., o despacho de 
autorização da medida de intercepção das telecomunicações?  

Como escrevemos em crítica a estas posições, não nos parece que assim 
seja. Isto, porque, os conhecimentos fortuitos enquanto crimes ocasionalmente 
descobertos e não conhecidos no início da investigação não podem, por essa 
mesma razão, ser objecto de individualização no despacho de autorização das 
escutas telefónicas387 e, também, porque ao exigirmos que das gravações de 
onde brotaram os conhecimentos fortuitos surja uma fundada suspeita da 
prática do crime em que o mesmo se traduz, de tal forma que legitimasse o 
recurso a este método de obtenção de prova de forma autónoma no novo 
processo, a verdade é que por esse crime o sujeito já adquiriria o grau de 
suspeito da sua comissão e, como tal, contra ele poderia ser uma escuta 
telefónica autorizada. 

VII. Podemos assim concluir que ao nível da delimitação subjectiva da 
valoração dos conhecimentos fortuitos, afigura-se, antes de mais, necessário 
que na comunicação em que o mesmo surgiu, tenha participado uma pessoa 
elencada no art. 187.º, n.º 4 do CPP e sinalizada no despacho de autorização 
da escuta telefónica, podendo, neste contexto, os conhecimentos fortuitos ser 
valorados contra quaisquer pessoas, mesmo que seja um terceiro relativamente 
àquele procedimento de escuta em particular ou, mesmo, em relação àquele 
processo penal em geral.  

 

Secção V  
Da valoração dos conhecimentos fortuitos – conclusão. 

                                                           
386 Outro argumento utilizado por CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 276, é o de 

que a valoração de tais conhecimentos sobre terceiros, não implica a lesão de qualquer bem jurídico ou direito 
fundamental. Parece, assim, repousar esta ideia, no entendimento de que a lesão dos direitos fundamentais 
restringidos pela escuta telefónica dá-se no momento da realização das mesmas e não (também) no momento 
da sua valoração, que essa mesma valoração não aprofunda a lesão já perpetrada. 

 
387 Como nota COSTA ANDRADE, Sobre a proibições, 1992, cit., p. 283, tal afigura-se uma característica das 

escutas telefónicas, em virtude da sua danosidade social polimórfica. “Tanto no plano objectivo (dos bens 
jurídicos sacrificados) como no plano subjectivo (do universo das pessoas atingidas), as escutas telefónicas 
acabam invariavelmente por desencadear uma mancha de danosidade social, a alastrar de forma dificilmente 
controlável”. 
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21 – A valoração dos conhecimentos fortuitos. 

I. Depois de verificados os requisitos materiais objectivos e subjectivos de 
valoração dos conhecimentos fortuitos, cumpre perguntar se a valoração dos 
conhecimentos fortuitos não atenta contra a nossa Lei Fundamental. 

Na nossa óptica, não deixa de ser verdade que a valoração dos 
conhecimentos fortuitos, porque obtidos por intermédio de uma escuta 
telefónica, restringe, ou pelo menos, aprofunda a lesão que já foi consumada 
pela intercepção das telecomunicações propriamente dita. Restringem-se os 
direitos fundamentais à reserva da intimidade da vida privada e o direito à 
palavra falada (art. 26.º, n.º 1 da CRP) e o direito ao sigilo das 
telecomunicações (art. 34.º, n.º 4 da CRP), tanto das pessoas elencadas no n.º 
4 do art. 187.º do CPP, como de terceiros. 

No entanto, parece-nos que essa restrição se afigura proporcional face a 
outros valores também eles dignos de tutela, tais como o interesse público na 
perseguição dos agentes do crime (que se impõe constitucionalmente por via 
dos artigos 272.º, n.º 2 e 3, 214.º e 202.º da CRP), a eficácia da investigação 
criminal, a prossecução da verdade material e o restabelecimento da paz 
jurídica comunitária abalada por esse mesmo crime 388 / 389. 

 

                                                           
388 Como nota CONDE CORREIA, “A distinção entre prova proibida por violação dos direitos fundamentais e 

prova nula numa perspectiva essencialmente jurisprudencial”, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., p. 179, a eficácia 
da justiça penal é também um elemento essencial do Estado de Direito. “Para além da ideia de justiça, o 
princípio do Estado de Direito exige também a manutenção de uma administração da justiça capaz, sem o que 
não poderá contribuir para a imposição daquela”. Destacando igualmente estes valores como essenciais a um 
Estado de Direito democrático se pronunciou por várias vezes o TCF alemão, como pode ler-se em LEONARDO 
MARTINS, Cinquenta anos, 2005, cit., p. 198, segundo o qual: “O TCF, por isso, destacou repetidamente as 
inevitáveis necessidades de uma efectiva persecução penal e do combate ao crime (BVerfGE 19, 342 [347]; 20, 
45 [49], 144 [147]), o interesse público na averiguação mais completa possível no processo penal para provar a 
culpa de criminosos, como também para livrar inocentes (BVerfGE 32, 373 [381]), apreciou o esclarecimento 
efectivo de delitos graves como uma tarefa essencial de uma colectividade e Estado de Direito (BVerfGE 29, 183 
[194]) e destacou a manutenção de uma jurisdição eficiente sem a qual a justiça não pode ser feita”. Claro está, 
como nota o TCF alemão que, entrando em conflito estes valores com outros valores ou direitos fundamentais 
contrapostos, deve “ser averiguado a qual deve ser atribuído maior peso em cada caso particular”.  

389 Pode ler-se o seguinte na Sentença n.º 372/2006 da Corte Constitucional italiana, de 06/11/2006: “Esta 
Corte já expressou a orientação que a utilização das intercepções telefónicas em procedimento diverso, 
limitada à prova de uma determinada categoria de crimes previsivelmente capazes de causar um particular 
alarme social, constitui indubitavelmente um balanceamento operado pelo legislador entre os direitos 
constitucionais à liberdade e segredo das comunicações e o direito representado pelo interesse público na 
repressão dos crimes e pela perseguição judicial dos delinquentes”. 
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II. Ora, como os direitos fundamentais conhecem limites390, 
nomeadamente extrínsecos, i.e., que decorrem do relevo de outros interesses 
ou direitos que com eles podem entrar em colisão, deve apelar-se a uma ideia 
de concordância prática entre os mesmos391. Ou seja, é necessário verificar se 
a medida restritiva de direitos fundamentais, neste caso a valoração dos 
conhecimentos fortuitos, é proporcional face aos interesses que visa 
salvaguardar, ponto que seja sempre salvaguardado o conteúdo essencial de 
tais direitos (art. 18.º, n.º 2 da CRP)392, uma vez que como nota o TCF 
alemão, “o direito geral de personalidade, contudo, não é garantido sem 
ressalvas. Contanto que a intervenção não ocorra no âmbito intangível da vida 
privada, o indivíduo tem de aceitar as restrições que são impostas em nome do 
interesse comum preponderante ou de interesses protegidos por direitos 
fundamentais de terceiros, sob a observância estrita da proporcionalidade”393, 
princípio este que sendo provido de dignidade constitucional “resulta da 
própria essência dos direitos fundamentais, que como expressão da pretensão 
jurídica geral de liberdade do cidadão frente ao Estado, só podem ser limitados 
pelo poder público quando isso for imprescindível para a protecção dos 
interesses públicos”394.  

A não valoração em absoluto dos conhecimentos fortuitos, perante a 
existência de norma habilitante para o efeito (art. 187.º, n.º 7 do CPP), ou a 
sua valoração sem restrições, seriam medidas desproporcionadas, uma vez que 

                                                           
390 Limites imanentes, inerentes a qualquer direito, já que nenhum direito é absoluto ou ilimitado; limites 

extrínsecos, que decorrem do relevo de outros interesses ou direitos que podem com eles entrar em colisão e; 
limites voluntários, que decorrem da vontade do próprio titular (veja-se, por exemplo, o art. 126.º, n.º 3 do CPP 
que afasta a ilicitude das escutas telefónicas se o titular do direito restringido consentir na utilização das 
mesmas). 

391 “Para além das situações em que não existe conflito, ou então este não é senão aparente, a própria 
Constituição permite a restrição de direitos fundamentais nos casos expressamente prescritos na lei e segundo 
determinados pressupostos materiais” [Cf. CONDE CORREIA, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., p.183]. No fundo, 
no domínio das escutas telefónicas e igualmente no domínio dos conhecimentos fortuitos, verifica-se uma 
colisão de direitos em sentido impróprio, ou seja, verifica-se que “o exercício de um direito fundamental colide 
com outros bens constitucionalmente protegidos”, devendo a colisão ser resolvida de acordo com a 
ponderação e concordância “feita em face de determinadas circunstâncias concretas” [Assim, cf. GOMES 
CANOTILHO, Direito Constitucional, 2003, cit., p. 1229]. 

392 Uma vez que como nota o TCF alemão em decisão de 16/07/1969, apud, LEONARDO MARTINS, Cinquenta 
anos, 2005, cit., p. 217: “ […] ao indivíduo deve restar, tendo em vista um desenvolvimento livre e responsável da 
sua personalidade, um espaço interior, no qual ele pertence a si mesmo e ao qual se pode recolher, ao qual os 
outros não têm acesso, no qual é deixado em paz, desfrutando do direito à solidão”. Ou, como nota, FERNANDA 
PALMA [Estudos em memória, 2007, cit., pp. 662 e 663], o TC foi afirmando “que o direito à reserva da intimidade 
da vida privada não deixa de redundar na tutela jusfundamental de uma esfera pessoal íntima […] e inviolável 
[…], de um núcleo mínimo onde ninguém penetra salvo autorização do próprio titular”. 

393 Cf. decisão do TCF alemão de 06/05/1997, apud, LEONARDO MARTINS, Cinquenta anos, 2005, cit., p. 211. 
394 Cf. decisão do TCF alemão de15/12/1983, apud, LEONARDO MARTINS, Cinquenta anos, 2005, cit., p. 239.  
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preservariam totalmente um grupo de direitos e descurariam, fariam tábua 
rasa, completamente, de outros direitos que com aqueles conflituam e, 
também eles, dignos de tutela. 

Daí que o caminho mais adequado, em nossa opinião, seja o da valoração 
condicional dos conhecimentos fortuitos obtidos no decurso de uma escuta 
telefónica legalmente autorizada, uma vez que ao trilhar-se este caminho tenta 
obter-se uma concordância de valores conflituantes entre si. 

Mas, ao mesmo tempo, o legislador processual penal português foi 
cauteloso o suficiente para não descurar que os ditos conhecimentos se 
encontram desligados do objecto a investigar no processo em que a escuta 
telefónica foi autorizada, e daí que subordine a sua valoração ao preenchimento 
de uma série de pressupostos que visam, como vimos, dar expressão positivada 
ao princípio da proporcionalidade nas suas diversas manifestações. No fundo, 
o princípio da proporcionalidade, funciona como um importante factor de 
correcção das medidas restritivas de direitos fundamentais, neste caso a 
valoração dos conhecimentos fortuitos. 

 

III. Como não podia deixar de ser, tal como as diferentes normas que 
disciplinam o regime jurídico do recurso às escutas telefónicas, também o art. 
187.º, n.º 7 do CPP, exprime uma tensão dialéctica entre a salvaguarda dos 
direitos fundamentais do cidadão e o interesse público no cumprimento das 
normas penais e a consequente responsabilização dos seus violadores395. 

Ao fim e ao cabo, como nota FIGUEIREDO DIAS, todo o “processo penal 
constitui um dos lugares por excelência em que tem de encontrar-se a solução 
do conflito entre as exigências comunitárias e a liberdade de realização da 
personalidade individual. […] Daqui que ao interesse comunitário na 
preservação e repressão da criminalidade tenha de pôr-se limites – 
inultrapassáveis quando aquele interesse ponha em jogo a dignitas humana; 
ultrapassáveis, mas só depois de cuidadosa ponderação da situação, quando 
conflitue com o legítimo interesse das pessoas em não serem afectadas para 
além do absolutamente indispensável à consecução do interesse 
comunitário”396.  

 
                                                           

395 Como constata FERNANDA PALMA [Estudos em memória, 2007, cit., pp. 655 e 656] existe no Direito 
Processual Penal uma “profunda tensão, se não conflito, entre o apelo à preservação de um espaço íntimo de 
livre realização de si mesmo e de expressão da respectiva identidade e um outro apelo, aparentemente 
antinómico, de protecção da segurança e de realização da justiça em matéria de Direito Penal e Direito 
Processual Penal, que reclama intrusão, exposição e controlo da pessoa pelo sistema jurídico”. 

396 Cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 59. 
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Secção VI – Do transporte dos conhecimentos fortuitos  
para outro processo. 

 

22 – Do transporte dos conhecimentos fortuitos para outro processo 
em curso ou a instaurar. 

I. Neste ponto, iremos apurar quais os trâmites a seguir após se constatar 
que os conhecimentos fortuitos podem ser valorados. No fundo, como é que 
eles são transportados para o outro processo.  

Antes da introdução do art. 187.º, n.º 8 do CPP, pela revisão do Código de 
Processo Penal operada pela Lei n.º 48/2007 de 29 de Agosto, era posição da 
jurisprudência nacional que esse mesmo transporte fazia-se mediante 
extracção de certidão das escutas telefónicas397. 

Com a revisão operada pela citada lei, veio o legislador regular 
expressamente esta matéria, no art. 187.º, n.º 8 do CPP, estatuindo este que: 
“Nos casos previstos no número anterior, os suportes técnicos das 
conversações ou comunicações e os despachos que fundamentaram as 
respectivas intercepções são juntos, mediante despacho do juiz, ao processo 
em que devam ser usados como meio de prova, sendo extraídas, se necessário, 
cópias para o efeito”. 

Assim sendo, verificados os pressupostos de valoração dos conhecimentos 
fortuitos398, pelo juiz do processo em que as escutas telefónicas foram 
autorizadas, deve este, mediante despacho devidamente fundamentado399, 
onde explanará as razões de facto e de direito porque entende estar perante um 
conhecimento fortuito e a verificação dos respectivos pressupostos, ordenar 
que os suportes técnicos (ou cópias, se necessário) das gravações referentes ao 
alvo, ou alvos, em questão e os despachos de autorização, prorrogação e 

                                                           
397 Assim, o Ac. do STJ de 16/10/2003; Processo n.º 03P2134; Relator: RODRIGUES DA COSTA, onde se 

afirma que o transporte para outro processo é feito por extracção de certidão das conversas relevantes; Ac. do 
TRL de 11/09/2007; Processo n.º 3554/2007-5; Relator: NUNO GOMES DA SILVA, donde resulta que quando 
se descobre um conhecimento fortuito deve extrair-se certidão das escutas telefónicas e a partir das mesmas 
dar-se início a um novo processo de investigação e; Ac. do TRL de 11/10/2007; Processo n.º 3577079; Relator: 
JOÃO CARROLA, donde se depreende que se os conhecimentos fortuitos puderem ser valorados, a certidão 
das escutas é enviada para outro processo, para aí poder ser valorada. Mas, caso os conhecimentos fortuitos 
não possam ser valorados, essa mesma certidão só pode fundar a abertura de inquérito (ou seja, só pode valer 
como notícia do crime) não podendo ser mencionada como meio de prova. 

398 Questão que este preceito coloca, é a de saber se perante a utilização da expressão “em que devam ser 
usados como meio de prova”, se no caso em que não estejam verificados os pressupostos de valoração dos 
conhecimentos fortuitos e, como tal, a eficácia dos ditos conhecimentos é limitada à aquisição de uma notitia 
criminis (art. 187.º, n.º 7 e art. 248.º do CPP), será esta a forma correcta de proceder. Sobre esta questão, 
daremos a nossa opinião mais adiante, no Cap. VI, ponto n.º 30. 

399 Este dever de fundamentação resulta do art. 208.º, n.º 1 da CRP e do art. 97.º, n.º 5 do CPP. 
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cessação das escutas telefónicas sejam enviados para outro processo400. Com 
esta norma visa-se assegurar o direito de defesa do arguido no novo processo401 
que decorre directamente do art. 32.º, n.º 1 da CRP. 

 

II. Por sua vez, no outro processo, para onde será enviado o material 
probatório, deve ser dado conhecimento do mesmo, na sua íntegra, aos 
restantes sujeitos processuais interessados no conhecimento do mesmo, 
maxime ao arguido, como forma de se dar cumprimento ao princípio do 
contraditório402 e tornarem-se efectivas as garantias de defesa, já que estas 
englobam “indubitavelmente todos os direitos e instrumentos necessários e 
adequados para o arguido defender a sua posição e contrariar a acusação”403, 
e como forma de contrariar a desigualdade material que à partida existe entre 
a acusação e a defesa e, assim, estabelecer um efectivo princípio de igualdade 
de armas. Já neste sentido, ou seja, que ao arguido deve ser dada a hipótese de 
controlar e contraditar os resultados obtidos, havia-se pronunciado o Supremo 
Tribunal de Justiça404 e o Tribunal da Relação do Porto405. 

A destruição desses mesmos suportes técnicos e relatórios fica no âmbito 
dos poderes decisórios do juiz do “outro processo”, só podendo os mesmos ser 
destruídos depois de “dada hipótese aos sujeitos interessados de os conhecer 
na sua íntegra”406. Uma vez mais, visa-se o respeito pelo princípio do 
contraditório407 e pelas garantias de defesa do arguido, ínsitas no art. 32.º, n.º 
1 da CRP. 

                                                           
400 A Corte Constitucional italiana, mediante uma decisão interpretativa de rejeição, afirmou que no 

procedimento diverso têm de ser depositados os suportes das gravações e os despachos que as autorizaram 
com a finalidade de obstar a que no segundo procedimento sejam utilizadas escutas telefónicas ilegítimas, 
como se pode ver em, SERGIO RAMAJOLI, La prova nel Processo Penale, Padova: Cedam, 1995, cit., p. 307. No 
mesmo sentido, cf. FRANCO CORDERO, Procedura Penale, 7.ª ed., Milano: Giuffrè Editore, 2003, cit., p. 854. 

401 Neste sentido, no que concerne à norma respectiva do art. 270.º do CPPI, veja-se ANDREA ANTONIO 
DALIA, Corso di diritto Processuale Penale, Padova: Cedam, 1992, cit., p. 376 e segs. 

402 Segundo a sentença da Corte Constitucional italiana n.º 63/1994, de 10/02/1994: “a utilização dos 
resultados da intercepção em processo diverso deve respeitar o contraditório relativamente às partes no 
processo”. 

403 Cf. GOMES CANOTILHO / VITAL MOREIRA, Constituição, 1993, cit., p. 202. 
404 Cf. Ac. do STJ de 23/10/2002; Processo n.º 02P2133; Relator: LEAL HENRIQUES. 
405 Cf. Ac. do TRP de 16/01/2008; Processo n.º 0743305; Relator: LUÍS GOMINHO. 
406 Cf. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 511. 
407 Segundo FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., pp. 158 e 159, derivam duas consequências 

do princípio do contraditório. A primeira diz respeito a um direito subjectivo público que o seu titular tem contra 
o Estado, a ser ouvido por um tribunal. A segunda, prende-se com o facto de que somente quando tal direito 
“couber a todos os participantes processuais que possam ser juridicamente afectados na esfera dos seus 
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III. Outra questão que pode levantar-se é a de havendo a possibilidade de 
valoração dos conhecimentos fortuitos em outro processo, em curso ou a 
instaurar, quando é que deve proceder-se à transcrição das conversações ou 
comunicações que lhe digam respeito. Deve a mesma ser feita no processo 
onde a escuta telefónica foi autorizada ou no processo onde os conhecimentos 
fortuitos, efectivamente, vão ser valorados? 

À primeira vista, poderíamos ser tentados a considerar que a transcrição 
dever-se-ia efectuar no processo originário da escuta telefónica, mas não nos 
parece que seja a solução mais consentânea com a lei positiva. Ora, se as 
gravações de onde brotaram os conhecimentos fortuitos são originárias do 
processo onde a escuta telefónica foi autorizada, a verdade é que elas não 
assumem qualquer relevo probatório nesse mesmo processo, produzindo 
materialmente os seus efeitos probatórios no novo processo, em curso ou a 
instaurar. Tendo em linha de conta esta circunstância, a letra do art. 187.º, n.º 
8 do CPP parece-nos clara neste sentido, ao estatuir que: “Nos casos previstos 
no número anterior, os suportes técnicos das conversações ou comunicações e 
os despachos que fundamentaram as respectivas intercepções são juntos […] 
ao processo em que devam ser usados como meio de prova […] ”. Ou seja, se 
a lei prescreve o transporte para o outro processo dos suportes técnicos, resulta 
implicitamente que é no outro processo que deve proceder-se à transcrição das 
conversações ou comunicações com respeito pelo formalismo previsto no art. 
188.º do CPP. 

Por outro lado, quando o art. 188.º, n.º 8 do CPP determina que a partir 
do encerramento do inquérito, o assistente e o arguido podem examinar os 
suportes técnicos das conversações ou comunicações, no que diz respeito aos 
suportes técnicos ou às gravações de onde constam os conhecimentos fortuitos, 
deve entender-se que os mesmos podem ser consultados a partir do 
encerramento do inquérito no novo processo onde se vai proceder à valoração 
dos conhecimentos fortuitos, na medida em que os mesmos não assumem 
relevância no processo originário da escuta telefónica, dada a sua falta de 
conexão com a matéria de facto a ser aí apurada, produzindo os seus efeitos 
probatórios no novo processo408. 

                                                           
direitos […] por uma decisão a tomar em juízo, estará assegurada às pessoas a sua participação constitutiva 
na declaração do direito ao caso e, através dela, na conformação da sua situação jurídica futura”. 

Entende a Corte Constitucional italiana, como se pode ver na sentença 463/1994, de 15/02/1994 que, quando 
as intercepções não sejam necessárias para o processo, os interessados podem requerer a sua destruição 
como forma de tutela da sua reserva e, em tal caso, o juiz decide com respeito pelas garantias constitucionais 
inerentes ao seu direito de defesa, em particular a garantia do contraditório. 

408 Claro está que se essa fase processual já se encontrar ultrapassada a questão não se põe.  
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IV. Por fim, deve pôr-se a questão de saber se esta decisão é recorrível, ou 
seja, como é que um sujeito interessado que se sinta prejudicado pela decisão 
do JIC que autoriza a valoração dos conhecimentos fortuitos pode reagir. 

Esta mesma decisão deve ter-se por recorrível, tal como resulta de forma 
imediata do princípio geral de recorribilidade das decisões (art. 399.º do CPP), 
desde que, como é o caso, não se verifique uma das situações de 
inadmissibilidade de recurso previstas no art. 400.º do CPP. Mais 
concretamente, esta decisão, quando o recorrente entenda que não estão 
verificados os pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos, é 
recorrível por via do art. 410.º, n.º 3 do CPP que admite como fundamento de 
recurso, mesmo quando a lei restrinja a cognição do tribunal de recurso a 
matéria de direito, a inobservância de requisito cominado, sob pena de 
nulidade que não deva considerar-se sanada409. 

Ao nível da recorribilidade deste despacho, põe-se o problema de saber o 
momento da sua subida para o Tribunal da Relação competente. Ora, se o 
recurso subir imediatamente, no momento em que o JIC profere despacho a 
admitir a valoração dos conhecimentos fortuitos, a questão fica imediatamente 
decidida, ganhando força de caso julgado formal410, na medida em que da 
decisão do Tribunal da Relação não cabe recurso para o STJ, nos termos do 
art. 400.º, n.º 1, alínea c) do CPP. 

                                                           
Outra questão passa por saber se à semelhança do que acontece com a aplicação de medidas de coacção 

ou de garantia patrimonial baseadas nas intercepções telefónicas, também não deveria o JIC que tem de decidir 
sobre a valoração dos conhecimentos fortuitos, de determinar a transcrição das gravações indispensáveis à 
decisão. A nossa lei positiva nada diz sobre este problema, mas parece-nos que não deve haver impedimento 
a que o JIC que tenha de decidir a questão possa determinar a transcrição das gravações indispensáveis à 
tomada de decisão, por maioria de razão face ao disposto no art. 188.º, n.º 7 do CPP. Assim, tendo o JIC já 
determinado a transcrição das gravações serão as mesmas enviadas para o novo processo, juntamente com 
o material referido no art. 187.º, n.º 8 do CPP. 

409 Neste sentido, CONDE CORREIA, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., p. 192; PAULO DE SOUSA MENDES, 
Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 151, considerando que estamos perante um erro de direito, tal 
como FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 463. Também assim Ac. do STJ de 06/05/2010; 
Processo n.º 156/00.2IDBRG.S1; Relator: RODRIGUES DA COSTA, segundo o qual: “O STJ tem entendido que a 
fiscalização sobre o eventual uso de um método proibido de prova é uma questão de direito de que deve tomar 
conhecimento, ainda que em última análise se repute à fixação da matéria de facto”.  

410 Por força da distinção entre caso julgado formal e material, como a decisão do JIC que determine a 
valoração extra-processual dos conhecimentos fortuitos, diz respeito a um aspecto processual 
(admissibilidade de um meio de prova) e, não, sobre a procedência ou improcedência da acção, a sua eficácia 
restringe-se ao processo em que foi proferida, i.e., tem força de caso julgado formal. A este respeito escreve 
TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos, 1997, cit., p. 569, o seguinte: “As decisões proferidas numa acção pendente 
podem ser decisões de forma, se incidirem sobre aspectos processuais, ou decisões de mérito, se apreciam no 
todo ou em algum dos seus elementos, a procedência ou improcedência da acção. Esta distinção reflecte-se 
no respectivo valor do caso julgado: em regra, as decisões de forma adquirem apenas o valor de caso julgado 
formal; pelo contrário, as decisões de mérito são, em princípio, as únicas susceptíveis de adquirir a eficácia de 
caso julgado material”. 
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Olhando para o art. 407.º do CPP, só nos resta concluir que o recurso do 
mencionado despacho tem de subir diferidamente, sendo instruído e julgado 
conjuntamente com o recurso interposto da decisão que tiver posto termo à 
causa, nos termos do art. 407.º, n.º 3 do CPP, uma vez que não há lugar à 
aplicação no disposto no n.º 1 do citado preceito, dado que a subida do recurso 
a final não o torna absolutamente inútil. É verdade que se o Tribunal da 
Relação considerar que não estavam verificados os pressupostos de valoração 
dos conhecimentos fortuitos, o despacho é nulo (art. 190.º do CPP) e, como 
tal, são igualmente nulos os actos que dele dependerem e a nulidade possa 
afectar (art. 122.º, n.º 1 do CPP), ou seja, todos aqueles actos que estiverem 
numa relação de dependência lógica, valorativa e causal para com aquele. 

Não obstante se tratar de um efeito nocivo, que pode levar à anulação de 
todo o processado, este efeito não quis ser evitado pelo legislador, uma vez que 
o que este pretendeu evitar foi que a subida a final do recurso das decisões 
interlocutórias não tornassem o recurso (o mesmo é dizer, a decisão proferida 
em recurso) absolutamente inoperante, mas já não evitar que a subida a final 
pudesse ter o efeito de anulações e repetições de actos processuais411. 

Como tal, o recurso da decisão que determinar a valoração dos 
conhecimentos fortuitos apenas sobe a final, conjuntamente com o recurso da 
decisão que tenha posto termo ao processo, pelo que poderá dar-se a situação 
de os actos que dele dependem serem anulados (art. 122.º, n.º 1 do CPP), nas 
situações em que o despacho recorrido também o seja, e haja uma relação de 
dependência para com aquele dos actos processuais sucessivos. 

 
  

                                                           
411 Como nota PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 1039, “o risco de anulação de actos 

processuais é um efeito normal do procedimento de recursos. A inutilidade do recurso é um risco anormal 
resultante da demora no procedimento de recurso”. Relativamente a idêntica expressão utilizada pelo legislador 
no art. 691.º, n.º 2, alínea m) do CPC (actual alínea k, do n.º 2, do art. 641.º do CPC novo) - que regula as decisões 
de que é admissível apelar-se - escreve ABRANTES GERALDES, Recursos em Processo Civil - novo regime, 2.ª ed., 
revista e actualizada, Coimbra: Almedina, 2008, cit., p. 192, o seguinte: “O advérbio empregue (“absolutamente”) 
marca bem o nível da exigência imposta pelo legislador, em termos idênticos ao que anteriormente se previa 
no art. 734.º, n.º 1, al. c) para efeitos de determinar ou não a subida imediata do agravo. Empregue a mesma 
expressão, agora para efeitos da delimitação dos casos em que pode ou não pode interpor-se imediatamente 
recurso, não basta que a transferência da impugnação para um momento posterior comporte o risco de 
inutilização de uma parte do processado, ainda que neste se inclua a sentença final. Mais do que isso, é 
necessário que imediatamente se possa antecipar que o eventual provimento do recurso em momento ulterior 
não passará de uma “vitória de Pirro”, sem qualquer reflexo no resultado da acção ou na esfera jurídica do 
interessado. Verificada uma qualquer situação de absoluta inutilidade de impugnação relegada para momento 
ulterior, deve ser interposto recurso, a fim de evitar a formação de caso julgado sobre a concreta decisão”. 
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Secção VII – Alguns casos específicos de valoração  
dos conhecimentos fortuitos. 

 

23 – Os conhecimentos fortuitos e o Presidente da República, o 
Presidente da Assembleia da República ou o Primeiro-Ministro. 

 

I. O problema que nos cumpre abordar, nesta sede, pode ser ilustrado com 
o seguinte exemplo: imagine-se que foi autorizada uma escuta telefónica contra 
o cidadão X, suspeito de um crime do catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP, e 
que durante a intercepção com ele comunica o Primeiro-Ministro412, 
referindo-se ao facto de ele próprio ter cometido um facto criminoso que se 
traduz num conhecimento fortuito. A questão que se impõe é a de sabermos 
se pode, ou não, este conhecimento fortuito ser valorado? 

Ao levarmos em linha de conta o art. 187.º, n.º 7 do CPP diríamos que sim, 
na medida em que estivessem verificados os restantes pressupostos de 
valoração dos conhecimentos fortuitos. No entanto, temos de tomar em linha 
de conta o disposto nos artigos 11.º, n.º 2, alínea b), 11.º, n.º 3, alínea a) e 
11.º, n.º 7 do CPP que podem alterar os dados da questão e a sua aparente 
linearidade.  

 

II. Estatui o art. 11.º, n.º 2, alínea b) do CPP que compete ao Presidente 
do STJ autorizar a intercepção, gravação e a transcrição de conversações ou 
comunicações “em que intervenham o Presidente da República ou o Primeiro-
Ministro e determinar a respectiva destruição, nos termos dos artigos 187.º a 
190.º ”. Por sua vez, o art. 11.º, n.º 3, alínea a) do CPP atribui competência 
ao pleno das secções criminais do STJ para o julgamento do Presidente da 
República, do Primeiro-Ministro e do Presidente da Assembleia da República 
pelos crimes que tenham sido praticados no exercício das suas funções, 
pertencendo a um juiz das secções criminais do Supremo praticar os actos 
jurisdicionais relativos à fase de inquérito, como resulta do art. 11.º, n.º 7 do 
CPP. 

Face ao regime estabelecido nestes preceitos legais devemos considerar que 
o art. 11.º, n.º 2, alínea b) do CPP diz respeito tão-somente aos casos em que 
se indicie a prática, por qualquer desses titulares de órgãos de soberania, de 
crimes cometidos fora do exercício das suas funções, isto porque se o crime for 
cometido no exercício das mesmas a competência para o seu julgamento é do 

                                                           
412 Ou o Presidente da República ou o Presidente da Assembleia da República. 
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pleno das secções criminais do STJ (art. 11.º, n.º 3, alínea a) do CPP), o que 
leva a que a prática dos actos jurisdicionais durante o inquérito seja atribuída 
a um juiz da secção criminal do mesmo Tribunal, tal como resulta do art. 11.º, 
n.º 7 do CPP413. 

Por outro lado, entendemos que o art. 11.º, n.º 7 do CPP deve ser 
interpretado de acordo com o disposto no art. 11.º, n.º 2, alínea b) do CPP, 
ou seja, que a competência do juiz da secção criminal do STJ, no domínio das 
intercepções telefónicas, abrange a autorização, gravação, transcrição e 
destruição das mesmas nos casos em que nelas intervenham o Primeiro-
Ministro, o Presidente da República ou o Presidente da Assembleia da 
República. 

No que concerne à ratio destes preceitos, ela repousa na consideração de 
que as funções desempenhadas, por estes titulares de órgãos de soberania, são 
dotadas de um certo grau de dignidade, o que leva a que mereçam um 
tratamento objectivo diferenciado414. 

 

III. Postos estes esclarecimentos, face ao regime jurídico vigente, se no 
decurso de uma intercepção telefónica um cidadão comum comunica com um 
desses titulares de órgãos de soberania e da mesma resultar um conhecimento 
fortuito, que tanto pode dizer respeito ao titular do órgão de soberania, ao seu 
interlocutor ou a um terceiro, o mesmo não pode ser valorado, uma vez que a 
competência para autorizar a escuta telefónica pertence ao Presidente do STJ 
ou a um juiz da secção criminal do mesmo Tribunal, consoante os casos. Isto, 
na medida em que o art. 11.º, n.º 2, alínea b) do CPP utiliza a palavra 
“intervenham”, o que dá a entender que basta que na conversação ou 
comunicação interceptada participe, por exemplo, o Primeiro-Ministro para 
que a competência seja deferida ao Presidente do Supremo, não se reportando 
a sua competência somente aos casos em que a escuta telefónica é dirigida ab 
initio contra os ditos titulares de cargos de soberania, por preencherem uma 
das hipóteses previstas no art. 187.º, n.º 4 do CPP415. 

                                                           
413 Neste sentido, PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 73. 
414 Segundo MAIA GONÇALVES, Código, 2009, cit., p. 90, “A CRP não impõe uma igualdade absoluta em todas 

as situações, nem proíbe discriminações quando se revelam necessárias, adequadas e proporcionadas à 
satisfação dos seus objectivos, prevendo ela própria discriminações legitimadoras de tratamento diferenciado”. 
Por sua vez, PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 73, informa-nos que “o propósito do 
legislador foi precisamente o de evitar quaisquer escutas de conversações do Presidente da República, do 
Presidente da Assembleia da República e do Primeiro-Ministro, autorizadas por magistrados de tribunais de 1.ª 
instância, incluindo as conversações tidas com eles por qualquer das pessoas indicadas no art. 187.º, n.º 4”. 

415 Cf. CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 280. 
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Contudo, este regime legal padece de algumas incoerências. Em primeiro 
lugar, como nota PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, no caso de a competência 
ser atribuída ao Presidente do STJ, a escuta telefónica vem a final a ser 
sindicada pelo Tribunal de 1.ª instância, já que é a este que cabe valorar a 
prova. Esta incongruência já não se verificará nos casos em que a competência 
para a prática dos actos jurisdicionais relativos ao inquérito é atribuída a um 
juiz da secção criminal do STJ, na medida em que neste caso o julgamento 
processar-se-á perante o pleno das secções criminais do mesmo Tribunal 
(artigos 11.º, n.º 7 e 12.º, n.º 3, alínea a) do CPP). Em segundo lugar, verifica-
se que se a conversa ou comunicação se estabelece entre dois cidadãos comuns 
e da mesma resultar a imputação de um crime que concretize um 
conhecimento fortuito ao Primeiro-Ministro, o mesmo pode ser valorado 
(desde que verificados os respectivos pressupostos de valoração dos mesmos), 
ao passo que se na conversa ou comunicação participar o dito titular de um 
órgão de soberania e ele próprio impute a si a prática de um crime que se traduz 
num conhecimento fortuito, o mesmo não pode ser valorado, uma vez que a 
autorização para a obtenção da prova por esse método deveria ter provindo do 
Presidente do STJ, dado que o Primeiro-Ministro, interveio nessa conversa. 

 

IV. Na tentativa de eliminar estas incongruências, entende CARLOS 

ADÉRITO TEIXEIRA que a solução deve passar por uma interpretação restritiva 
da expressão legal “em que intervenham”, considerando apenas ali abrangidos 
os casos em que aqueles titulares de órgãos de soberania sejam alvo de escuta, 
ou seja, que a escuta é contra eles dirigida416. 

No nosso entender, também esta solução não deve ser seguida. Embora ela 
elimine as incongruências apontadas a nível da valoração dos conhecimentos 
fortuitos, a verdade é que ela não leva em linha de conta a intenção de o 
legislador ter querido estabelecer um regime diferenciado para estas situações, 
deferindo a competência totalmente ao JIC do processo onde a escuta 
telefónica foi autorizada. 

A nosso ver, deve-se encontrar uma solução compromissória que atenda, 
por um lado, ao facto de o despacho de autorização da medida ser lícito e 
válido e que não é previsível saber com absoluta segurança quem vai entrar em 
contacto com o escutado-alvo e, por outro lado, que o legislador quis submeter 
as situações ora em apreço a um regime de privilégio. Assim, somos da opinião 
que deveria igualmente fazer-se uma interpretação restritiva do art. 11.º, n.º 2, 
alínea b) do CPP, conferindo validade ao despacho do JIC titular do processo 

                                                           
416 CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 281. 
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em que a escuta telefónica foi autorizada, mas deferindo todos os restantes acto 
jurisdicionais ao Presidente do STJ, tais como a análise dos pressupostos de 
valoração dos conhecimentos fortuitos e a destruição das gravações. Pensamos 
que desta forma não se trai a intenção do legislador de querer submeter os 
actos jurisdicionais relativos às escutas telefónicas à esfera de competência do 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça417. 

 

24 – Os conhecimentos fortuitos e os portadores de esferas de 
segredo. O caso especial do defensor. 

I. Neste ponto, cumpre-nos apurar a seguinte questão: se for autorizada 
uma escuta telefónica ao suspeito-alvo e no decurso da mesma for gravada uma 
conversa entre ele e o seu defensor, conversa essa que diga respeito ao crime 
sob investigação ou a um conhecimento fortuito, podem essas gravações ser 
valoradas? 

O ponto de partida deve ser o art. 187.º, n.º 5 do CPP que dispõe o 
seguinte: “É proibida a intercepção e a gravação de conversações ou 
comunicações entre o arguido e o seu defensor, salvo se o juiz tiver fundadas 
razões para crer que elas constituem objecto ou elemento de crime”418. 

                                                           
417 E relativamente aos conhecimentos da investigação, será que podemos adoptar idêntica solução? 

Supondo que foi autorizada uma escuta telefónica tendo como sujeito-alvo o cidadão comum X, por um 
determinado delito catalogar e, no decurso da mesma, se intercepta uma conversa entre este e, por exemplo, 
o Primeiro-Ministro, em que se descobre que este último foi comparticipante no crime que deu causa 
justificativa à escuta telefónica, será que este conhecimento da investigação pode ser valorado? Pensamos 
que pela utilização do verbo intervenham no art. 11.º, n.º 2, alínea b) do CPP não pode aquela prova ser valorada, 
não obstante aquele facto casualmente descoberto (a comparticipação) já estar abrangido pelo juízo de 
ponderação levado a cabo pelo JIC aquando da prolação de despacho de autorização da escuta telefónica, na 
medida em que ele faz parte do evento no seu todo. Sob aquela gravação em específico, em que participou o 
Primeiro-Ministro, impende uma proibição de valoração, porque a competência para a sua autorização é do 
Presidente do STJ e não do JIC titular do processo, violando-se assim os pressupostos de que a lei faz depender 
a escuta telefónica nesse caso concreto (art. 126.º, n.º 3 do CPP). 

Mas não é esta posição contraditória com o sufragado relativamente aos conhecimentos fortuitos? 
Julgamos que não, porque, na nossa óptica, existe uma diferença essencial entre os conhecimentos fortuitos 
e os conhecimentos da investigação. Enquanto estes últimos já estão abrangidos pelo juízo de 
proporcionalidade levado a cabo aquando da prolação do despacho que autorizou a medida, o Presidente do 
STJ não terá qualquer intervenção relevante e constitutiva, da situação daquele titular de um cargo público, 
sobre a valoração ou não valoração do material probatório. Ora, esta situação não se verifica no domínio dos 
conhecimentos fortuitos, onde o juízo de proporcionalidade terá de ser levado a cabo pela primeira vez para 
aferir da sua possível valoração, dada a ausência de conexão entre o crime em que este se traduz e o delito que 
legitimou a escuta telefónica, de tal forma que o mesmo não se encontra abrangido por aquele juízo e assim o 
Presidente do STJ terá a palavra decisiva sobre a valoração dessa descoberta ocasional, não se gorando por 
completo o privilégio que a lei quis atribuir às entidades descritas na previsão legal. 

418 Segundo KLAUS ROGALL, 2.º Congresso de investigação criminal, 2011, cit., pp. 134 a 136, no âmbito do 
ordenamento jurídico alemão temos de distinguir dois grupos de pessoas em que a protecção da sua esfera 
de segredo é diferenciada. No primeiro grupo, composto por ministros religiosos, defensores e deputados, as 
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Vem este preceito estabelecer um regime mais rigoroso para a intercepção 
das conversas entre estes sujeitos, em virtude da especial relação de confiança 
que entre estes deve mediar, sendo ainda de salientar que este regime deve 
estender-se a outras pessoas portadoras de segredo e, como tal, legitimadas a 
recusar o depoimento419. 

 

II. Cumpre, antes de avançarmos para a resposta à questão atrás levantada, 
fazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, embora este artigo apenas se 
refira ao defensor, tem a doutrina420 entendido que a protecção estende-se a 

                                                           
diligências probatórias que previsivelmente conduzam à obtenção de informações protegidas não podem ter 
lugar, havendo uma proibição de produção de prova (§ 160 a Abs. 1 StPO), o mesmo valendo para os seus 
colaboradores (§ 53 a StPO e § 160 a Abs. 3 StPO). Esta limitação cessa se existirem suspeitas de que a pessoa 
com legitimidade para recusar o depoimento participou no crime sob investigação (§ 160 a Abs. 4 StPO). O § 
160 a Abs. 1 da StPO regula ainda os casos em que são obtidos fortuitamente conhecimentos abrangidos por 
uma relação de confiança. Neste caso, existe uma proibição de valoração dos mesmos, que cessa se existir a 
suspeita de participação no crime relativamente à pessoa com direito de recusar o depoimento. 

No segundo grupo de titulares de segredo profissional (consultores jurídicos, profissões médicas, 
farmacêuticas, conselheiros de planeamento familiar e de toxicodependentes e trabalhadores dos media) vale 
um nível de protecção diminuído, apenas estando consagrada uma proibição relativa de prova, ou seja, uma 
proibição de prova dependente da proporcionalidade da medida (§ 160 a Abs. 2 StPO). Assim, se os 
conhecimentos tiverem sido obtidos licitamente, podem ser valorados para fins de prova, desde que essa 
valoração seja igualmente proporcional. Não obstante, a admissibilidade da sua utilização como pista de 
investigação é ilimitada. 

Segundo KARL HEINZ GÖSSEL, RPCC, n.º 3 (1992), cit., p. 415: “Problemas particularmente delicados 
suscitam as situações em que a pessoa legalmente escutada comunica com o seu defensor. Nestes casos é 
posto em causa o direito que assiste ao arguido de a todo o tempo estabelecer livremente comunicação oral 
com o seu defensor. As provas do cometimento de crimes pela pessoa vigiada, adquiridas através destas 
escutas, estão a coberto da proibição de valoração, decorrente do mencionado direito de, a todo o tempo e sem 
quaisquer limites, comunicar oralmente com o defensor. Só não será assim se sobre o próprio defensor 
impender a suspeita de autoria ou participação no mesmo crime, uma vez que neste caso teria sido já possível 
ordenar directamente a escuta contra o defensor”. 

No domínio do direito italiano escrevem SIRACUSANO / GALATI / TRANCHINA / ZAPPALÀ, Diritto Processuale 
Penale, Milano: Giuffrè Editore, 2004, cit., p. 398, que existe uma proibição de intercepção das conversações ou 
comunicações de pessoas vinculadas pelo segredo profissional e que tenham por objecto factos conhecidos 
por razões do seu ministério, oficio ou profissão. Contudo, entendem estes autores que não há razão de ser 
desta proibição quando as pessoas vinculadas ao segredo tenham deposto sobre o seu objecto ou o tenham 
divulgado de outro modo. No mesmo sentido, ANDREA ANTONIO DALIA, Corso di Diritto, 1992, cit., p. 381. 

419 Segundo RUDOLPHI, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 301: “A comunidade tem 
um interesse vital no bom funcionamento dos serviços de saúde, do sistema jurídico, etc. O que só pode ser 
logrado quando o cliente confiar plenamente no seu médico ou advogado e, sobretudo, quando estes não 
podem ser juridicamente compelidos a revelar os segredos que lhe são confiados. […] São-no também porque 
e na medida em que estes profissionais asseguram uma função pública nos domínios da saúde, administração 
da justiça, imprensa e informação e porque a prossecução sem perturbação destas funções pressupõe 
necessariamente uma relação de confiança com os cidadãos”. Entende, no entanto, COSTA ANDRADE, que 
estes segredos não devem merecer a mesma salvaguarda de que o dispensado aos defensores. 

420 Assim, MAIA GONÇALVES, Código, 2009, cit., p. 461; GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo 
Penal, Tomo II, 2008, cit., p. 252; SIMAS SANTOS / LEAL HENRIQUES, Código, 2004, cit., p. 927; COSTA 
ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 30. 
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outros portadores de segredos que poderiam recusar o depoimento nos termos 
do art. 135.º do CPP. Em segundo lugar, quando o art. 187.º, n.º 5 do CPP 
fala em crime, não deve entender-se essa referência como abrangendo todo e 
qualquer crime, mas somente os crimes do catálogo do n.º 1 do art. 187.º do 
CPP, porque assim o inculca a inserção sistemática do preceito no âmbito do 
regime das escutas telefónicas, que só podem ser autorizadas relativamente a 
esses crimes, e a própria teleologia do preceito que ficaria frustrada caso assim 
não fosse, dado que abrir-se-ia a devassa da relação de confiança entre o 
arguido e o defensor para lá dos casos previstos no catálogo de crimes para os 
quais as escutas se encontram legitimadas, o que seria contrário à intenção do 
legislador de proteger de forma mais intensa esta relação. Por fim, se o n.º 5 
do art. 187.º do CPP visa proteger a relação de confiança que se estabelece 
entre o arguido e o defensor, este último titular de um direito/dever de recusa 
de depoimento (art. 135.º do CPP), parece que as restrições à valoração da 
prova só fazem sentido quando estivermos perante uma esfera de segredo 
protegida, i.e., quando estivermos perante factos objecto de segredo, 
englobando estes os “factos revelados pelo cliente, por ordem de um cliente ou 
obtidos sobre um cliente no exercício da sua profissão ou por causa do 
exercício profissional”421. Caso não estejamos no âmbito do segredo 

                                                           
421 Cf. VITALINO CANAS, “O Segredo profissional dos advogados”, AA.VV., Estudos em homenagem do 

Professor Doutor António Marques dos Santos (org. por Jorge Miranda / Lima Pinheiro / Dário Moura Vicente), 
Vol. II, Coimbra: Almedina, 2005, cit., p. 797. 

Assim, segundo o Ac. do STJ de 07/07/2010; processo n.º10443/08 10443/.6TDPRT-A.P1; Relator: 
EDUARDA LOBO: “O segredo profissional proíbe a revelação de factos ou acontecimentos de que se teve 
conhecimento ou foram confiados em razão e no exercício de uma actividade profissional. Contudo, a relação 
constituída com o mandato forense apenas impõe dever de segredo sobre os factos inerentes ao exercício 
concreto do mandato. Daí se o advogado foi testemunha de um crime estranho ao mandato constituído inexiste 
fundamento para a invocação do dever de segredo profissional”. 

Segundo o Ac. do STJ de 17/04/2008; Processo n.º 08A756; Relator: MÁRIO MENDES: “O Estatuto da Ordem 
dos Advogados, particularmente o seu artigo 87.º, estabelece uma proibição de utilização de elementos de 
prova relativos a factos abrangidos pelo sigilo profissional. Entre esses factos encontram-se: 

- os referentes a assuntos profissionais revelados pelo cliente ou conhecidos no exercício da profissão; 

- os comunicados por co-interessado; 

- os comunicados pela parte contrária durante negociações para acordo amigável e relativos à pendência; 

- os considerados sigilosos que, em virtude de cargo ocupado na Ordem, tenham sido comunicados ao 
advogado por qualquer colega. 

Considerar-se-ão, igualmente, abrangidos pelo sigilo profissional os factos contidos em comunicações, 
dirigidas por advogado a outro colega, nas quais se manifeste clara e equivocamente, aquando da sua 
expedição, o seu carácter confidencial (“without prejudice”, na terminologia anglo-saxónica). 

A carta em apreço é dirigida por advogado (alegadamente em nome da aqui A e do seu irmão) ao aqui R BB, 
limitando-se a manifestar o propósito de revogação das doações e a sugerir um acordo nesse sentido; o seu 
conteúdo não se enquadra em qualquer das situações acima enunciadas e o seu destinatário não está 
vinculado a qualquer dever especial de sigilo. 
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profissional, julgamos que o preceito em causa não deve ter aplicação, devendo 
haver lugar à aplicação das regras gerais. Neste entendimento parece 
corroborar o facto de o próprio art. 135.º, n.º 2 do CPP permitir que se subtraia 
ao regime da quebra de segredo (art. 135.º, n.º 3 do CPP) os casos em que os 
factos do conhecimento do portador do mesmo, não se encontram no seu 
âmbito. 

 

III. Assim sendo, só podem ser escutadas as conversas ou comunicações 
entre o arguido e o defensor, relativamente a um crime do n.º 1 do art. 187.º 
do CPP e quando essas declarações constituam objecto ou elemento desse 
crime, o que só se verifica quando o defensor é comparticipante a qualquer 
título no crime que o arguido cometeu422, ou nos casos em que o defensor é 
autor dos crimes de receptação ou branqueamento de capitais, relacionados 
com o crime imputado ao arguido, dado que estes são delitos catalogares, mas 
já não nos casos de crimes de favorecimento pessoal ou auxílio material, na 
medida em que não pertencem ao catálogo legal. Como tal, é necessário que 
as declarações digam respeito a um delito catalogar e que o mesmo esteja 
relacionado com o crime imputado ao arguido, porque só quando esta relação 
se verifica é que podemos dizer que elas são objecto ou elemento de crime423. 

                                                           
É, assim, perfeitamente legitima a sua utilização como meio de prova pelo que falece este segmento do 

recurso”. 
422 Podendo a prova ser valorada contra o defensor e contra o arguido. Neste sentido, cf. PAULO PINTO DE 

ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 510; MAGISTRADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO 
JUDICIAL DO PORTO, Código, 2009, cit., p. 490; ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 
46, considerando que o art. 187.º, n.º 3 [hoje o n.º 5] do CPP não procede a qualquer distinção a nível da esfera 
subjectiva de valoração; o facto de a lei autorizar as escutas telefónicas entre o arguido e o defensor, só pode 
significar que a protecção da relação de confiança deve ceder perante as necessidades da investigação “dado 
terem sido os próprios interessados directos nessa protecção a traírem-na”; a relação de confiança não visa 
funcionar como uma imunidade do defensor, mas também não pretende que o arguido, a coberto da 
funcionalidade da defesa possa eximir-se contra a utilização do material probatório recolhido contra si e; a 
relação de confiança só deve ser respeitada, enquanto essa finalidade é respeitada, finalidade essa que é a 
protecção da esfera de segredo, enquanto não contende com a prática de um dos crimes do n.º 1. Contra, cf., 
COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 301, entendendo que esta prova só pode ser valorada contra 
o defensor em virtude de se assegurar a funcionalidade da defesa. 

423 Segundo COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 301, a expressão elemento ou objecto de 
crime deve ser entendida como bastando uma “responsabilidade penal relacionada com o crime do catálogo 
que constitui objecto do processo criminal. Bastará, para tanto, que sobre o portador do segredo profissional 
impenda a suspeita fundada de favorecimento pessoal, auxílio material ou receptação.” Isto no que concerne 
aos demais portadores de segredo que não o defensor, porque este, segundo COSTA ANDRADE só pode ser 
escutado quando pertença ao universo de autores ou cúmplices do crime imputado ao arguido. Contra este 
último entendimento, cf. PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário, 2009, cit., p. 510; MAGISTRADOS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO JUDICIAL DO PORTO, Código, 2009, cit., p. 490 e; CÍNTIA VENÂNCIO, 
Escutas telefónicas - análise das mudanças introduzidas pela reforma de 2007 (Diss.; FDUL), Lisboa: n.p., 2009, cit., 
p. 12. 
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IV. Aplicando este pensamento à matéria dos conhecimentos da 
investigação e dos conhecimentos fortuitos, podemos chegar à seguinte 
conclusão: 

1. No caso dos conhecimentos fortuitos, os mesmos não podem ser 
valorados, na medida em que como estes não dizem respeito à matéria de facto 
em investigação, não se verifica qualquer relação entre eles e o crime motivador 
da escuta telefónica imputado ao suspeito-alvo. Desta forma, existe uma 
proibição de valoração independente (artigos 187.º, n.º 5; 190.º; 118.º, n.º 3; 
126.º, n.º 3 do CPP e 32.º, n.º 8 da CRP), não podendo as gravações, de onde 
o conhecimento fortuito resulta, ser utilizadas como meio de prova, sendo 
nulas, mas somente com a nulidade a afectar estas gravações, dada a 
divisibilidade da nulidade. Neste caso, o conhecimento fortuito apenas terá a 
valia de notitia criminis. 

Mas porque é que em relação a este tipo de conversações ou comunicações, 
não pode valer integralmente o disposto no art. 187.º, n.º 7 do CPP? Porque é 
que o conhecimento fortuito não pode ser valorado se verificados os 
pressupostos do citado preceito? Na nossa óptica, deve-se ao facto de haver 
uma diferença entre a intercepção de conversações ou comunicações do 
defensor com o arguido face às demais intercepções, que reside na 
circunstância de aquelas só poderem ser interceptadas quando, para lá de 
dizerem respeito a um delito catalogar, sejam objecto ou elemento do crime 
que motivou a escuta telefónica424, o que a doutrina identifica com as situações 
de comparticipação, branqueamento de capitais ou receptação, que se 
assumem, em princípio, como conhecimentos da investigação. 

Assim sendo, se as conversações entre estes sujeitos só podem ser 
interceptadas sob a verificação destes pressupostos, e sendo o art. 187.º, n.º 7 
do CPP um novo exame dos pressupostos de admissibilidade de uma escuta 
telefónica, o que compreende-se face à situação de os conhecimentos fortuitos 
não apresentarem uma qualquer conexão relevante com o delito legitimador 
da escuta, não se compreenderia que os mesmos pudessem ser valorados sem 
que se levasse à colação o pressuposto de as mesmas serem objecto ou 
elemento do crime, sob pena de se criar um regime que não levaria em linha 
de conta o regime mais restritivo destas intercepções, que se justifica como 
forma de assegurar a relação de confiança entre o arguido e o seu defensor, 
abrindo lateralmente a possibilidade de obter-se prova de um crime (lateral ao 
objecto da investigação) que o legislador à partida não permitiu no art. 187.º, 
n.º 5 do CPP e, assim, se poder contornar esse regime, mais restritivo, 

                                                           
424 Como nota, DANIEL GIRARDI BARROSO, Análise crítica, 2009, cit., p. 108, “o conteúdo interceptado tem de 

ser relativo a crime conexo àquele legalmente autorizado”. 
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permitindo a entrada pela porta dos fundos daquilo que o legislador não quis 
que entrasse pela porta da frente. 

Ora, se os pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos são uma 
espécie de “resumo” dos pressupostos de admissibilidade das escutas 
telefónicas, então se a escuta entre o arguido e o seu defensor só pode ser 
autorizada quando haja fundadas razões para crer que através dela se vão obter 
declarações que constituam objecto ou elemento do crime, então só verificado 
este pressuposto é que pode haver valoração das descobertas ocasionais e 
quando assim seja, não estamos perante conhecimentos fortuitos, mas perante 
conhecimentos da investigação e daí que os primeiros não possam ser 
valorados. 

2. No caso dos conhecimentos de investigação, estes caracterizam-se por 
manterem uma relação de proximidade com o crime que motivou a escuta 
telefónica, podendo então os mesmos ser valorados, desde que se refiram a um 
delito catalogar, tais como o branqueamento de capitais ou a receptação. 

No entanto, impõe-se uma questão. Porque é que, nesta sede, apenas 
podem ser valorados os conhecimentos da investigação, que consubstanciando 
um crime, pertençam ao catálogo legal do art. 187.º, n.º 1 do CPP? 

A resposta, julgamos, passa pelo facto de que para além de haver uma 
violação do direito à reserva da intimidade da vida privada e do direito à palavra 
falada (art. 26.º, n.º 1 da CRP) e do direito à inviolabilidade das 
telecomunicações (art. 34.º, n.º 4 da CRP), conatural à realização de qualquer 
escuta telefónica, acresce a circunstância de se por em causa a relação de 
confiança que se estabelece entre o arguido e o seu defensor, a que o legislador 
processual penal quis dispensar uma tutela mais rigorosa, como resulta dos 
artigos 187.º, n.º 5 e 135.º do CPP e do art. 195.º do CP425 que pune como 
crime a revelação de segredo. 

Assim, só exigindo que o conhecimento da investigação se reporte a um 
delito catalogar, fica salvaguardado o princípio da ponderação de interesses, a 
que o art. 187.º, n.º 1 do CPP dá corpo, devendo ainda o JIC levar em linha 
de conta os critérios estabelecidos no art. 135.º, n.º 3 do CPP para a quebra 
do segredo justificado, tais como a gravidade do crime (o que a nosso ver se 
traduz no facto de o crime que consubstancia o conhecimento da investigação 
se enquadrar no catálogo do art. 187.º, n.º 1 do CPP), essas declarações serem 

                                                           
425 “Quem, sem consentimento, revelar segredo alheio de que tenha tomado conhecimento em razão do seu 

estado, ofício, emprego, profissão ou arte é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 
240 dias”. 
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imprescindíveis para a descoberta da verdade e levando em linha de conta a 
necessidade de protecção de bens jurídicos. 

Desta forma, torna-se óbvia a tutela reforçada que o legislador quis 
estabelecer para este tipo de relações de confiança e harmoniza-se o regime do 
art. 187.º, n.º 5 do CPP com o regime da quebra de segredo profissional, 
previsto no art. 135.º, n.º 3 do CPP.426  

 

V. Caso estes mesmos requisitos não estejam previstos, os conhecimentos 
adquiridos apenas terão a valia de notícia do crime, impendendo sobre os OPC 
a obrigatoriedade de a transmitirem ao MP (art. 248.º do CPP), devendo este, 
por via do princípio da oficialidade, proceder à abertura de inquérito (art. 
262.º, n.º 2 do CPP), embora com as limitações que no capítulo VI, ponto n.º 
30, lhe assinalaremos. 

 

Capítulo V 

Das consequências jurídicas da violação dos pressupostos de 
valoração dos conhecimentos fortuitos 

 

Secção I – Das proibições de prova em Processo Penal. 

 

25 – Questão prévia. Das proibições de prova em Processo Penal. 

 

I. Como questão prévia, neste capítulo, cumpre apurar qual o fundamento 
jurídico das proibições de prova427 no nosso ordenamento jurídico, assim como 

                                                           
426 A este propósito, escreve CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 259: “Julgo ser 

defensável que, nos casos em que as conversações não sejam manifestamente estranhas ao processo e, 
respeitando a segredos tutelados mas não autonomizáveis face à informação que se revela de extrema 
importância para a prova, devem ser objecto de ponderação judicial com os demais interesses em causa, 
prevalecendo o que for considerado preponderante, à semelhança do raciocínio que se opera em sede do art. 
135.º do CPP, mesmo sem recorrer formalmente ao mecanismo ali previsto por se revelar burocrático e 
moroso, logo, incompatível com a salvaguarda dos interesses em presença”. Sobre o funcionamento do art. 
135.º do CPP veja-se: PAULO DE SOUSA MENDES, “A orientação da investigação para a descoberta dos 
beneficiários económicos e o sigilo bancário”, AA.VV., 2.º Congresso de investigação criminal (org. por Maria 
Fernanda Palma / Augusto Silva Dias / Paulo de Sousa Mendes), Coimbra: Almedina, 2011, cit., pp. 201 e segs. 

427 Segundo CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., pp. 190,191 e 194, as proibições de prova 
dividem-se em: proibições de produção de prova e proibições de valoração de prova. O primeiro grupo, por sua 
vez, subdivide-se em: temas de prova proibidos – determinados factos não podem ser objecto de prova; meios 
de prova proibidos – quando determinados meios de prova não podem ser empregues; métodos de prova 
proibidos – na produção da prova não podem ser utilizados certos métodos de recolha da mesma e; proibições 
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o regime legal a que as mesmas se encontram submetidas. Isto, na medida em 
que esta matéria está intimamente ligada com as consequências jurídicas da 
falta dos pressupostos de valoração dos conhecimentos fortuitos428.  

                                                           
de prova relativas – a ordem ou a obtenção de prova só pode ser levada a cabo por certas pessoas, ou nas 
palavras de KAI AMBOS [Cf. KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 81], aquelas 
que “somente limitam a obtenção de provas, no sentido de que somente algumas e determinadas pessoas 
estão facultadas a produzir, adquirir ou realizar certa produção probatória, estabelecendo-se, em consequência, 
uma proibição em relação a qualquer outro sujeito”. Por sua vez, as proibições de valoração podem ser de duas 
ordens: proibições de valoração dependentes – “aquelas que se fundam na lesão de uma proibição de produção 
de prova” e; proibições de valoração independentes – “aquelas que não se baseiam na lesão da lei, mas sendo 
derivadas directamente da Constituição”. Relativamente ao seu fundamento teórico e histórico veja-se KAI 
AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., pp. 81 a 85. 

428 Problema interessante que pode colocar-se no difícil âmbito desta temática é o de saber se, 
eventualmente, poderiam ser valoradas provas proibidas pro reo. Isto, porque a prova proibida surge 
essencialmente para responder a exigências associadas à protecção do indivíduo contra intromissões 
abusivas do poder público na sua esfera. Nasceram como limites à actividade de investigação dos poderes 
públicos e como forma de assegurarem ao arguido o direito a ser julgado com base em provas adquiridas de 
forma legítima. Sobre este problema veja-se, por exemplo, ROBERTA CASIRAGHI, “Prova vietate e Processo 
Penale”, RIDPP, Fasc. 4.º, Outubro-Dezembro (2009), cit., pp. 1797 e segs. 

Sobre esta matéria, segundo GIULIO ILUMINATI, “L’inutilizzabilità della prova nel Proceso Penale italiano”, 
RIDPP, Fasc. 2.º, Abril-Junho (2010), cit., p. 526: “A questão da utilização de prova proibida a favor do réu 
apresenta um interesse sobretudo teórico, tanto mais que não há nenhum precedente jurisprudencial sobre a 
matéria. Trata-se de estabelecer se a “inutilizzabilità”, sendo em princípio independente da vontade das partes, 
pode ser derrogada quando a prova demonstre a inocência do arguido. Existem algumas previsões do c.p.p. 
que limitam a proibição exclusivamente quanto à sua utilização contra o arguido ou à prova da sua culpa, mas 
destas não é possível desenrolar um regra geral. Exigências de justiça substancial podem levar a privilegiar 
uma aplicação flexível da proibição de prova; mas no texto da lei é difícil encontrar uma indicação neste 
sentido”. Mas como de seguida nota o autor, o emprego discricionário deste vício pode prejudicar a eficácia da 
sanção. 

É no entanto de salientar, que a doutrina favorável à sua valoração restringe essa possibilidade à faculdade 
de valorar o resultado de uma prova proibida já produzida, não permitindo assim a violação originária de uma 
regra probatória que acarretaria uma proibição de prova com o intuito de demonstrar a inocência do arguido, 
uma vez que tal conduta apenas acarretaria a mera possibilidade de um ganho futuro que “não supera aqui os 
prejuízos decorrentes da violação dos direitos fundamentais” [Cf. CONDE CORREIA, O «Mito, 2010, cit., p. 587 e 
bibliografia aí citada]. É o caso, por exemplo, de DERSHOWITZ [apud, SILVA DIAS, “Torturando o inimigo ou 
libertando da garrafa o génio do mal? Sobre a tortura em tempos de terror”, AA.VV., Estudos em homenagem ao 
Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias (org. por Manuel da Costa Andrade / Maria João Antunes / Susana Aires 
de Sousa), Vol. I, BFDUC, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, cit., p. 214], que embora admitindo como método 
admissível, mas excepcional, em casos-limite a tortura, entende que a mesma não pode ser aplicada para obter 
confissão sob crimes passados. 

Por nós, pensamos que não deve ser admitida uma violação originária de uma proibição de prova enquanto 
forma de demonstrar a inocência de um determinado arguido, na medida em que além da violação dos direitos 
fundamentais que tal situação acarretaria, os resultados a que eventualmente permitiria chegar, seriam 
incertos. Mas, se do que se trata é de aproveitar uma prova proibida que já se encontra nos autos, que apresente 
a virtualidade de demonstrar a inocência do arguido, não estamos perante um resultado incerto, pelo que o 
valor da incerteza é retirado da equação. Mas, mesmo retirado este factor da equação, parece-nos que uma 
leitura conforme aos direitos fundamentais protegidos pelas proibições de prova, tal valoração só será de 
admitir em casos de extrema necessidade, de última ratio, quando não seja possível chegar à conclusão de que 
o arguido é inocente por outros meios de prova legais e conformes com as regras de um Estado de Direito 
democrático. 
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Desde logo, no entanto, é de salientar que o problema das proibições de 
prova enquadra-se numa encruzilhada em que o próprio Estado pode 
encontrar-se. De um lado, a necessidade de assegurar um processo penal 
efectivo, capaz de perseguir e punir os criminosos e, de outro lado, o dever de 
assegurar um processo penal justo, associado à ideia de fair trial, àquele que 
por ele se vê envolvido, apesentando assim as proibições de prova, segundo 
KAI AMBOS, uma dimensão individual de protecção dos direitos fundamentais 
(protegendo o investigado da utilização de provas ilegalmente obtidas contra 
si) e uma dimensão colectiva de preservação da integridade constitucional, 
“particularmente através da realização de um processo justo”429. Daí que a 
temática das proibições de prova se ligue à própria concepção de Estado em 
vigor a cada momento histórico e em cada local geograficamente delimitado430, 
cabendo a esse mesmo Estado “uma dupla função estabilizadora da norma: o 
Estado deve estabilizar as normas jurídico penais não só através de uma 
persecução penal efectiva, mas também, em um mesmo plano, através da 
garantia dos direitos fundamentais dos investigados por meio do 
reconhecimento e, principalmente, aplicação das proibições ou vedações de 
utilização de provas […] ”431.  

Por outro lado, deve ter-se por afastada a ideia de que as proibições de prova 
contradizem o princípio da investigação. Tal contradição é meramente 
aparente432.  

Ao dispor aquele princípio que o tribunal ordena oficiosamente todos os 
meios de prova cujo conhecimento se lhe afigure necessário à descoberta da 
verdade e à boa decisão da causa (por ex. art. 340.º, n.º 1 do CPP), tem de se 
ter presente que o fim de investigar e punir os crimes, embora sendo um valor 
de elevada importância, não pode ser sempre e sob quaisquer circunstâncias o 
valor prevalente num Estado de Direito democrático. 

 

                                                           
429 Cf. KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., pp. 82 e 83. 
430 Como nota KARL-HEINZ GÖSSEL [“Las prohibiciones de prueba como límites de la busqueda de la verdad 

em el Proceso Penal - aspectos jurídico-constitucionales y politico-criminales” (trad. por Polaino Navarrete), El 
Derecho Procesal Penal en el Estado de Derecho, Tomo I, Buenos Aires: Rubinzal-Culzioni Editores, 2007, cit., p. 
146], o Estado de polícia, com os seus meios ilimitados pode perseguir e punir os criminosos de forma mais 
eficaz que o Estado liberal, mas naquele surge o perigo de se verem condenados inocentes, mostrando-se 
assim a finalidade de combate à criminalidade contraproducente, conduzindo a redução da criminalidade 
privada à “criminalidade de Estado”.  

431 Cf. KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 83. 
432 No mesmo sentido, cf. KARL-HEINZ GÖSSEL, “El principio de investigación de oficio en la praxis del 

Proceso Penal alemán” (trad. por Miguel Polaino e José António John), Obras Completas, Tomo I, Buenos Aires: 
Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, cit., p. 87. 
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25.1 – O fundamento jurídico das proibições de prova e identificação 
das mesmas. 

 

I. A matéria das proibições de prova no âmbito do Direito Processual Penal 
apresenta, desde logo, um fundamento jurídico-constitucional, uma vez que o 
art. 32.º, n.º 8 da CRP dispõe que: “São nulas todas as provas obtidas mediante 
tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva 
intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas 
telecomunicações”. 

Entendeu, assim, o legislador constitucional que, embora, a realização da 
justiça seja um valor com dignidade constitucional, é um valor que não pode 
ser encarado de forma absoluta. Não pode a realização da justiça ser perseguida 
com um intolerável sacrifício para os direitos fundamentais dos cidadãos. 

 

II. Em concretização do preceito constitucional, veio o legislador processual 
penal prescrever no art. 126.º do CPP, sob a epígrafe “Métodos proibidos de 
prova” que: “São nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas 
mediante tortura, coacção ou, em geral, ofensa da integridade física ou moral 
das pessoas” (art. 126.º, n.º 1 do CPP), ao passo que o n.º 3 do mesmo artigo 
dispõe que, “ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente nulas, não 
podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante intromissão na vida 
privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações sem o 
consentimento do respectivo titular”. 

Entendeu, no entanto, por bem, o legislador ordinário, estatuir que se a 
utilização desses métodos proibidos de prova constituir crime, os mesmos 
podem ser utilizados com o fim exclusivo de proceder contra os agentes do 
mesmo, nos termos do n.º 4 do art. 126.º do CPP, cumprindo assim este 
preceito “a função de avisar órgãos de polícia criminal de que ninguém está 
acima da lei, dizendo alto e bom som que não há diferença de estatuto entre 
os representantes da lei e da ordem e os cidadãos delinquentes”433. 

 

III. Apurado o fundamento jurídico-constitucional e legal das proibições de 
prova, impõe-se a questão de saber quando é que nos deparamos perante uma 
proibição de prova. 

Pode-se afirmar, desde já, que ao contrário das meras regras de produção 
de prova, as proibições de prova são verdadeiras barreiras colocadas à 

                                                           
433 Cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 154. 
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determinação dos factos que constituem o objecto do processo, assumindo-se 
como limites à descoberta da verdade material434. 

Por sua vez, a delimitação do que constitua uma proibição de prova há-de 
ser encontrada na Constituição435. No entanto, a questão passa por saber se a 
violação de um qualquer direito fundamental gera a dita proibição ou, se, pelo 
contrário, só a violação dos direitos abrangidos pelo n.º 8 do art. 32.º da CRP 
leva a que estejamos diante de uma verdadeira proibição de prova. 

COSTA ANDRADE, parece inclinar-se no sentido da primeira orientação, já 
que o autor afirma que sempre que se viole um direito fundamental, existirá 
uma proibição de prova, dada a força jurídica dos preceitos que os consagram 
(art. 18.º da CRP)436. 

No mesmo sentido vai a doutrina espanhola, tendo por base o art. 11.º, n.º 
1 da Lei Orgânica do Poder Judicial (doravante LOPJ) que estatui que “não 
surtem efeito as provas obtidas, directa ou indirectamente, de forma violadora 
dos direitos ou liberdades fundamentais”. Segundo ASCENSIO MELLADO, 
“este preceito, significa que toda a prova que se obtenha com violação de um 
direito fundamental há-de ser considerada nula e por consequência a sua 
valoração, ou tomada em consideração, está vedada, pelo que, em caso algum 
os tribunais a poderão ter em conta para basear uma sentença 
condenatória”437.  

IV. Entendimento diferente tem, no entanto, HELENA MORÃO, que 
entende que “a proibição de prova em sentido próprio no sistema processual 
penal português, é somente aquela norma probatória proibitiva cuja violação 
possa redundar na afectação de um dos direitos pertencentes ao núcleo eleito 
do art. 32.º, n.º 8 da Lei Fundamental e que o art. 126.º do Código de Processo 
Penal manteve, sem alargar. Não basta a mera violação de uma proibição legal 

                                                           
434 Neste sentido, cf. Ac. do STJ de 20/02/2008; Processo n.º 07P4543; Relator: ARMINDO MONTEIRO e, Ac. 

do STJ de 02/04/2008; Processo n.º 08P578; Relator: SANTOS CABRAL. 
435 Segundo CONDE CORREIA, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., p. 189, “a delimitação da área proibida deverá 

encontrar-se na Constituição: seja na identificação das provas absolutamente proibidas […] seja, sobretudo, na 
identificação das provas relativamente proibidas”. 

436 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições,1992, cit., p. 14. 
437 Cf. JOSÉ MARIA ASCENSIO MELLADO, Derecho Procesal Penal, 2004, cit., p. 141. No mesmo sentido, 

pronuncia-se VICENTE GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, 2004, cit., p. 651, uma vez que este autor 
abarca dentro da categoria da prova proibida os meios de prova praticados com violação dos direitos 
fundamentais. A declaração do arguido obtida mediante tortura, coacção ou através de meios que a lei não 
autoriza, como a promessa de vantagens materiais e a declaração do arguido que com sacrifício do seu direito 
fundamental de defesa é interrogado na qualidade de testemunha, são exemplos, de provas proibidas, dados 
por este autor. 
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em matéria probatória”438. Mas logo em seguida, alerta a autora, para o facto 
de não podermos encarar o art. 32.º, n.º 8 da CRP como fornecendo um elenco 
taxativo de direitos fundamentais, cuja violação gera uma proibição de prova. 

Deste modo, quando um determinado direito “se encontrar intimamente 
relacionado com a dignidade humana e se situar num contexto de especial 
fragilidade com o poder em matéria probatória, é dever do intérprete proceder 
à devida aplicação analógica do regime constitucional e legal das proibições de 
prova”439. 

Ou seja, perante esta opinião, somente a violação dos direitos fundamentais 
elencados no art. 32.º, n.º 8 da CRP ou de um outro direito que, embora não 
pertencendo a esse elenco, seja conexo com a dignidade da pessoa humana, 
pode gerar uma proibição de prova440. O que significa que a violação de outros 
direitos constitucionalmente protegidos que não pertençam a esse elenco, 
apenas gera uma nulidade do acto violador do mesmo reconduzível ao sistema 
geral das nulidades previstas no Código de Processo Penal.  

Assim, por exemplo, a violação do art. 134.º, n.º 2 do CPP não gera uma 
proibição de prova e por consequência uma nulidade extra-sistemática. O que 
está em causa, neste preceito, é essencialmente a protecção das relações 
familiares existentes entre estas categorias de pessoas, pelo que a não 
verificação da advertência da possibilidade de recusa de depoimento gera uma 
nulidade do acto processual em causa, nulidade essa sanável (art. 120.º, n.º 1 
e 134.º, n.º 2 do CPP), que deve ser arguida antes de o depoimento ter 
terminado, nos termos do art. 120.º, n.º 3, alínea a) do CPP441. 

 

                                                           
438 Cf. HELENA MORÃO, O efeito-à-distância das proibições de prova no Direito Processual Penal português (Diss.: 

FDUL), Lisboa: n.p., 2002, cit., p. 20. 
439 Cf. HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., p. 21. 
440 Neste mesmo sentido pronunciou-se já o STJ, por exemplo, no Ac. do STJ de 02/04/2008; Processo n.º 

08P578; Relator: SANTOS CABRAL, onde se escreveu que “a proibição de prova em sentido próprio no sistema 
processual penal português é somente aquela norma probatória proibitiva cuja violação possa redundar na 
afectação de um dos direitos pertencentes ao núcleo eleito do art. 32.º, n.º 8 da CRP, e que o art. 126.º manteve”. 
Também assim, cf. Ac. do STJ de 26/11/2009; Processo n.º 103/01.4TBBRG-G.S1; Relator: SANTOS 
CARVALHO: “Na verdade, os métodos proibidos de prova são apenas os indicados no art. 126.º do CPP e não 
parece caber nesta disposição a violação do art. 133.º, n.º 2, do CPP”.  

441 Não pode, no entanto, tal querer significar que apenas existirá uma proibição de valoração probatória 
quando a lei expressamente a preveja, uma vez que como notam KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo 
acusatório, 2009, cit., p. 88: “Em geral, há um consenso quanto ao facto de que a existência de uma proibição 
de utilização probatória não depende – no sentido formal – da sua expressa presença em uma codificação ou 
da sua previsão legal, mas que, na verdade, tal proibição se determina, em sentido material, de acordo com a 
razão de ser (ontológica) da norma processual violada e, também, em vista daqueles interesses contrapostos, 
que obstaculizam a averiguação dos factos”. 
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25.2 – O regime legal das nulidades associadas às proibições de 
prova. 

I. Verificada a existência de uma proibição de prova, cumpre apurar o 
regime jurídico a que a mesma se encontra submetida, nomeadamente pelo 
facto de haver uma “imbricação íntima entre as proibições de prova e o regime 
jurídico das nulidades”442, como resulta do art. 118.º, n.º 3 do CPP que 
prescreve: “As disposições do presente título não prejudicam as normas deste 
Código relativas a proibições de prova”. 

Por conseguinte, esse mesmo acto processual em que se proceda à obtenção 
da prova por métodos proibidos é inválido, no sentido em que existe um 
“desvio entre as disposições processuais e a actividade empreendida, capaz de 
legitimar uma pretensão eliminatória dos efeitos jurídicos produzidos”, sendo 
que “os actos processuais inválidos dão origem a uma pluralidade de 
tratamentos, que variam em função da gravidade e da natureza da violação”443. 

 

II. Ora, essa invalidade está relacionada com o sistema de nulidades e 
irregularidades previsto nos artigos 118.º e seguintes do CPP444. Desde logo, 
da análise do art. 118.º, n.º 1 do CPP chegamos à conclusão de que as 
nulidades estão submetidas ao princípio da legalidade, ou seja, o acto só será 
nulo nos casos em que a lei expressamente fulmine esse desvalor jurídico para 
o acto em causa, seja nas normas dos artigos 119.º ou 120.º, ou em outras 
disposições dispersas pelo Código de Processo Penal. 

As nulidades, por sua vez, podem ser insanáveis nos casos elencados no art. 
119.º do CPP ou noutras disposições avulsas dispersas pelo Código, desde que 
a lei expressamente a comine para o acto inválido. Esta nulidade, dita 
insanável, caracteriza-se pelo facto de poder ser oficiosamente declarada em 

                                                           
442 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 193. 
443 Cf. CONDE CORREIA, Contributo para a análise da inexistência e das nulidades Processuais Penais, BFDUC, 

Coimbra: Coimbra Editora, 1999, cit., p. 102. 
444 No que concerne ao vício da inexistência veja-se, CONDE CORREIA, Contributo, 1999, cit., pp. 161 e segs. 

Segundo este autor, o vício da inexistência jurídica terá um alcance residual, estando reservado para aquelas 
situações em “que a decisão final ou o instrumento utilizado têm defeitos tão grandes que os tornam 
processualmente inúteis”. Exemplos dessas situações são: 1- uma sentença ditada por um particular; 2- um 
processo desencadeado sem o impulso do MP; 3- o facto objecto do processo não ser punível à luz da lei penal 
substantiva. Segundo o Ac. do STJ de 05/03/2008; Processo n.º 07P3259; Relator: ARMINDO MONTEIRO: “A 
inexistência jurídica é reservada para vícios graves em que o acto foi completamente omitido ou se lhe deva 
equiparar”. 
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qualquer fase do procedimento445, de poder ser invocada por qualquer 
interessado446, mas de não obstar à formação do caso julgado447. 

As nulidades sanáveis, ou na terminologia legal, nulidades dependentes de 
arguição, encontram-se especificadas no art. 120.º do CPP, sem prejuízo de 
outras que se encontrem dispersas pelo CPP e que não se reconduzam à figura 
das nulidades insanáveis (art. 120.º, n.º 1 e 2 do CPP). Estas, por sua vez, 
caracterizam-se pela circunstância de só poderem ser conhecidas pelo tribunal 
no caso de serem arguidas pelos interessados448, nos prazos previstos nas 
diversas alíneas do n.º 3 do art. 120.º do CPP, podendo, no entanto, ser 
sanadas449 pela imediação dos eventos previstos no art. 121.º do mesmo 
diploma.  

Nos casos em que a lei expressamente não comine a nulidade do acto ilegal, 
o mesmo é irregular, por via do já aludido princípio da legalidade que rege em 
matéria de nulidades (art. 118.º, n.º 1 e 2 do CPP). Esta dirige-se sobretudo a 
actos que perpetram infracções mais leves, quase sempre de carácter formal, 
estando “sujeitas a causas de sanação fulminantes”450, nos termos do art. 123.º 
do CPP. 

 

III. Apresentado o sistema das nulidades do Código de Processo Penal, 
cumpre perguntar se não haverá, pelo menos, uma outra categoria de 

                                                           
445 Segundo CONDE CORREIA, Contributo, 1999, cit., p. 171, a possibilidade de o juiz conhecer oficiosamente 

das nulidades insanáveis, compreende-se em virtude da sua agressão “aos mais elementares direitos, 
liberdades e garantias” de tal forma que se impõe um tratamento de excepção. “Mecanismo que se mostra 
desajustado e, até, incompreensível na figura das irregularidades” já que em seu entender é um resquício que 
teima em ressuscitar o §1.º do art. 100.º do CPP de 1929. 

446 As nulidades insanáveis podem ser invocadas por qualquer interessado, na medida em que as normas 
violadas são “ normas que constituem a estrutura essencial do processo penal e sem as quais este jamais 
funcionará. A sua violação é assim assunto público, respeitante à colectividade, em especial, a todos aqueles 
que possam ser afectados por ela” [Cf. CONDE CORREIA, Contributo, 1999, p. 172]. 

447 MAIA GONÇALVES, Código, 2009, cit., p. 332, escreve que “embora insanáveis, as nulidades aqui 
enumeradas precisam de ser declaradas, mas podem e devem sê-lo oficiosamente. O acto que enferma de 
nulidade tem existência jurídica, e por isso subsiste enquanto não for declarado nulo. A decisão judicial com 
trânsito em julgado, se não for ela própria nula, cobre a nulidade dos actos processuais até então praticados”.  

448 Segundo CONDE CORREIA, Contributo, 1999, cit., p. 172, a referência do art. 120.º, n.º 1 do CPP aos 
interessados deve ser interpretada restritivamente, “significando apenas aquelas pessoas no interesse de 
quem foi estabelecida a norma jurídica violada e, quando muito, o Ministério Público. Mas este apenas em 
virtude do seu estatuto constitucional de defensor da legalidade”. 

449 As nulidades sanáveis admitem a possibilidade de confirmação, ao contrário das insanáveis, na medida 
em que a gravidade da imperfeição processual praticada nas primeiras é menor e, ainda, devido à incidência 
da necessidade de conservação dos efeitos produzidos [Cf. CONDE CORREIA, Contributo, 1999, cit., p. 170]. 

450 Assim, cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 146 e, Ac. do TC 
429/95; Processo n.º 520/94; Relator: VÍTOR NUNES DE ALMEIDA. 
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nulidade451 a reger a matéria das proibições de prova, face ao disposto no art. 
118.º, n.º 3 do CPP. 

São as nulidades que a doutrina denomina de nulidades extra-
sistemáticas452, nulidades de prova453 ou nulidades em sentido forte454. Embora 
o entendimento da doutrina maioritária, entre nós, vá no sentido de consagrar 
a autonomia técnica da nulidade subjacente às proibições de prova455, contudo, 
vozes há que não se mostram concordantes456. 

Entendem estes últimos autores que, no domínio das proibições de prova, 
temos de distinguir duas situações. A saber: as provas obtidas em contravenção 
do art. 126.º, n.º 1 e 2 do CPP, geram uma nulidade insanável, estando assim 
sujeitas ao regime do art. 119.º do CPP, ao passo que as provas obtidas em 
violação do art. 126.º, n.º 3 do CPP, apenas geram uma nulidade sanável, 
sujeita ao regime do art. 120.º do CPP. 

O fundamento desta posição parte do entendimento de que o desvalor 
ético-jurídico subjacente à violação do n.º 1 e 2 do art. 126.º do CPP é 
superior, e daí a sua submissão ao regime mais gravoso das nulidades 
insanáveis457. 

                                                           
451 Expressamente neste sentido, cf. Ac. do STJ de 18/05/2006; Processo n.º 06P/394; Relator: SANTOS 

CARVALHO, segundo o qual “não deve confundir-se a nulidade dos actos processuais, prevista nos artigos 118.º 
a 123.º do CPP, com a nulidade dos meios de prova, pois o próprio art. 118.º, n.º 3, estabelece que as 
disposições do presente título não prejudicam as normas desse código relativas a proibições de prova”.  

452 Por exemplo, cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 146. 
453 Por exemplo, cf. ANDRÉ LAMAS LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 54. 
454 Cf. JORGE MIRANDA / RUI MEDEIROS, Constituição da República Portuguesa anotada, 2005, cit., p. 362. 
455 Cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 146; ANDRÉ LAMAS 

LEITE, Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 54; GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, 
Tomo II, 2008, cit., pp. 138 e segs.; CONDE CORREIA, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., pp. 175 e segs.; COSTA 
ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 193; MANUEL AUGUSTO ALVES MEIREIS, O regime das provas 
obtidas pelo agente provocador, Coimbra: Almedina, 1999, cit., pp. 190 e 191; MAIA GONÇALVES, Código, 2009, 
cit., p. 327, anotação 5 ao art. 118.º; JORGE MIRANDA / RUI MEDEIROS, Constituição, 2005, cit., p. 362; HELENA 
MORÃO, O efeito-à- distância, 2002, cit., pp. 23 e segs. 

456 É o caso, por exemplo, de PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE e antigamente MAIA GONÇALVES, tal como 
a maioria da jurisprudência, escrevendo a este respeito CONDE CORREIA [“A distinção, 2006, cit., p. 176] o 
seguinte: “a generalidade da jurisprudência nacional não compreendeu logo nem a diversidade conceptual, nem 
a autonomia técnica das proibições de prova”. De forma mais impressiva ainda, admitia COSTA PIMENTA 
[Código de Processo penal anotado, Lisboa: Editora Rei dos Livros, 1987, cit., p. 682] que a nulidade associada à 
violação do art. 187.º era uma “nulidade relativa (sanável), com o regime estabelecido nos artigos 120.º e 121.º”. 

No entanto, como nota GIULIO ILLUMINATI, RIDPP, Fasc. 2.º, Abril-Junho (2010), cit., p. 545, a disciplina da 
nulidade não é suficiente para assegurar que a prova seja efectivamente excluída. 

457 Segundo ANDRÉ LAMAS LEITE [Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 50], o art. 126.º, n.º 1 do CPP, ao 
utilizar a expressão “não podendo ser utilizadas” constitui o suporte deste entendimento. 
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Por sua vez, a prova obtida em contradição com o art. 126.º, n.º 3 do CPP 
comporta um menor desvalor ético-jurídico, dado que os direitos aí elencados 
podem sofrer restrições pelo consentimento do seu titular e, como tal, está 
sujeita ao regime das nulidades sanáveis. Mas também porque a elas não se 
refere o art. 119.º do CPP, nem outra disposição do mesmo diploma as fulmina 
com a nulidade insanável, pelo que têm de aplicar-se as regras relativas às 
nulidades sanáveis, face ao disposto no art. 120.º, n.º 1 e 2 do CPP458.  

 

IV. Mas, como atrás demos conta, não é este o entendimento da doutrina 
maioritária entre nós. Desde logo, nota COSTA ANDRADE que “a ligação 
estreita das proibições de prova à doutrina e ao regime das nulidades não deve 
todavia, ser entendida como a homogeneização das duas figuras, 
reconduzindo-se as proibições de prova a meras manifestações de nulidade. 
Tal entendimento colidiria, com o art. 118.º, n.º 3 que deverá ser interpretado 
como expressão positivada da intencionalidade do legislador de consagrar as 
proibições de prova, adscrevendo-lhes uma disciplina que transcende o regime 
das nulidades processuais […] ”459. 

É assim, a partir deste inciso legal, que parte a doutrina para a defesa das 
nulidades extra-sistemáticas, a aplicar aos casos em que se verifique a 
existência de uma proibição de prova. 

Face assim ao citado preceito do CPP entende PAULO DE SOUSA 

MENDES460 que temos de distinguir três situações, a saber: 

1. A lei consagra um regime especial para alguma das nulidades resultantes 
da violação de normas de prova; 

2. A lei comina expressamente a nulidade insanável; 

3. A lei não comina expressamente a nulidade insanável e estamos perante 
uma nulidade sanável, face ao disposto nos artigos 119.º e 120.º do CPP.  

Ora, o que se verifica é que o legislador consagrou expressamente esse 
mesmo regime especial, constituído pelas nulidades do art. 126.º do CPP, 
brotando a autonomia técnica das nulidades associadas às proibições de prova, 
face ao sistema geral de nulidades previsto nos artigos 118.º a 123.º do CPP, 
por força do art. 118.º, n.º 3 do CPP. 

 

                                                           
458 Assim, por exemplo, cf. o Ac. do TC 198/2004; Processo n.º 39/04; Relator: MOURA RAMOS. 
459 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 194. 
460 Cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 147. 
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V. A não ser assim, temos igualmente dúvidas de que a nulidade prevista 
no art. 126.º, n.º 1 do CPP pudesse ser configurada como uma nulidade 
insanável, uma vez que em bom rigor, apenas constituem nulidades insanáveis 
as constantes do art. 119.º do CPP e/ou aquelas outras que, embora dispersas 
pelo Código, sejam expressamente cominadas com essa sanção. 

No entanto, como o art. 126.º, n.º 1 do CPP não cominou expressamente 
essa sanção para os casos em que são utilizados métodos de prova que atentam 
contra esses direitos fundamentais e indisponíveis dos cidadãos, não restaria 
outra hipótese, face ao actual regime jurídico das nulidades em vigor, senão a 
aplicação do regime das nulidades sanáveis, nos termos do art. 120.º, n.º 2 do 
CPP. 

Pelo que jamais se compreenderia que um método de obtenção de prova 
que colidisse com direitos fundamentais, tanto mais que são direitos 
indisponíveis, pudesse ainda ver a prova por si obtida utilizada, bastando para 
tal que a respectiva nulidade não fosse arguida, ou se verificasse algum dos 
casos de sanação verificados na lei. Tanto mais, que este raciocínio vale 
igualmente, pelo menos em parte, para os casos em que se considera que 
estamos perante uma nulidade insanável, isto porque também esta está sujeita 
a uma condição de sanação, o trânsito em julgado da decisão onde aquela 
prova inquinada foi valorada461. 

 

VI. Por outro lado, também não é líquido que o desvalor ético-jurídico da 
prova obtida em contravenção do art. 126.º, n.º 1 do CPP, seja mais intenso 
que o desvalor que incide sobre a prova violadora no preceituado no art. 126.º, 
n.º 3 do CPP.  

Desde logo, porque é a própria Constituição, no art. 32.º, n.º 8, que inclui 
os direitos à reserva da intimidade da vida privada na sua esfera de protecção. 
Mas, como é bom de ver, tanto a Constituição (por exemplo o art. 34.º, n.º 4) 
como o próprio art. 126.º, n.º 3 do CPP admitem a restrição desses direitos, 
desde que, claro está, seja observado o princípio da proporcionalidade (art. 
18.º, n.º 2 da CRP) e o seu conteúdo essencial seja salvaguardado (art. 18, n.º 
3 da CRP)462. No entanto, “estes casos ficam já de fora das proibições de prova, 

                                                           
461 “As nulidades estão muito ligadas a causas de sanação e, nessa medida, a sua utilização neste domínio 

podia permitir a recuperação indesejável do valor das provas proibidas” [Cf. CONDE CORREIA, Revista do CEJ, 
n.º 4 (2006), cit., p. 195]. 

462 Como se escreveu na decisão do TCF alemão, de 6 de Maio de 1997, apud, LEONARDO MARTINS, 
Cinquenta anos, 2005, cit., p. 211: “O direito geral de personalidade, contudo, não é garantido sem ressalvas. 
Contanto que a intervenção não ocorra no âmbito intangível da vida privada, o indivíduo tem de aceitar as 
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sendo aliás métodos de prova permitidos e regulamentados”463. Ou seja, 
observando a investigação criminal as regras processuais penais que permitem 
o recurso aos métodos de obtenção de prova, restritivos desses direitos, não há 
qualquer ilegalidade, não há qualquer proibição de prova. No fundo, não há 
um desvio entre um acto processual e as regras processuais que possam 
sustentar a sua invalidade. 

 

VII. Assim sendo, como o próprio teor literal do art. 126.º, n.º 3 do CPP 
sugere, a nulidade prevista neste artigo é exactamente idêntica à nulidade do 
n.º 1 do mesmo artigo, ou seja, uma nulidade absoluta, que caracteriza-se pelo 
facto de poder ser conhecida oficiosamente em qualquer estado do processo, 
dado que se assim não fosse o resultado final ficaria na dependência de 
interesses individuais, quando é hoje tido por assente que muitos dos valores 
subjacentes às proibições de prova apresentam uma dimensão que ultrapassa 
o interesse particular de um individuo464, e que não se sana com o trânsito em 
julgado da decisão final condenatória, dado que se a força do caso julgado 
permitisse a sua sanação, permitir-se-ia que houvesse uma recuperação do 
valor de uma prova proibida465. De tal forma que se a decisão final se basear 
nessa mesma prova, haverá fundamento para a interposição de um recurso 

                                                           
restrições que são impostas em nome do interesse comum preponderante ou de interesses protegidos por 
direitos fundamentais de terceiros, sob a observância estrita da proporcionalidade”.  

463 Cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 148. 
464 Em sentido diferente, no entanto, ROGALL [apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 75], 

reconduzindo a teleologia das proibições de prova à ideia de instrumentos de tutela de direitos individuais 
contra o interesse na perseguição criminal. 

465 No ordenamento jurídico italiano estar perante uma prova “inutilizável” significa, antes de mais, impedir 
que o juiz a possa valorar, tê-la na sua consideração quando vai impender a tarefa de reconstrução do facto 
histórico, devendo assim, perante esta situação, a prova ser expurgada dos autos. Neste sentido, cf. ROBERTA 
CASIRAGHI, RIDPP, Fasc. 4.º, Outubro-Dezembro (2009), cit., p. 1794. Como nota GIUSEPPE DE LUCA [“La 
cultura della prova e il nuovo Processo Penale”, AA.VV., Studi in onore di Giuliano Vassalli – evoluzione e reforma 
del Diritto e della Procedura Penale, Vol. II, Milano: Giuffrè Editore, 1991, cit., pp. 190 e 191], a categoria da 
“inutilizzabilità” assume-se como a mais drástica das sanções processuais, impondo ao juiz que não tenha em 
conta os factos apurados e afectados por aquela sanção. 
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extraordinário de revisão, nos termos do art. 449.º, n.º 1, alínea e) do 
CPP466/467.  

 

25.3 – As nulidades não reconduzíveis ao sistema especial. 

 

I. A par das nulidades especiais associadas às proibições de prova, outras 
violações de normas processuais penais em matéria probatória apenas geram 
nulidades que se reconduzem ao sistema geral das mesmas, consagrado nos 
artigos 118.º e seguintes do CPP468. Tal acontece nos casos em que estejamos 
perante a violação de meras formalidades de prova, embora por vezes não seja 
fácil traçar a fronteira entre as normas processuais penais probatórias que ainda 
visam dar cumprimento à Constituição, daquelas outras que somente 
disciplinam o procedimento de realização da prova. 

                                                           
466 Já antes da introdução deste novo inciso legal pela reforma do Código de Processo Penal, operada pela 

Lei n.º 48/2007, escrevia CONDE CORREIA, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., p. 197: “Haverá alguém capaz de 
defender que uma sentença baseada na tortura poderá vingar, consolidar-se e ser executada? O “mito do caso 
julgado” perdeu e bem parte do seu fulgor inicial. Se as proibições de prova são regras essenciais ao próprio 
Estado de Direito como é que ele pode assistir (como Pilatos) impávido à sua valoração?”. 

No entanto, volvida a reforma do Código de Processo Penal, sustenta PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, 
Comentário, 2009, cit., pp. 1190, 1191 e 1192, que o art. 449.º, n.º 1, alínea e) é inconstitucional, por violação 
conjugada dos artigos 2.º, 29.º, n.º 5 da CRP e art. 6.º, §1 da CEDH. “O valor da segurança jurídica inerente ao 
caso julgado é degradado para um nível de protecção incompatível com o Estado de Direito”.  

A esta afirmação responderemos com uma breve ideia de HASSEMER [apud, COSTA ANDRADE, Sobre as 
proibições, 1992, cit., p. 118]: “As proibições de prova prestam homenagem à Rechtskultur do Processo Penal de 
um Estado de Direito. Em causa estão valores jurídicos que, embora historicamente mutáveis, são hoje, para 
nós, irrenunciáveis. E que caracterizam o horizonte normativo do nosso sistema jurídico de tal modo que o seu 
sacrifício ou funcionalização subverteria a nossa experiência histórica e a nossa tradição no sentido do 
desenvolvimento de um direito justo”. 

 
467 No direito italiano, uma sentença condenatória que se baseia numa proibição de prova pode ser alvo de 

recurso de cassação, já que é fundamento deste recurso a inobservância de norma processual penal que 
comine para a sua violação a sanção da nulidade ou “inutilizzabilità”. Mas como notam, GIOVANNI CONSO / 
VITTORIO GREVI, Compendio, 2003, cit., p. 838, é necessário verificar se a prova inutilizável influiu, ou não, na 
decisão da causa e se sim, tal leva ao anulamento da decisão e ao seu reenvio para o tribunal competente para 
a reformulação da decisão. 

Este recurso de cassação tem o seu fundamento no art. 601.º, n.º 1 do CPPI, escrevendo a propósito 
ROBERTA CASIRAGHI, RIDPP, Fasc. 4.º, Outubro-Dezembro (2009), cit., p. 1796, que segundo a orientação da 
Corte de Cassação, verificada a presença de uma prova proibida, há que efectuar uma prova de resistência da 
decisão como forma de averiguar se a mesma, mesmo sem aquele elemento probatório, continua a poder 
considerar-se suficientemente motivada. No entanto, autores há que entendem que percorrer o processo 
mental do juiz que decidiu a causa exorbita os poderes daquele alto Tribunal, sendo assim preferível a 
orientação segundo a qual é necessário proceder à anulação e reenvio para o Tribunal de 1.ª instância sempre 
que se constate que a prova proibida influenciou a decisão. 

468 Sobre estas, cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 149. 
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Assim, acolhendo a distinção entre proibições de prova (enquanto 
prescrição de um limite à descoberta da verdade469) e regras de produção de 
prova (estas visando tão somente disciplinar o procedimento exterior de 
realização da prova470), podemos concluir que a violação destas últimas, 
porque não geradoras de uma proibição de prova e, por tal, não consagrando 
para elas um regime de nulidade especial, face ao art. 118.º, n.º 3 do CPP, 
ficam subordinadas ao regime geral da nulidade, sendo essa mesma nulidade 
insanável se a situação se enquadrar no art. 119.º do CPP ou a lei 
expressamente cominar este tipo de nulidade em disposição avulsa do Código, 
ou caso assim não seja e, cominando a lei a nulidade, estamos perante uma 
nulidade sanável (art. 120.º do CPP)471. 

 

25.4 – O recurso de revisão de decisão condenatória baseada em meios 
de prova proibidos. 

I. No que concerne ao recurso de revisão472, veio o legislador, com a 
reforma do Código de Processo Penal de 2007, consagrar uma nova causa de 
revisão da sentença condenatória transitada em julgado “se se descobrir que 

                                                           
469 Normalmente formulada como uma proibição, a proibição de prova pode ser ditada através de uma 

imposição e mesmo de uma permissão. É que toda a regra relativa à averiguação dos factos que permite uma 
forma de averiguação proíbe ao mesmo tempo outras vias não permitidas [Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as 
proibições, 1992, cit., p. 83]. 

470 Sobre estas veja-se, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., pp. 83 e 84, e FÁTIMA MATA-
MOUROS, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 231. 

471 Como atrás dissemos, o grande problema passa por saber quando é que nos situamos perante 
verdadeiras formalidades, que não visam assegurar a defesa de direitos, liberdades e garantias, mas tão-
somente disciplinar a exteriorização da prova. Sobre este problema falaremos no ponto n.º 26 (Cap. V, Secção 
II), no âmbito da nulidade das escutas telefónicas. 

472 Nos termos do art. 29.º, n.º 6 da CRP, “Os cidadãos injustamente condenados têm direito, nas condições 
que a lei prescrever, à revisão da sentença e à indemnização pelos danos sofridos”. Como nota CLAUS ROXIN, 
Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 492, a paz jurídica só pode ser mantida se os “princípios contrapostos da 
segurança jurídica e da justiça conduzirem a uma solução de equilíbrio. O recurso de revisão representa o caso 
mais importante de quebra do caso julgado no interesse de uma decisão materialmente correcta”. 

 Segundo o Ac. do STJ de 26/11/2009; Processo n.º 103/01.4TBBRG.S1; Relator: SANTOS CARVALHO, “o 
recurso extraordinário de revisão visa a obtenção de uma nova decisão judicial que se substitua, através da 
repetição do julgamento, a uma outra já transitada em julgado, apoiando-se em vícios ligados à organização 
do processo que conduziu à decisão posta em crise. Por via dele, vai operar-se não um reexame do anterior 
julgamento, mas antes tirar-se uma nova decisão assente em novo julgamento do feito, agora com apoio em 
novos dados de facto. Temos assim que a revisão versa apenas sobre a questão de facto”. Relativamente a 
esta última afirmação, escreve CONDE CORREIA, O «Mito, 2010, cit., p. 445, que, “nas palavras do TC, uma vez 
que a revisão propter nova implica apreciação da matéria de facto, a decisão a rever deverá ser aquela que tiver 
apreciado os factos provados e não provados e, consequentemente, será essa decisão a submeter a recurso 
de revisão. O facto de sobre ela ter recaído uma outra que julgou restritamente a matéria de direito não tem 
relevância neste plano de considerações, visto que esta última decisão ficará pelo menos desprovida de 
eficácia se, em revisão, vier a ser proferida sentença que não seja meramente confirmatória da antecedente”. 
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serviram de fundamento à condenação provas proibidas”, tal como estatuído 
no art. 449.º, n.º 1, alínea e) do CPP. Contudo, é de notar que já antes da 
introdução deste inciso legal, PAULO DE SOUSA MENDES entendia que a 
sentença condenatória baseada em prova proibida seria susceptível de revisão, 
pois se a revisão “pode ser admitida quando sejam descobertos novos meios de 
prova, então, também, deverá ser possível quando tenham sido utilizados 
meios de prova proibidos, pois a verdade material assim obtida resulta afinal 
na injustiça da condenação”473. 

Olhando para o direito vigente, verifica-se que apesar da sua aparente 
simplicidade, este preceito levanta uma série de problemas e dúvidas, de que 
apenas tentaremos dar conta. 

 

II. Segundo o art. 449.º, n.º 1, alínea e) do CPP, para que seja interposto 
recurso de revisão com base na utilização de meios de prova proibidos, é 
necessário, desde logo, que a sentença condenatória já tenha transitado em 
julgado, sendo efectivamente este aspecto que permite qualificar o meio de 
impugnação em questão como sendo um recurso extraordinário.  

Mas mais, é necessário que a dita sentença condenatória se tenha 
fundamentado em prova proibida, nos termos do art. 126.º, n.º 1 a 3 do CPP, 
e sob a qual impenda uma proibição de valoração, não sendo suficiente uma 
mera proibição de produção de prova, na medida em que esta última pode não 
gerar obrigatoriamente uma proibição de valoração, ou porque existindo a 
primeira, não se procedeu, em concreto, à valoração da prova proibida, não se 
violando assim a proibição de utilização474. Neste sentido é claro o art. 449.º, 
n.º 1, alínea e) do CPP, ao exigir que a prova proibida tenha sido fundamento 
da condenação, ou seja, é necessário que tal prova tenha feito parte do iter 
argumentativo do juiz que lhe permitiu chegar àquele resultado475, ou seja, à 
condenação do arguido. 

Não obstante, não é suficiente para a interposição do recurso de revisão que 
a sentença se tenha baseado em prova proibida, empregando a lei a expressão 
“se se descobrir” que tal prova serviu de fundamento à condenação, o que 

                                                           
473Cf. CONDE CORREIA, O «Mito, 2010, cit., p. 492. 
474No mesmo sentido, cf. KARL-HEINZ GÖSSEL, Obras completas, 2007, cit., p. 154, ao escrever: “Assim, todas 

as proibições de prova seriam ao mesmo tempo proibições de utilização de prova e não seria mais possível 
distinguir entre proibições de utilização de prova, sujeitas a revisão, das meras proibições de produção”, 
acrescentando na página 168 que: “[…] se um facto abrangido pela proibição de utilização é introduzido no 
processo, mas não é fundamento da sentença, não existe nenhuma infracção susceptível de recurso”. 

475 Também assim, cf. Ac. do STJ de 26/11/2009; Processo n.º 103/01.4TBBRG.S1; Relator: SANTOS 
CARVALHO. 
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inculca a ideia de que à data da condenação transitada em julgado a rever, não 
se conheciam as provas proibidas e a respectiva proibição de valoração. Seja 
como for, trata-se de um preceito dúbio de tal forma que SIMAS SANTOS e 
LEAL HENRIQUES afirmam que o preceito “pareceria impor uma outra 
redacção que permitisse afastar as enunciadas dúvidas”476. 

 

III. Vejamos assim os moldes em que a nossa jurisprudência tem 
interpretado a expressão em causa477. Segundo o acórdão do STJ de 
26/11/2009, “o uso do verbo descobrir significa que se está perante algo que 
na altura da audiência de julgamento não foi possível reconhecer, ou por ser 
então totalmente desconhecido que a prova fora obtida por método proibido 
ou por ter mudado a lei, passando a considerar proibido certo método de 
obtenção de prova que na altura era lícito”478. Assim sendo, só revela a 
utilização de prova proibida na decisão condenatória, enquanto fundamento 

                                                           
476 Cf. SIMAS SANTOS / LEAL HENRIQUES, Recursos, 2008, cit., p. 219. 
477 Vejamos, no entanto, qual tem sido a interpretação dos nossos tribunais relativamente à utilização da 

mesma expressão na al. d) do n.º 1 do art. 449.º do CPP. Desde logo, segundo o Ac. do STJ de 17/02/2011 
[Processo n.º 66/06.OPJAMP-A.S1; Relator: SOUTO DE MOURA], “a literalidade do preceito aponta para a 
descoberta de uma realidade que embora existente era desconhecida. Não para uma realidade nova, moldada 
por factos entretanto acontecidos. O recurso em questão propõe-se reparar uma falsa visão da realidade que 
a sentença a rever teve. Só interessa ter em conta a factualidade ocorrida até à data da condenação”. No 
mesmo sentido, cf. CONDE CORREIA, O «Mito, 2010, cit., p. 603. 

Por outro lado, põe-se a questão de saber se o desconhecimento relevante é só o do tribunal ou também é 
necessário o desconhecimento do recorrente. A esta pergunta responde o Ac. do STJ de 08/09/2010 [Processo 
n.º 378/06.2GAPUL-A.S1; Relator: PIRES DA GRAÇA], segundo o qual, “os factos ou meios de prova novos, 
conhecidos de quem cabia apresentá-los, serão invocáveis em sede de recurso de revisão, desde que seja dada 
uma explicação suficiente, para a omissão, antes da sua apresentação. Por outras palavras, o recorrente terá 
de justificar essa omissão, explicando porque é que não pôde, e, eventualmente até, porque é que entendeu, 
que não devia apresentar os factos ou meios de prova, agora novos para o tribunal”. No mesmo sentido, cf. Ac. 
do STJ de 05/11/2011; Processo n.º 968/06.3TAVLG.S1; Relator: OLIVEIRA MENDES. 

O que resulta destas decisões, é que o desconhecimento relevante é o do tribunal, devendo os factos ser 
novos no sentido “de não terem sido apreciados no processo que conduziu à condenação, embora não fossem 
ignorados pelo réu no momento em que o julgamento teve lugar” [Cf. SIMAS SANTOS / LEAL HENRIQUES, 
Recursos, 2008, cit., p. 218]. Mas tem entendido o STJ que não os desconhecendo o recorrente, ele só os poderá 
apresentar, por via de uma interpretação sistemática com o art. 453.º, n.º 2 do CPP, quando justificar que 
ignorava a sua existência ao tempo da decisão, ou com base numa impossibilidade da sua prévia apresentação. 
Assim, cf. Ac. do STJ de 17/02/2011; Recurso n.º 66/06.OPJAMP-A.S1; Relator: SOUTO DE MOURA e Ac. do 
STJ de 05/11/2011; Processo n.º 968/06.3TAVLG.S1; Relator: OLIVEIRA MENDES, sendo que segundo este 
último: “ […] são apenas novos os factos e os meios de prova desconhecidos pelo recorrente ao tempo do 
julgamento e não tenham podido ser apresentados e apreciados na decisão, pelo que se o recorrente conhecia 
os factos e os meios de prova ao tempo do julgamento e os podia apresentar, tais factos e meios de prova não 
revelam para efeitos de revisão da sentença”. Diferentemente, CONDE CORREIA, O «Mito, 2010, cit., p. 582, tende 
a admitir a apresentação da testemunha conhecida pelo recorrente à data do julgamento e que não estava 
impossibilitada de depor, de acordo com uma leitura à luz do direito fundamental à revisão da sentença penal 
condenatória injusta, nos termos do art. 29.º, n.º 6 da CRP.  

478 Cf. Ac. do STJ de 26/11/2009; Processo n.º 193/01.4TBBRG-G.S1; Relator: SANTOS CARVALHO. 
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de recurso extraordinário de revisão, quando se verifique a anomalia probatória 
depois da condenação, o que segundo o acórdão do STJ de 28/10/2009 
justifica-se pela excepcionalidade do recurso de revisão e pela ofensa que o 
mesmo apresenta à figura do caso julgado479.  

Pode assim constatar-se, que tem sido entendimento da nossa 
jurisprudência, que quanto ao momento em que se “descobre” a utilização da 
prova proibida, este terá de ser posterior à condenação do arguido. Nas 
palavras do acórdão do STJ de 08/04/2010 a descoberta terá de ser posterior à 
condenação transitada em julgado480, pelo que se antes do trânsito em julgado 
o arguido se apercebe que a decisão que o condenou, numa determinada pena, 
se fundou em prova sob a qual impendia uma proibição de valoração, deve 
recorrer ordinariamente, sob pena de não o fazendo ver o recurso de revisão 
rejeitado. 

No entanto, cabe ainda uma outra questão. Se tem sido entendimento do 
STJ que o recurso de revisão só pode ser interposto quando a prova proibida, 
que serviu de fundamento à condenação, tenha sido conhecida depois de a 
condenação ter transitado em julgado, para quem é relevante o 
desconhecimento? Ou seja, será que a utilização dos meios de prova proibidos 
têm de ser desconhecidos somente do tribunal (do processo) ou também é 
necessário o desconhecimento do recorrente à data da dita condenação?481 

A este respeito, no ordenamento jurídico alemão, segundo ROXIN, “foi-se 
perdendo, com as infracções aos §136 e §137, a possibilidade de interpor 
recurso se o defensor não alega oportunamente a infracção ao processo devido, 
no processo principal”482. Em muitos casos tal conduz ao resultado de que a 
infracção ao processo devido, apesar de gerar uma proibição de valoração, fica 
sem consequência. De tal forma que, segundo o autor, o defensor que não se 

                                                           
479 Cf. Ac. do STJ de 28/10/2009; Processo n.º 109/94-8TBEPS-A.S1; Relator: OLIVEIRA MENDES. Segundo 

esta decisão, “não basta, pois, à verificação deste pressuposto de revisão de sentença a ocorrência de 
condenação baseada em provas proibidas tout court. A imposição de que o uso ou utilização e valoração de 
provas proibidas só revela em matéria de revisão de sentença quando descobertos posteriormente, tem a sua 
justificação na excepcionalidade da revisão, na restrição grave que a mesma admite e estabelece ao princípio 
non bis in idem na sua dimensão objectiva, ou seja, ao caso julgado enquanto instituto que garante a segurança 
e a certeza da decisão judicial […] ”. 

 Assim, como nota MAIA GONÇALVES, Código, 2009, cit., p. 1062, “trata-se aqui, manifestamente, de provas 
que não tenham sido apreciadas no julgamento, coerentemente com o que se dispõe na al. d) e como resulta 
também da locução se descobrirem, no início desta alínea”. 

480 Cf. Ac. do STJ de 08/04/2010; Processo n.º 12749/04.4TDLSB-A.S1; Relator: SANTOS CARVALHO. 
481 A questão não é despicienda, na medida em que se só for relevante o desconhecimento do processo nada 

impede que o agora recorrente que conhecesse a utilização da prova proibida antes do trânsito em julgado da 
condenação possa vir a interpor o dito recurso. 

482 Cf. CLAUS ROXIN, Pasado, presente y futuro del Derecho Procesal Penal, 2007, cit., p. 46. 
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oponha à utilização de prova proibida no processo principal é como se tivesse 
acordado a utilização da mesma contra o arguido, convertendo-se em senhor 
do seu destino. Trata-se da chamada “solução da impugnação”483. 

Entre nós, o STJ tem entendido que deve revelar tanto o desconhecimento 
do tribunal, como o do recorrente, pelo que se à data da condenação já era 
conhecida, maxime pelo condenado, a existência de provas proibidas e, apesar 
disso, se formula um juízo condenatório com base nelas, em defesa do caso 
julgado material, não é admissível o recurso484. 

Em via geral, os problemas só se colocam nos casos em que há um 
desconhecimento da questão para o Tribunal, mas não para o recorrente, 
fechando-se o mesmo “em copas” com o intuito de vir mais tarde interpor 
recurso extraordinário de revisão485. Face a este entendimento, conhecendo o 
recorrente condenado a utilização de prova proibida antes de a condenação 
transitar, deve recorrer ordinariamente da sentença (art. 410.º, n.º 3 do CPP), 
sob pena de não o fazendo ver o recurso de revisão rejeitado e ser efectivamente 
condenado com base num processo injusto, assente em prova proibida. Trata-
se de uma jurisprudência muito apegada à defesa do caso julgado e que atribui 
uma forte auto-responsabilidade aos restantes sujeitos processuais, com base 
numa ideia de estrita lealdade processual (reduzindo assim eventuais tácticas 
processuais de defesa menos leais), que parece restringir ao mínimo a 
operabilidade do preceito do art. 449.º, n.º 1, alínea e) do CPP, querendo que 
ele funcione como uma válvula de escape do sistema, para obviar a situações 

                                                           
483 A este respeito, escreve COSTA ANDRADE, Bruscamente no verão passado - a reforma do Código de Processo 

Penal, observações críticas sobre uma Lei que podia e devia ter sido diferente, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, cit., 
pp. 94 e 95: “ […] nisto não vai minimamente assumida uma adesão a doutrinas como a que vem ficado 
conhecida como “solução da impugnação” (Widerspruchslösung) e a que, recentemente, se vêm acolhendo os 
tribunais superiores alemães. […] Um prazo que os tribunais alemães identificam com o momento previsto no 
§ 257 da StPO, isto é, com o momento consignado, no termo da audiência de julgamento, para as últimas 
alegações da acusação e da defesa. […] Com as vozes mais credenciadas da doutrina alemã, cremos dever 
recusar a doutrina que fica sumariamente exposta. Que acabaria por comprometer o conteúdo de garantia do 
novo regime das proibições de prova, de étimo prevalentemente substantivo, sacrificando-o em nome de 
considerações adjectivo-formais. Sem prejuízo, há-de contrariar-se a tentação de, em nome de respeitáveis 
gratificações estratégicas, escolher arbitrariamente o momento de invocação da violação da proibição de 
prova”. 

484 Expressamente neste sentido, cf. Ac. do STJ de 28/10/2009; Processo n.º 109/94-8TBEPS-A.S1; Relator: 
OLIVEIRA MENDES e Ac. do STJ de 26/11/2009; Processo n.º 193/01.4TBBRG-G.S1; Relator: SANTOS 
CARVALHO. 

485 Nos casos em que nem o tribunal, nem os restantes sujeitos processuais, notam a presença do vício em 
questão, antes do trânsito em julgado da condenação, não é de censurar a admissão de recurso de revisão, 
dado que nestes casos há uma verdadeira superveniência subjectiva da questão, existe um verdadeiro 
descobrir da utilização da prova proibida na condenação do arguido. 
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em que a utilização de prova proibida enquanto fundamento da condenação 
do arguido passe despercebida a todos os sujeitos processuais486. 

IV. Por fim, é de salientar que inversamente ao que sucede no art. 449.º, 
n.º 1, alínea d) do CPP, neste caso específico não é necessário que a utilização 
da prova proibida tenha gerado graves dúvidas sobre a justiça da condenação, 

                                                           
486 Embora não se trate de uma solução tão extrema como a da chamada “solução da impugnação” e se 

baseie nos valores referidos no texto, a verdade é que ela não responde a questões como as seguintes: exigindo 
a mesma o desconhecimento tanto do processo como do recorrente relativamente à utilização da prova 
proibida, como é que o tribunal pode saber se este último conhecia ou não a situação se tal não resultar dos 
autos ou ele nada disser? E mais, será que se justifica que mesmo conhecendo o recorrente, antes de a 
condenação transitar em julgado, a existência da prova proibida fundamentadora da decisão, o mesmo não 
possa interpor recurso de revisão? Será que se justifica que alguém torturado para obtenção de uma confissão 
e depois se vê condenado com base nela (desconhecendo o tribunal o carácter proibido da prova) não possa 
recorrer? Será que valores de índole material associados às proibições de prova podem ser suplantados por 
valores adjectivos ligados à auto-responsabilidade das partes e ao não uso de forma dilatória do processo. E, 
mesmo relativamente à defesa da figura do caso julgado condenatório podemos citar CONDE CORREIA [O 
«Mito, 2010, cit., pp. 558 e 559], segundo o qual: “Se o cidadão injustamente condenado tem direito à revisão da 
sentença, então o caso julgado condenatório só deverá resistir se for justo. […] Nenhuma decisão injusta deverá 
resistir, mas também nenhuma decisão justa deverá sucumbir. […] Nesta vertente, o caso julgado tem, assim, 
entre nós, como limite inquestionável, a justiça da condenação”. 

 No fundo, tudo se resume à tentativa de encontrar um ponto de equilíbrio entre a defesa do caso julgado, o 
dever de lealdade e auto-responsabilidade dos sujeitos processuais e o interesse na busca da verdade material 
e pelo respeito dos mais elementares direitos fundamentais do cidadão, protegidos pelas proibições de prova, 
donde talvez se justifique a imposição de um “ónus” àquele que conheça a situação para que a invoque antes 
do trânsito em julgado da decisão, afastando assim o recurso de revisão quando não o faça por mera táctica 
processual, dirigida ao uso dilatório do processo, mas já não assim se não tiver havido arguição do vício por o 
não reputar eficaz, numa incorrecta avaliação jurídica levada a cabo pelo sujeito processual em causa. Não 
pode, no entanto, descurar-se que será muito difícil distinguir o que é táctica processual, daquilo que é um erro 
de avaliação jurídica por parte do sujeito processual. 

Criticando veemente a orientação do STJ (relativamente ao n.º 1 do art. 449.º, al. d) do CPP) ao exigir o 
desconhecimento dos factos e meios de prova antes da condenação por parte do arguido para poder interpor 
recurso de revisão, escreve CONDE CORREIA, O «Mito, 2010, cit., p. 593: “ […] os casos em que o arguido conhece 
os factos ou provas, mas desconhece a sua relevância para o julgamento, em que por qualquer um motivo 
atendível ou despreza apesar de serem importantes ou em que está impossibilitado de os apresentar, é 
esquecer o principal: a indisponibilidade dos interesses em causa. Ninguém tem o direito de se deixar 
condenar”. Prossegue o mesmo autor afirmando (p. 591) que o que a nossa jurisprudência faz é importar 
argumentos do Direito Processual Civil para o Direito Processual Penal, afirmando a mesma que “dada a 
responsabilidade das partes na condução do processo, é razoável que não se lhes permita a revisão da 
sentença quando forem responsáveis pela injustiça que invocam”. Veja-se com mais detalhe a citada obra do 
autor, nas pp. 593 e segs. Relativamente ao fundamento de revisão que ora nos ocupa, entende CONDE 
CORREIA, O «Mito, 2010, cit., p. 601, nota 1163, que não é de adoptar a ideia de Costa Andrade de impor uma 
certa dose de auto responsabilidade aos sujeitos processuais, qualificando esta orientação de tendencialmente 
restritiva, concluindo o autor que o novum deve identificar-se “com a prova não valorada pelo juiz, mesmo que 
introduzida no processo (prova noviter cognita), permite recuperar o valor gnosiológico das provas esquecidas 
ou recusadas por aquele, ou então não indicadas tempestivamente pelo arguido ou depois prescindidas. Uma 
vez que não foram utilizadas no julgamento anterior, o seu eventual potencial probatório não ficou consumido 
e, assim, é inquestionável que devem ser consideradas como novas”. Aplicando esta ideia ao campo do art. 
449.º, n.º 1 al. e) do CPP é de concluir que se a questão da prova proibida não foi apreciada pelo juiz, nem que 
o recorrente a conhecesse, como não foi decidida pelo mesmo, a questão não foi consumida e, como tal, pode 
ser alvo de interposição de recurso de revisão.  
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ou seja, não é necessário que a utilização dessa prova tenha posto em causa, de 
forma séria, a condenação de determinada pessoa. Isto, porque, como nota 
CONDE CORREIA, aqui, “ não está em causa a (in) justiça substancial da 
condenação. Aquele vício processual é, portanto, suficiente para destruir o 
resultado final, qualquer que ele seja. Devido às graves insuficiências da 
metodologia utilizada, o próprio veredicto – qualquer que ele seja – deixa de 
dar as necessárias garantias. Num Estado de Direito não pode ser aplicada uma 
pena sem intervenção legitimadora de um processo justo. Ele é o garante 
mínimo da aceitabilidade da decisão”487. 

 

Secção II – As proibições de prova no contexto das escutas telefónicas  
e dos conhecimentos fortuitos. 

 

26 – As proibições de prova, as nulidades e as escutas telefónicas. 

 

I. Apurado o que deve entender-se por proibições de prova e qual regime 
jurídico a que se encontram submetidas, cumpre atentar na aplicação deste 
regime à violação dos pressupostos estabelecidos pelo legislador para a 
realização de uma escuta telefónica. 

Certo é que a não observância dos pressupostos materiais de realização de 
uma intercepção telefónica gera uma proibição de prova, por violação dos 
artigos 32.º, n.º 8 da CRP e 126.º, n.º 3 do CPP, uma vez que tais pressupostos 
são aqueles de que a lei faz depender a adopção do método de obtenção de 
prova. Mais concretamente, estamos perante uma proibição de produção de 
prova (por utilização de um método de produção de prova proibido), por 
violação de determinados direitos liberdades e garantias, que vai redundar 
numa proibição de valoração das gravações assim obtidas, como estatuído 
expressamente no art. 126.º, n.º 3 do CPP. 

Por conseguinte, atestada a violação dos artigos 187.º e/ou 188.º do CPP, 
estabelece o art. 190.º do CPP a nulidade desses actos, pelo que tem-se posto 
a questão, entre nós, de saber se a nulidade a que se refere este preceito é 
exactamente a mesma nas situações em que se violem os pressupostos 
materiais de admissibilidade das escutas telefónicas (com assento legal no art. 
187.º do CPP) e nos casos em que se violem as formalidades das operações, 
previstas no art. 188.º do CPP. 

                                                           
487 Cf. CONDE CORREIA, O «Mito, 2010, cit., pp. 568 e 569. 
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II. No ordenamento jurídico alemão, para apurarmos quando estamos 
perante uma proibição de valoração, é dominante a teoria da ponderação dos 
interesses conflituantes, e é com base nesta teoria que, segundo GÖSSEL, deve 
ser investigado se a uma proibição de produção de prova se junta uma 
proibição de valoração488. Não nos parece, no entanto, que esta teoria possa 
ter aplicação no domínio da violação dos pressupostos de admissibilidade das 
escutas telefónicas e dos conhecimentos fortuitos. Havendo uma violação dos 
pressupostos de admissibilidade destas figuras, deparamo-nos perante uma 
proibição de produção de prova que leva a uma proibição de valoração da 
mesma. Aliás, neste sentido é expresso o art. 126.º, n.º 3 do CPP ao estatuir 
que, “ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente nulas, não podendo 
ser utilizadas, as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no 
domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações, sem o consentimento 
do respectivo titular”. Não nos parece que por via da ponderação de interesses 
possamos chegar a uma solução diferente, na medida em que essa mesma 
ponderação já foi levada a cabo pelo legislador, ao admitir o recurso a este 
método de obtenção de prova dentro de certo circunstancialismo. 

 

III. Tem sido entendimento praticamente unânime da nossa jurisprudência 
que é necessário distinguir, entre a violação dos pressupostos materiais de 
admissibilidade da medida (que segundo a mesma corrente se identificam com 
o art. 187.º do CPP) e os requisitos formais de realização das mesmas 
(identificados com os casos elencados no art. 188.º do CPP), de tal sorte que 
a violação do primeiro grupo de situações gera uma proibição de prova e a 
correspondente nulidade extra-sistemática, e a violação do segundo grupo de 
situações gera uma mera nulidade sanável, reconduzível ao sistema geral das 
nulidades processuais489. Ou seja, repousa este entendimento, na distinção 

                                                           
488 Cf. KARL-HEINZ GÖSSEL, “La prueba ilicita en el Proceso Penal” (trad. por Gabriela Sander com base no 

Löwe – Rosenberg Groβkommentar, 25.ª ed., Berlin – New York: Walter de Gruyer, 1999), Obras completas, 
Tomo I, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, cit., p. 204; Thiago Pierobom Àvila, Provas ilícitas e 
proporcionalidade: uma análise da colisão entre os princípios da protecção penal eficiente e da inadmissibilidade das 
provas obtidas por meios ilícitos (Diss.: FDUB), Brasília: consultado em http://btdc.bce.unb,br, 2006, p. 163 e segs. 

489 No ordenamento jurídico alemão, no que concerne à violação dos pressupostos de admissibilidade das 
escutas telefónicas, “segundo a opinião dominante, os resultados de uma vigilância telefónica conforme aos 
§§ 100 a e ss. não podem ser valorados quando não estejam presentes os pressupostos materiais da medida, 
em especial a suspeita da comissão de um dos delitos do catálogo do § 100 a. Pelo contrário, a inobservância 
dos pressupostos formais dos §§ 100 b e 101 não provoca uma proibição de valoração” [Cf. CLAUS ROXIN, 
Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 202. Informa-nos o autor que, “segundo o BGH St 41, 34, para a apreciação 
dos pressupostos materiais, a quem compete ordenar a medida, corresponde uma margem discricionária, de 
tal modo que uma proibição de valoração apenas existe em caso de arbitrariedade ou de apreciação errónea e 
grosseira”]. Também assim KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 116, segundo 
o qual: “ […] temos de considerar a não utilização daquelas informações obtidas através de interceptação e 
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entre proibições de prova e regras de produção de prova, entendidas as 
primeiras como limites à descoberta da verdade material e as segundas como 
regras de exteriorização da prova490. 

 

IV. Por nós, como ponto de partida, esta orientação tem-se por fundada. 
De facto, ela tenta distinguir a violação de pressupostos materiais de 
admissibilidade das escutas telefónicas, das meras formalidades das operações 
que consubstanciam meras regras de produção de prova. Enquanto os 
primeiros acabam por ser uma concretização do princípio da 
proporcionalidade (art. 18.º, n.º 2 da CRP) a observar na restrição de direitos, 
liberdades e garantias, os segundos não apresentam esse mesmo referente 
constitucional. Enquanto os primeiros ainda visam a protecção de direitos 
constitucionalmente tutelados, nos segundos tal não acontece. 

Como tal, a violação das normas que prevêem estes pressupostos materiais 
de admissibilidade de intercepções telefónicas geram uma proibição de 
valoração da prova assim obtida (artigos 32.º, n.º 8 da CRP e 126.º, n.º 3 do 

                                                           
vigilância das telecomunicações, quando foram desatendidos os pressupostos materiais exigidos na ordem 
que autoriza, por exemplo, quando a ordem ou mandado tenha sido expedido sem que existisse ao menos a 
suspeita da prática de um delito relacionado no § 100, a, ou tenha sido expedida com violação do princípio da 
subsidiariedade […] resultando, assim, em uma ilicitude […]. Apesar da existência de uma margem de 
discricionariedade na apreciação da proibição de utilização deste tipo de prova, a jurisprudência insiste em só 
reconhecer a existência de uma proibição de utilização de prova, in casu, ou seja, quando haja uma 
arbitrariedade objectiva ou uma contundente apreciação errónea ao se expedir a ordem ou mandado”. Contra 
esta última afirmação pronuncia-se JÄGER [apud, KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, 
cit., p. 117], mostrando-se favorável à existência de uma proibição de utilização da prova. Segundo KAI AMBOS 
[idem], “as violações dos pressupostos formais da ordem (§§ 100, b, 101) não justificam uma proibição de 
utilização da prova, excepto em se tratando de inexistência ou falta efectiva de uma autorização ou ordem do 
Juiz ou do Ministério Público (§ 100, b), pois, neste caso existe uma violação grave […] ”. 

490 Cf. Ac. do STJ de 29/12/2006; Processo n.º 06P3059; Relator: OLIVEIRA MENDES, segundo o qual, “os 
procedimentos para realização de intercepções e gravações telefónicas estabelecidos no art. 188.º, após 
ordem ou autorização judicial para o efeito, constituem formalidades processuais cuja não observância não 
contende com a validade e a fidedignidade daquele meio de prova, razão pela qual, como este Supremo vem 
entendendo, à violação dos procedimentos previstos naquele normativo é aplicável o regime das nulidades 
sanáveis, previsto no art. 120.º do CPP”. 

 Segundo o Ac. do STJ de 07/03/07; Processo n.º 06P4797; Relator: ARMINDO MONTEIRO: “Na cominação 
estabelecida no art. 189.º do CPP [actual art. 190.º], que fala genericamente em nulidade para a infracção às 
regras dos arts. 187.º e 188.º do CPP, há que distinguir entre pressupostos substanciais de admissão das 
escutas, com previsão no art. 187.º do CPP, e condições processuais da sua aquisição, enunciadas no predito 
art. 188.º, para o efeito de assinalar o vício que atinja os primeiros a nulidade absoluta e a infracção às segundas 
como nulidade relativa, sanável […]”. 

Cf. Ac. do STJ de 31/01/2008; Processo n.º 06P4805; Relator: CARMONA DA MOTA, segundo o qual: “ […] 
quando a nulidade do meio utilizado (a escuta telefónica) radique não nos requisitos e condições de 
admissibilidade (art. 187.º) mas nos requisitos formais, sendo esta modalidade ainda que igualmente proibida, 
menos agressiva do conteúdo essencial da garantia constitucional da inviolabilidade das telecomunicações”. 
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CPP), senda a medida nula (art. 190.º do CPP), nulidade essa que se identifica 
com a nulidade absoluta associada às proibições de prova (artigos 118.º, n.º 3 
e 126.º, n.º 3 do CPP), uma vez que tais requisitos legais, são os requisitos de 
que a lei faz depender a admissibilidade da escuta telefónica, no fundo, que a 
torna conforme com a Lei Fundamental. 

Por sua vez, a violação de normas que prescrevem meras formalidades na 
realização da prova, não geram uma proibição de prova, já que elas não estão 
“programadas” para a tutela de direitos, liberdades e garantias. Por 
conseguinte, a nulidade a que se refere o art. 190.º do CPP, neste caso 
específico, não é uma nulidade absoluta, mas sim uma nulidade reconduzível 
ao sistema geral das invalidades previstas no Código de Processo Penal, mais 
concretamente uma nulidade sanável (art. 120.º do CPP), dada a ausência de 
cominação expressa de uma nulidade insanável (art. 119.º do CPP). 

 

V. Como atrás dissemos, como ponto de partida, a distinção é plausível, 
mas o problema reside em saber se a contraposição pode fazer-se em termos 
tão amplos, ou seja, de um lado o art. 187.º do CPP e do outro lado da 
barricada o art. 188.º do CPP. Não será que o primeiro não contém normas 
jurídicas que mais não visam do que disciplinar a aquisição da prova e o 
segundo não terá normas que, embora sob as vestes de meras formalidades, 
ainda visam a tutela de determinados direitos fundamentais? 

No fundo, o grande problema passa por saber se a designação atribuída a 
um artigo pela lei, de formalidades das operações, é suficiente para afirmarmos 
que todas aquelas normas são regras de produção de prova, ou se, pelo 
contrário, temos dentro destas de ir mais longe e distinguir aquelas que, de 
facto, são simples formalidades, “daquelas que traduzem parâmetros 
constitucionais de tolerância na realização de uma escuta”491. 

Por exemplo, a norma do art. 188.º, n.º 6, alínea c) do CPP, ao ordenar a 
destruição dos suportes técnicos e relatórios que sejam manifestamente 
estranhos ao processo e que violem determinados direitos, liberdades e 

                                                           
491 Cf. FÁTIMA MATA-MOUROS, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 231. Contrariando o entendimento do STJ, 

pronuncia-se, CONDE CORREIA, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., pp. 190 e 191: “Dizer que a observância dos 
requisitos de admissibilidade consagrados no art. 187.º do Código de Processo Penal (como tal sujeito ao 
regime das proibições de prova) é suficiente para satisfazer as exigências constitucionais e que as condições 
previstas no art. 188.º, são meros requisitos processuais (por isso, apenas estariam sujeitos ao regime das 
nulidades sanáveis) será […] inconstitucional. 

Também essas formalidades, embora apresentando uma natureza formal, são condições essenciais para 
que se possa dizer que a intervenção não foi abusiva e estão sujeitos à mesma sanção: a proibição de prova. 
O carácter processual ou material da norma é irrelevante. O que interessa é saber se essa formalidade ainda é 
uma condição constitucional para a admissibilidade da prova”. 
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garantias, será que pode ser encarada como uma mera regra de produção de 
prova? 

Não nos parece. Embora não seja uma norma que consubstancie um 
pressuposto de admissibilidade de uma escuta telefónica, a verdade é que ela 
ainda se encontra pré- ordenada à tutela dos direitos fundamentais do 
escutado, pelo que se o JIC não ordenar a destruição de uma gravação que se 
enquadre nesse preceito, a mesma não pode, na nossa óptica, ser igualmente 
valorada. Sob a mesma impende uma proibição de valoração por referência à 
tutela de direitos fundamentais492, uma vez que a intercepção das conversações 
ou comunicações telefónicas, quanto a este tipo concreto de informações é um 
método de prova proibido, já que o núcleo da vida privada é intangível, estando 
subtraído de todo e qualquer juízo de ponderação.  

Do lado inverso, ou seja, no âmbito do art. 187.º do CPP, pensamos que 
há pelo menos uma norma cuja violação não deve dar lugar a uma proibição 
de prova. É o segmento normativo do art. 187.º, n.º 8 do CPP ao estatuir que 
o transporte dos conhecimentos fortuitos para outro processo se faz mediante 
junção dos suportes técnicos e despachos que fundamentaram as intercepções 
(ou se necessário, sendo tiradas cópias). Neste caso se, por exemplo, apenas se 
juntar o despacho de autorização das escutas telefónicas, mas não um dos 
despachos de prorrogação das mesmas, não deve haver lugar a uma proibição 
de prova, mas tão-somente a uma nulidade sanável (artigos 118.º, n.º 3; 126.º, 
n.º 3 e 190.º do CPP), visto que este segmento normativo apenas visa 
disciplinar o transporte da prova para o outro processo, não estando o mesmo 
pré-ordenado à tutela de direitos, liberdades e garantias do escutado 
enunciados nos artigos 32.º, n.º 8 da CRP e 126.º do CPP. No fundo, esta 
norma apresenta uma elevada densidade regulamentadora, mas não pode 
descurar-se, no entanto, que ela apresenta igualmente uma forte dimensão de 
tutela do direito de defesa do visado pela valoração dos conhecimentos 
fortuitos, uma vez que só podendo ele ter acesso aos despachos relativos às 
escutas telefónicas proferidos no processo original, poderá ele avaliar da 
legalidade ou ilegalidade da medida e, assim, poder exercer o seu direito de 
recurso. 

 

VI. Podemos assim concluir, que o caminho trilhado pelo STJ é o caminho 
acertado, mas há que ter em atenção, na nossa óptica, ao facto de a 
contraposição não poder fazer-se em termos tão amplos, identificando a 

                                                           
492 Já perante as normas do art. 188.º do CPP que tutelem somente o princípio do contraditório, não nos 

parece que a sua violação redunde numa proibição de prova, porque embora ele seja uma importante garantia 
de defesa em processo penal, ele não se identifica com nenhum dos direitos do art. 32.º, n.º 8 da CRP. 
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violação de todas as normas do art. 187.º do CPP com proibições de prova e, 
a violação de todas as normas do art. 188.º do CPP, com meras nulidades 
submetidas ao regime geral das mesmas, dado que nem todas as normas deste 
artigo podem ser encaradas como regras de produção de prova493. 

 

27 – O caso específico da falta de observância dos pressupostos de 
valoração dos conhecimentos fortuitos. 

  

I. Nos casos de falta ou inobservância dos pressupostos de valoração dos 
conhecimentos fortuitos, não podem os mesmos vir a ser utilizados como meio 
de prova em outro processo, em curso ou a instaurar, visto que estamos perante 
uma proibição de prova, por infracção no disposto nos artigos 126.º, n.º 3 e 
187.º, n.º 7 do CPP, procedendo este último à concretização dos pressupostos 

                                                           
493 Outra questão que pode colocar-se, nesta sede, é a de saber se não haverá espaço para a irregularidade, 

no âmbito da violação dos artigos 187.º e 188.º do CPP. O problema coloca-se, na medida em que se 
actualmente o art. 190.º do CPP estatui que, “os requisitos e condições […]”, a anterior redacção do art. 189.º 
do CPP estabelecia que, “Todos os requisitos e condições […]”. Ou seja, o legislador suprimiu a referência a 
“todos” o que pode demonstrar a abertura ao vício da irregularidade, aquando da violação de determinadas 
regras de produção de prova, ínsitas no art. 188.º do CPP. Como nota CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do 
CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 294: “Na verdade, embora o legislador tenha cominado a nulidade para os requisitos e 
condições dos dispositivos que antecedem o art. 190.º, a verdade é que o art. 188.º mostra-se muito 
regulamentador”. 

Contudo, parece que o art. 190.º do CPP, no seu teor literal, não admite a figura da irregularidade. Para 
encararmos a situação de forma diversa, teríamos de considerar que a supressão do advérbio “todos” por parte 
do legislador não foi inócua e quis expressar a admissibilidade desse mesmo vício. Outro caminho a seguir 
poderia eventualmente ser o de fazer uma interpretação ab-rogante lógica do art. 190.º do CPP, mas para tal 
teríamos de considerar que o mesmo era um “nado-morto” (Nas palavras de OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 
2005, cit., p. 428: “A pretensa regra é um nado-morto” que “existe uma contradição insanável, donde não resulta 
nenhuma regra útil […]. O intérprete contenta-se em reconhecer, no termo da sua tarefa, que esse texto 
proclamado como lei não contém, nenhuma regra”). No entanto, não nos parece que assim seja, visto que não 
nos deparamos perante uma impossibilidade prática de atingir uma solução, e porque mesmo que queira 
admitir-se a figura da irregularidade esta pode ser conseguida pela primeira via de solução. Assim preserva-se 
o artigo e não se fere o princípio da conservação dos actos normativos. 

Mas, a entendermos que a irregularidade tem aqui um papel a desempenhar, uma tarefa muito mais 
espinhosa se nos põe pela frente. O de encontrarmos um critério que nos permita identificar, com objectividade, 
quais os casos em que estamos perante uma nulidade absoluta, perante uma nulidade reconduzível ao sistema 
geral das nulidades e perante uma mera irregularidade. Critério esse, que na nossa opinião, terá de atender aos 
valores que as normas violadas visam tutelar. 

Assim, quando a norma visasse a tutela dos direitos, liberdades e garantias elencados no art. 32.º, n.º 8 da 
CRP, a sua violação reconduzir-se-ia a uma proibição de prova. Perante nulidades reconduzíveis ao sistema 
geral das nulidades, encontrar-nos-íamos sempre que houvesse violação de outros direitos 
constitucionalmente relevantes, tais como, por exemplo, o princípio do contraditório. Ou seja, ainda existe aqui 
a tutela de determinados direitos relevantes de índole constitucional, mas que não se reconduzem àquele 
núcleo de direitos elencados no art. 32.º, n.º 8 da CRP ou conexos com a dignidade da pessoa humana. Por 
fim, à irregularidade ficaria ressalvado um âmbito de aplicação meramente residual, quando apenas estivessem 
em causa verdadeiras regras de produção de prova, sem qualquer referência constitucional. 
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materiais de valoração dos ditos conhecimentos, que são um dos casos 
admitidos por lei de restrição ao direito fundamental à reserva da intimidade 
da vida privada e do direito à palavra falada (art. 26.º, n.º 1 da CRP) e do 
direito ao sigilo das telecomunicações (art. 34.º, n.º 4 da CRP). São, assim, 
estes mesmos pressupostos, que procedem à concretização do princípio da 
proporcionalidade (art. 18.º, n.º 2 da CRP) a observar por mandamento 
constitucional, sempre que se proceda à restrição de um direito fundamental. 
São esses pressupostos, que traduzindo princípios constitucionais, reduzem a 
margem de insegurança na restrição dos direitos fundamentais e, como tal, 
asseguram o conteúdo essencial do direito em causa. 

Daí que, se violado o princípio da proporcionalidade, a restrição aos direitos 
fundamentais não é consentânea com o ordenamento jurídico-constitucional, 
acabando por se violarem os próprios direitos fundamentais em causa494. 

Esta proibição de prova, vai-se traduzir numa proibição de valoração 
independente, i.e., alheia a qualquer anterior vício/proibição de produção de 
prova495. 

 

II. Trata-se de uma proibição de valoração independente496 que emerge em 
função da tutela dos direitos fundamentais à inviolabilidade das 
telecomunicações (art. 34.º, n.º 4 da CRP), do direito à reserva da intimidade 
da vida privada e do direito à palavra falada (art. 26.º, n.º 1 da CRP). 

                                                           
494 Posto é que não tenha havido consentimento do titular do direito restringido, i.e., do sujeito contra quem 

o conhecimento fortuito vai ser valorado, porque nesse caso o método de obtenção de prova é legítimo. 
495 Neste sentido, cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 144. 

Contra este entendimento pronuncia-se, todavia, SAX [apud, ISABEL ALEXANDRE, Provas ilícitas em Processo 
Civil, Coimbra: Almedina, 1998, cit., pp. 60 e 61], com base na ideia de que as “proibições de valoração só podem 
surgir como consequência da violação de uma proibição de produção, sendo sempre de admitir a valoração 
quando foi lícito o modo de obtenção de um meio de prova”. Parece-nos que este último entendimento é 
essencialmente um entendimento jurídico-processual das proibições de prova, no sentido de que sendo a prova 
recolhida de modo conforme aos ditames processuais, a sua valoração não poderia ser negada, por 
contraposição a um entendimento material das mesmas, donde pelo facto de uma prova ser licitamente 
recolhida, não significa que possa ser legitimamente valorada. 

A primeira solução encontramo-la no domínio do direito norte-americano e a segunda no nosso ordenamento 
e no ordenamento jurídico alemão, mas sem que tal signifique uma maior densidade das proibições de prova 
nos segundos, na medida em que este entendimento material das proibições de prova tem conduzido, na 
Alemanha, a que se permita a valoração de prova ilicitamente recolhida com base na teoria da ponderação de 
interesses. Sobre este ponto, no domínio da apreensão ilícita de diários pessoais, veja-se, COSTA ANDRADE, 
Sobre as proibições, 1992, cit., pp. 147 e segs. 

496 Trata-se de uma proibição de valoração independente que emerge “a partir da referência directa à tutela 
constitucional dos direitos fundamentais”, como nota COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 56; 
no mesmo sentido, ISABEL ALEXANDRE, Provas ilícitas, 1998, cit., p. 60, segundo a qual: “A existência de 
proibições de valoração independentes é actualmente aceite […], dada a vinculação dos tribunais às normas 
constitucionais”.  
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Esta proibição de valoração de prova, tal como o nome indica, impede que 
essa mesma prova seja valorada na acusação, pronúncia ou sentença, mas não 
pode igualmente, como nota RIESS, “fundamentar a aplicação de medida de 
coacção, buscas, revistas ou apreensões”497. 

A prova, assim adquirida, é nula498, tal como resulta do art. 190.º do CPP, 
uma vez que estamos perante a violação de requisitos ínsitos no art. 187.º do 
CPP. Pelo que se impõe a questão: será esta nulidade idêntica à do art. 126.º, 
n.º 3 do CPP? 

A resposta é afirmativa. Para lá das nulidades que resultam directamente 
do art. 126.º, n.º 3 do CPP, outras há que por violarem os pressupostos 
materiais de admissibilidade de produção ou de valoração da prova, 
pressupostos estes que procedem à concretização do princípio da 
proporcionalidade, geram uma nulidade idêntica à do citado preceito, i.e., uma 
nulidade extra-sistemática. É o próprio art. 126.º, n.º 3 do CPP que sustenta 
este entendimento, uma vez que ele prescreve que os direitos fundamentais 
abrangidos na sua previsão apenas podem ser restringidos “nos caso previstos 
na lei”, pelo que se tal pressuposto não for observado, a prova assim coligida é 
igualmente nula, não podendo ser utilizada. 

Trata-se de uma nulidade que caracteriza-se pela circunstância de poder ser 
oficiosamente conhecida em qualquer fase do processo, não se sanando com o 
trânsito em julgado da decisão final e que fundamenta recurso extraordinário 
de revisão da sentença final, desde que a mesma tenha baseado a condenação 
do arguido na valoração desses mesmos conhecimentos fortuitos que não 
poderiam ter sido valorados499. 

                                                           
497 Cf. RIEβ, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 97. 
498 Não significa que todas as gravações das escutas telefónicas sejam nulas, mas tão só as gravações 

referentes aos conhecimentos fortuitos. A invalidade apenas afecta estas últimas. Escreve a este propósito 
CONDE CORREIA, Contributo, 1999, cit., pp. 187, 188 e 189 que, desde que o acto processual ainda possa ser 
subdividido, nada impede a conservação dos seus elementos componentes que não se mostrem viciados. Tal 
tem lugar, segundo o autor, em virtude da aplicação analógica da figura da redução dos actos processuais, 
prevista no CPC, ao permitir que a nulidade de uma parte do acto não prejudique as outras que em relação a 
elas são independentes, até porque a sua repetição não acrescentaria nada de novo, constituindo um mero 
desperdício de tempo e de dinheiro, sempre tão escassos. Trata-se assim da redutibilidade deste acto 
processual, consistindo esta no aproveitamento das parcelas do acto que não se encontrem contaminadas 
pela ilegalidade, não sendo assim abrangidas pela nulidade. Neste sentido milita também o princípio da 
conservação dos actos processuais. 

499 Não obstante, como atrás demos conta, não nos parece que o segmento normativo do art. 187.º, n.º 8 do 
CPP (exceptuado o caso da autorização judicial) que regula a forma como se efectua o transporte dos 
conhecimentos fortuitos para o outro processo, se violado gere uma proibição de prova. 

Neste caso, não estamos perante uma norma que tenha como escopo a tutela de direitos, liberdades e 
garantias enunciados no art. 32.º, n.º 8 da CRP, mas tão-somente a finalidade de regulamentar o modo de 
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III. Contudo, como os conhecimentos fortuitos são transportados para um 
outro processo, diferente daquele onde as escutas telefónicas foram 
autorizadas, mediante despacho do JIC do processo em que a medida de 
intercepção das telecomunicações foi autorizada, pode o interessado impugnar 
esta mesma decisão judicial, por via recursória, com fundamento no art. 410.º, 
n.º 3 do CPP, uma vez que este preceito admite como fundamento de recurso, 
mesmo quando a lei restrinja a cognição do tribunal de recurso a matéria de 
direito, a inobservância de requisito cominado sob pena de nulidade que não 
deva considerar-se sanada500. 

Atestada a proibição de valoração dos conhecimentos fortuitos (artigos 
187.º, n.º 7; 190.º; 118.º, n.º 3, 126.º, n.º 3 do CPP, e 32.º, n.º 8 da CRP) e, 
constatada a mesma pelo juiz do outro processo, deve este abster-se da sua 
valoração501, devendo os suportes técnicos e gravações em que os mesmos 
surgiram, ser desentranhados dos autos, pois a sua utilidade para efeitos 
probatórios é nula. 

 

IV. Mas se assim é, impõe-se a seguinte questão: será que mais nenhuma 
será a valia dos conhecimentos fortuitos? Ou seja, poderão, ou não, os 
conhecimentos fortuitos que não podem ser probatoriamente valorados valer 
como notitia criminis? 

 

Secção III – Do efeito-à-distância das proibições de prova 

 

28 – Do efeito-à-distância das proibições de prova. 

I. No que concerne à temática do efeito-à-distância das proibições de prova, 
a questão que se coloca é a de sabermos se pelo facto de uma prova não poder 
ser valorada, por ter sido adquirida para o processo através de um método de 

                                                           
efectuar o dito transporte e assegurar as garantias de defesa, pelo que à luz dos artigos 190.º, 118.º, n.º 3 e 
120.º do CPP a sua violação gera uma nulidade sanável. 

500 Neste sentido, cf. CONDE CORREIA, Revista do CEJ, n.º 4 (2006), cit., p. 192; PAULO DE SOUSA MENDES, 
Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 151, considerando que estamos perante um erro de direito, tal 
como FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 463. 

Segundo PAULO DE SOUSA MENDES, Sumários, 2008/2009, cit., p. 140, “Nem sequer o regime da 
irrecorribilidade da decisão instrutória que pronunciar o arguido por factos constantes da acusação do MP – 
em jargão forense, “a dupla conforme” (…) – se estende à parte meramente formal dessa decisão que avalia as 
nulidades (arts 308.º, n.º 1 e 3, e 310.º, n.º 1). Ou seja, é sempre recorrível o despacho de pronúncia na parte 
que decidir a admissibilidade das provas”.  

501 Cf. Cap. IV, Secção III, ponto n.º 18.5. 
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obtenção de prova proibido, essa mesma proibição de valoração, que recai 
sobre a prova primária, se estende à prova obtida por intermédio daquela 
(prova secundária), de tal forma que também esta seja afectada por aquela 
proibição de valoração. No fundo, trata-se de saber se existe, ou não, uma 
projecção da proibição de valoração que inquina a prova primária, de tal sorte 
que afecte a prova secundária. 

 

28.1 – As principais soluções doutrinais. 

I. Afastadas as vozes que denegam a relevância da figura502, como é, por 
exemplo, o caso de MAYER503 com base no postulado de que “o Processo Penal 
não pode desenvolver-se como se os meios de prova mediatos pura e 
simplesmente não existissem” ou SCHÄFER504 com base na razão político-
criminal de que o efeito-à-distância paralisaria a administração da justiça 
penal, comprometendo a sua eficácia, a questão coloca-se actualmente entre 
aqueles que adoptam a teoria do efeito-à-distância sem restrições e, aqueles 
outros, defensores de soluções compromissórias, numa tentativa de 
salvaguardar a eficácia e sentido das proibições de prova, mas, ao mesmo 
tempo, obtendo a sua conciliação com a eficácia da justiça penal, pois, como 
nota ROXIN, ao não admitirmos o efeito-à-distância “as proibições probatórias 
podem ser iludidas muito facilmente”505. 

Certo é, que, entre nós, o efeito-à-distância das proibições de prova 
encontra, desde logo, assento na Lei Fundamental, mais precisamente no art. 
32.º, n.º 8 da CRP, ao prescrever que “são nulas todas as provas […] ”, não 
introduzindo assim qualquer diferenciação entre prova primária e prova 
secundária506. 

                                                           
502 Não obstante, ainda podem encontrar-se decisões dos tribunais espanhóis que adoptando a teoria directa 

(por contraposição à teoria reflexa) circunscrevem os efeitos da proibição de valoração ao acto de prova 
violador do direito fundamental. Assim, mesmo que a prova secundária derive da prova primária ilícita, a mesma 
pode ser valorada [Cf. VICENTE GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, 2004, cit., p. 652]. 

503Cf. MEYER, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 173. 
504Cf. SCHÄFER, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 174. 
505 Cf. CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 205. Como notam KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, 

O processo acusatório, 2009, cit., p. 125: “Se às proibições de prova são atribuídas, frequentemente, uma função 
de controle disciplinar, tal acaba por favorecer o reconhecimento de um efeito extensivo, pois não existe outra 
forma para se retirar o já aguerrido costume das autoridades encarregadas da persecução penal, em especial 
aquelas da polícia, de se utilizar de práticas probatórias ilícitas, que não seja através da consequente não 
possibilidade de utilização (directa e indirecta) das provas assim obtidas”. 

506 Segundo o Ac. do TC 198/2004; Processo n.º 39/04; Relator: MOURA RAMOS, o art. 32.º, n.º 8 da CRP 
mais não faz do que sublinhar o direito à exclusão das provas, que segundo o mesmo, já resultaria do n.º 1 do 
mesmo artigo quando estatui que o Direito Processual Penal assegura todas as garantias de defesa. 
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O efeito-à-distância pode igualmente ser retirado do art. 126.º do CPP, que 
mais não é do que uma concretização do preceito constitucional citado, ao 
estatuir que “são nulas […] as provas […] ”, nos termos do n.º 1, mais uma 
vez não havendo diferenciação entre prova primária e secundária. 
Fundamental nesta sede, é, igualmente, o art. 122.º, n.º 1 do CPP, onde se 
verifica uma afirmação clara da teoria dos frutos da árvore envenenada, no 
domínio geral das nulidades delineadas pelo Código de Processo Penal. 

 Por nós, tendemos a concordar com a posição de HELENA MORÃO, 
quando entende que a figura do efeito-à-distância das proibições de prova 
resulta directamente da Constituição, isto na medida em que não nos parece 
plausível que se defenda um regime diverso do explanado nos artigos 118.º e 
seguintes do CPP (relativos às nulidades processuais) para as nulidades extra-
sistemáticas e, depois, se aplique um artigo desse mesmo regime507, para 
sustentar o efeito-à-distância no seu domínio. 

 

II. Não obstante, a par das vozes que defendem um efeito-à-distância sem 
restrições, com base no postulado de que se assim não fosse frustrar-se-ia por 
completo o programa de tutela inerente às proibições de prova e de que 
incentivar-se-iam os órgãos de investigação criminal no uso de métodos 
proibidos de prova, têm maioria, as vozes que impõe limites a esse mesmo 
efeito remoto, numa tentativa de conciliar a não frustração da teleologia das 
proibições de prova e uma mais eficaz repressão da criminalidade, associada a 
uma justiça criminal dotada de uma maior eficácia. 

                                                           
A questão que se coloca é a de saber se essas garantias de defesa também abrangem, numa leitura 

conjugada dos n.º 1 e 8 do art. 32.º da CRP, para além da invalidade da própria prova nula, a afirmação do 
efeito-à-distância, sobre outras provas válidas. “Pode assegurar-se que o sentido de uma norma prescrevendo 
que a invalidade do acto nulo se estende aos que deste dependerem ou que ele possa afectar (122.º, n.º 1 do 
CPP) é, desde logo, o de abrir caminho à ponderação que subjaz à doutrina dos “frutos proibidos”. Isto, cotejado 
com a apontada amplitude das garantias de defesa contidas no art. 32.º CRP, leva a que este Tribunal considere 
que, certas situações de “efeito-à-distância” não deixem de constituir uma das dimensões garantísticas do 
processo criminal […] ”. 

507 Como nota HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., pp. 29, 30 e 31, é inequívoco concluir que o 
conteúdo normativo do art. 32.º, n.º 8 da CRP inclui no seu âmbito o efeito remoto da utilização de métodos 
proibidos de prova. “Tal deriva do teor literal da norma, dado que o art. 32.º, n.º 8 da CRP prescreve a nulidade 
de todas as provas obtidas, pelo facto de as normas que prevêem direitos, liberdades e garantias serem 
directamente aplicáveis (art. 18.º, n.º 1) na ausência de lei, contra a lei e em vez da lei” e por via do princípio da 
máxima efectividade que postula que quando uma norma constitucional comporte mais de uma interpretação, 
é dever do intérprete optar por aquela que dê uma maior amplitude aos fins que a Constituição visa atingir. 
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Por conseguinte, no ordenamento jurídico norte-americano, de onde é 
originária a fruit of the poisonous tree doctrine508 (doutrina dos frutos da árvore 
envenenada) que afirma, por princípio, um total efeito-à-distância da violação 
das exclusionary rules, foram sendo elaboradas pela jurisprudência uma série de 
excepções, como forma de atenuar esse mesmo efeito. Entre essas excepções 
contam-se: 

1. A independent source exception, segundo a qual é de admitir a valoração da 
prova secundária quando, ao lado do caminho proibido, exista um caminho 
autónomo, independente, de onde o material probatório possa ser retirado509. 

2. A doctrine of attenuation ou attenuation of the taint exception510. Esta 
verifica-se sempre que entre a prova violadora de uma proibição de prova e a 
prova secundária que dela decorreu, se verifique uma longa distância, de tal 
forma que já pode afirmar-se que “nenhum nexo causal subsiste entre tal prova 
e a violação inicial”511. 

3. Por fim, a inevitable discovery exception aceita a valoração da prova 
secundária sempre que possa concluir-se, com elevado grau de probabilidade, 
que a prova secundária poderia ter sido igualmente descoberta através de uma 
investigação diferente, conforme aos ditames legais512/513. 

 

III. Por sua vez, no ordenamento jurídico espanhol, o efeito-à-distância é 
retirado do art. 11.º, n.º 1 da LOPJ que estatui que “não produzirão efeito em 
processo as provas obtidas, directa ou indirectamente, violando os direitos e 
liberdades fundamentais”.  

Segundo ASCENSIO MELLADO, o dito artigo da LOPJ “acolheu a teoria 
americana dos frutos da árvore envenenada que, de forma resumida, afirma 
que não é possível valorar para efeitos de uma sentença condenatória, uma 

                                                           
508 Segundo J.H. GOMES DE SOUSA, “Das nulidades à fruit of the poisonous tree doctrine”, ROA, Ano 66, n.º II 

(2006), cit., p. 728, a doutrina dos frutos da árvore envenenada surgiu pela primeira vez em 1914, no caso Weeks 
vs. U.S. 

509 Segundo J.H. GOMES DE SOUSA, ROA, Ano 66, n.º II (2006), cit., p. 729, esta excepção foi fixada pela 
primeira vez em 1920, na decisão Silverthorne Lumber vs. U.S. 

510 Segundo J.H. GOMES DE SOUSA, ROA, Ano 66, n.º II (2006), cit., p. 730, esta excepção foi fixada nas 
decisões Nardone (II) vs. U.S. (1939) e Wong Sun vs. U.S. (1963). 

511 Cf. HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., p. 49. 
512 Segundo J.H. GOMES DE SOUSA, ROA, Ano 66, n.º II (2006), cit., p. 730, esta excepção foi fixada na decisão 

NIX vs. U.S. de 1984. 
513 Outra excepção é a da good faith exception to the exclusionary rule (excepção da boa-fé da conduta policial), 

segundo J.H. GOMES DE SOUSA, ROA, Ano 66, n.º II (2006), cit., p. 739, surgida no caso U.S. vs LEON, datada 
de 1984, sendo no entanto discutível a sua aceitação pelo United States Soupreme Court , dada a sua 
contribuição para “o gradual estrangulamento das exclusionary rules”. 



 Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica 
 

 

 
 

 
311 | 

prova legitimamente obtida mas que tenha a sua origem noutro meio de prova 
obtido com infracção de direitos fundamentais”514. Graficamente, se a árvore 
está envenenada, também o estão os frutos provenientes da mesma. 

Segundo o mesmo autor, no que diz respeito à posição do Tribunal 
Constitucional espanhol, ela baseia-se nos seguintes postulados: em princípio, 
todo o elemento probatório que resulte a partir da violação de direitos 
fundamentais é nulo; não obstante, dada a limitação de que podem ser alvo os 
direitos fundamentais, que não são absolutos, as provas secundárias podem 
considerar-se válidas se são independentes. A regra, é a validade da prova 
reflexa, a possibilidade da sua valoração, e não o inverso, pelo que a proibição 
de valoração só se verifica se existir um nexo entre a prova secundária e a prova 
primária que permita aferir da sua ilegitimidade constitucional, sendo que para 
tal há que proceder a uma valoração do direito fundamental violado e verificar 
se a vulneração do mesmo e a necessidade da sua protecção deve transmitir-se 
à prova lícita, secundária. 

Por sua vez, GIMENO SENDRA, começa por constatar que determinar a 
extensão dos efeitos da prova proibida afigura-se como um trabalho árduo, 
havendo que distinguir entre a teoria directa e a teoria reflexa. De acordo com 
a primeira, a proibição de valoração circunscreve os seus efeitos ao acto de 
prova violador dos direitos fundamentais, pelo que mesmo que a prova 
secundária brote da prova primária, pode ser valorada. Já a teoria reflexa 
estende a proibição não somente à prova inconstitucional, mas também a todas 
as provas que dela derivem, ampliando assim esta teoria os efeitos da proibição 
a todas as provas que não poderiam ter sido praticadas sem que se conhecesse 
o resultado da prova violadora do direito fundamental515. É esta última teoria 
que segundo o autor está presente no art. 11.º, n.º 1 da LOPJ. 

É de notar que o Tribunal Constitucional espanhol tem recorrido ao 
conceito de “conexão de antijuricidade”516, como forma de, caso ela esteja 
presente, afirmar o efeito-à-distância e, vice-versa. Assim, numa situação de 
descoberta de estupefacientes em casa de um arguido durante uma busca 

                                                           
514 Cf. ASCENSIO MELLADO, Derecho Procesal Penal, 2004, cit., p. 143. 
515 Cf. VICENTE GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, 2004, cit., pp. 652 e 653. Nesta última página dá 

conta o autor que, “no que diz respeito às escutas telefónicas, os tribunais espanhóis têm aplicado a teoria 
reflexa, porque se assim não o fizessem, sempre podia condenar-se o arguido através de outro meio de prova 
que delas derivem, estimulando-se as escutas inconstitucionais, com um claro sacrifício para os direitos 
fundamentais à reserva da intimidade da vida privada e do segredo das telecomunicações”.  

516“Para concluir se a proibição de valoração se estende também às provas reflexas, há que apurar se as 
mesmas estão vinculadas àquelas que vulneram o direito fundamental substantivo de modo directo, isto é, há 
que estabelecer um nexo entre umas e outras que permita afirmar que a ilegitimidade constitucional das 
primeiras estende-se também às segundas (conexão de antijuricidade) ” [Cf. URBANO CASTRILLO / TORRES 
MORATO, La prueba, 2003, cit., p. 261]. 
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domiciliária ilegal se, depois, a existência dos mesmos for reconhecida por um 
co-arguido em julgamento, entende o TC espanhol (STC 8/2000) que se havia 
quebrado a “conexão de antijuricidade”, não se projectando a nulidade da 
busca. No fundo, mais não se trata, de que a consagração da excepção da 
mácula dissipada, por intervenção de um terceiro. 

 

IV. No ordenamento jurídico italiano, entende, ROBERTA CASIRAGHI, que 
a “inutilizzabilità” derivada deve afirmar-se, sempre que haja um vínculo de 
consequencialidade entre a prova secundária e a prova proibida, isto porque 
sem a prova proibida não seria descoberta a prova sucessiva. 

Entende a autora que esta solução é a única que permite garantir o efeito 
da “inutilizzabilità”, porque é evidente que se um elemento de prova 
ilegitimamente adquirido pudesse servir de fundamento à obtenção de outras 
provas, haveria um incentivo à violação das regras que prescrevem proibições 
de prova. 

De forma diferente, pode a prova secundária ser valorada, caso a 
“actividade contra legem não represente uma conditio sine qua non da descoberta 
da prova secundária”517. 

 

V. Também no ordenamento jurídico alemão têm-se tentado soluções 
compromissórias, atenuando assim o total efeito destrutivo associado ao efeito-
à-distância. 

Assim, segundo ROGALL, caberá à doutrina da ponderação de interesses a 
resolução do problema do efeito remoto, variando a comunicabilidade da 
proibição de valoração, às provas secundárias, na razão proporcionalmente 
inversa à gravidade do ilícito típico518. Ou seja, quanto maior for a gravidade 
do delito em investigação menor será o potencial destrutivo do efeito-à-
distância e, vice-versa519. 

                                                           
517 Cf. ROBERTA CASIRAGHI, RIDPP, Fasc. 4.º, Outubro-Dezembro (2009), cit., p. 1787. Neste sentido, a 

sentença de 3 de Abril de 2009 da Corte de Cassação, entendeu que em matéria de Segredo de Estado a 
autoridade judiciária não pode utilizar directamente ou indirectamente actos, documentos, testemunhos e 
quaisquer outros resultados cobertos pelo segredo de Estado. 

518 Cf. ROGALL, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 176. 
519 Segundo HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., pp 36 e 37, esta tese não deve ser secundada 

pelas seguintes razões: cria soluções imprevisíveis, sobretudo nas situações em que conflituam valores 
atinentes à repressão da criminalidade grave e de protecção dos mais fundamentais direitos fundamentais; 
contribui para a destruição da função preventiva das proibições de prova; o nosso CPP em matéria probatória 
espelha já uma ponderação de interesses levada a cabo pelo legislador que, o intérprete, não está legitimado a 
ultrapassar e; por fim, esta orientação desconhece a existência de valores absolutamente indisponíveis, dada 
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Por sua vez, GRÜNWALD, apelando ao critério da esfera de protecção da 
norma, entende que deve apurar-se relativamente a cada proibição de prova 
concreta, se o seu fim de protecção exige, ou não, o afastamento da prova 
secundária520/521. 

Por fim, outros autores há que fazem apelo à teoria dos comportamentos 
lícitos alternativos, na sua vertente processual, os denominados processos 
hipotéticos de investigação. Segundo esta doutrina, o efeito-à-distância 
esbater-se-ia, sempre que, com base num juízo de causalidade hipotética, fosse 
possível afirmar que os órgãos de polícia criminal teriam, com elevado grau de 
probabilidade522, chegado à prova secundária através de outro método de 
obtenção de prova, que não colidisse com as proibições de prova. 

VI. Esta última via de solução é seguida, entre nós, por COSTA ANDRADE, 
afirmado o autor que, “o efeito-à-distância só será de afastar quando tal seja 
imposto por razões atinentes ao nexo de causalidade ou de imputação objectiva 
entre a violação da proibição de produção de prova e a prova secundária. 
Nomeadamente e no que à imputação objectiva concerne, nas hipóteses de 
relevância dos processos hipotéticos de investigação. […] Tudo sugere, assim, 
que se acompanhe BEULKE na parte em que este autor reclama exigências 
correspondentes às da convicção do juiz necessária para sustentar a 
condenação do arguido. Isto a partir da consideração pertinente de que, nas 
situações em que o problema ganha maior acuidade, a admissibilidade de 
valoração da prova mediata equivalerá, na prática, à condenação do arguido. 
Uma compreensão das coisas que obriga a valorar pro reo os coeficientes de 
dúvida e indeterminação em concreto subsistentes”523. 

                                                           
a sua íntima conexão com a dignidade da pessoa humana, perante os quais não é possível efectuar qualquer 
juízo de ponderação. 

520 Cf. GRÜNWALD, apud, COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 177. 
521 Segundo HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., p. 41, “esta tese acaba por traçar uma separação 

entre as proibições de prova que são instrumentos de protecção de determinados direitos individuais, que 
podem ser reconduzíveis às proibições constitucionais de prova, e aquelas que protegem interesses e bens 
jurídicos supra-individuais […] dotando cada uma destas categorias de um regime diverso em matéria de efeito 
remoto”.  

522 Quanto ao grau de probabilidade, segundo BEULKE, o grau de convicção exigido tem de ser semelhante 
ao requerido para fundar a condenação do arguido, uma vez que a valoração da prova secundária pode 
significar o saltar do último obstáculo que se depara perante a condenação, tendo essa mesma probabilidade, 
segundo EISENBERG, que ser escorada na base fáctica do caso concreto, incumbindo essa mesma prova às 
autoridades de investigação, ao passo que a dúvida remanescente deve ser sempre valorada a favor do arguido 
[Cf. HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., p. 44]. 

523 Cf. COSTA ANDRADE, Sobre as proibições, 1992, cit., p. 316. Parece ser também esta a solução seguida 
por PAULO DE SOUSA MENDES, Jornadas de Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 152 e ANDRÉ LAMAS LEITE, 
Separata da RFDUP, Ano I (2004), cit., p. 37.  
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HELENA MORÃO, por sua vez, apenas admite excepções ao efeito-à-
distância das proibições de prova que não inviabilizem os seus objectivos, a sua 
função dissuasora e o seu sentido524. Partindo destas premissas, apenas admite 
como excepções credíveis, a excepção da fonte independente, ou seja, sempre 
que ao lado do caminho ilícito trilhado pela investigação haja um caminho 
lícito diferente que leve ao mesmo resultado, porque neste caso o caminho é 
“actual, é real e não hipotético”525/526 e, a excepção da mácula ou nódoa 
dissipada527. No entender da autora, nestas situações de limpeza do processo, 
“não há obstáculo à valoração da prova mediata, já que mediante um 
acontecimento superveniente, traduzido na actuação dos investigadores, do 
arguido ou de um terceiro, a prova mediata já não se pode dizer que foi obtida 
através do comportamento ilícito inicial”528. Por nós, parece-nos que também 
a excepção da descoberta inevitável, tal como a excepção baseada na teoria dos 
comportamentos lícitos alternativos pode ser seguida, uma vez que se 
exigirmos, tal como BEULKE, uma convicção idêntica à necessária para a 
prolação de uma decisão condenatória, no que diz respeito à probabilidade da 
prova secundária ser conseguida por métodos alternativos conformes às 
pertinentes regras processuais, bem podemos dizer que, em princípio, não 
estamos perante uma probabilidade, mas perante uma certeza e, como tal, não 
nos parece que haja razão para a não admissão da prova secundária, uma vez 
que toda e qualquer conexão com a prova primária esbateu-se, já não podendo 
dizer-se que aquela prova derivou do comportamento ilícito inicial.  

 

28.2 – A posição da jurisprudência portuguesa. 

 

I. No que à nossa jurisprudência concerne, podemos constatar que esta tem 
trilhado um caminho comum no sentido do reconhecimento do efeito-à-

                                                           
524 Cf. HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., p. 47. 
525 Cf. HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., p. 47. 
526 Pode dar-se o seguinte exemplo: se no decurso de uma escuta ilícita se descobrir que o senhor X escondeu 

a arma do crime num compartimento secreto em sua casa, em princípio esta prova não deve ser valorada 
porque derivou de uma escuta telefónica ilícita. No entanto, se for autorizada uma busca domiciliária (posto é 
que não se valorem as gravações das escutas ilegais na fundamentação da busca, sob pena de a 
fundamentação desta repousar em prova que não pode ser utilizada) e a dita arma for encontrada, então trilhou-
se um percurso lícito independente. 

527 Tal pode acontecer nas situações em que seja realizada uma escuta telefónica ilegal contra o senhor X e 
se descubra que o mesmo possui 5kg de heroína. Esta prova não pode ser valorada a não ser que as 
autoridades contem com a colaboração do arguido ou de um terceiro que intervenha no processo fornecendo 
aquelas provas. 

528 Cf. HELENA MORÃO, O efeito-à-distância, 2002, cit., p. 50. 
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distância das proibições de prova, embora reconhecendo-lhe limitações, pelo 
que como tem notado o STJ, “pode, hoje, considerar-se assente na doutrina e 
na jurisprudência, que a projecção da invalidade da prova em matéria de 
legitimidade ou validade da prova sequencial, não é automática, o que, em 
cada caso há que determinar se existe um nexo de antijuricidade que 
fundamente o efeito-à-distância, ou se, em diverso existe na prova subsequente 
um tal grau de autonomia relativamente à prova inválida que destaque o meio 
de prova subsequente substancialmente daquele”529. 

 

II. Entre as limitações ao efeito remoto, têm os nossos tribunais 
reconhecido as tradicionais excepções que derivam do direito norte-americano, 
i.e., a excepção da fonte independente, a excepção da mácula ou nódoa 
dissipada e a excepção da inevitabilidade da descoberta. 

Assim, no que concerne à excepção da fonte independente, pode ler-se no 
acórdão do STJ de 12/03/2009 que, “nada obsta a que as provas mediatas 
possam ser valoradas quando provenham de um processo de conhecimento 
independente e efectivo, uma vez que não há nestas situações qualquer relação 
de causalidade entre o comportamento ilícito inicial e a prova mediatamente 
obtida. Pode afirmar-se que o efeito metastizante da violação de regras de 
proibições de prova apenas tem razão de ser em relação à prova que se situa 
numa relação de conexão de ilicitude”530.  

Por sua vez, a purged taint limitation tem sido também reconhecida pelos 
nossos Tribunais superiores, pelo que, quando “o arguido confirmou, de forma 
livre e esclarecida os factos objectivos que foram considerados necessários para 
o preenchimento do crime de fraude fiscal e de branqueamento de capitais, 
pelo que todos estes factos podiam ser provados com base nessas declarações 
[ao abrigo da restrição do efeito-à-distância, na espécie de mácula dissipada 
(purged taint limitation)]”531. 

Por fim, também a restrição da descoberta inevitável já foi consagrada entre 
nós, por exemplo, no acórdão do TRL de 13/07/2010, onde se escreveu que 
“a questão da propriedade da totalidade do dinheiro depositado nas contas 

                                                           
529 Cf. Ac. do STJ de 07/06/2006; Processo n.º 06P650; Relator: HENRIQUE GASPAR. 
530 Cf. Ac. do STJ de 12/03/2009; Processo n.º 09P0395; Relator: SANTOS CABRAL. Reconhecendo também 

a excepção da fonte independente, podem ver-se os seguintes arestos: Ac. do TC n.º 198/2004; Processo n.º 
39/04; Relator: MOURA RAMOS; Ac. do STJ de 07/06/2006; Processo n.º 06P650; Relator: HENRIQUES 
GASPAR; Ac. do TRL de 13/07/2010; Processo n.º 7/2/00.9JFLSB.L1-5; Relator: CARLOS ESPÍRITO SANTO. 

531 Cf. Ac. do TRL de 13/07/2010; Processo n.º 7/2/00.9JFLSB.L1-5; Relator: CARLOS ESPÍRITO SANTO. 
Também considerando a relevância da mesma: cf. Ac. do STJ de 12/03/2009; Processo n.º 09P0395; Relator: 
SANTOS CABRAL; Ac. do TC n.º 198/2004; Processo n.º 39/04; Relator: MOURA RAMOS. 
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bancárias nacionais e suíças, foi apenas parcialmente confirmada pelo arguido. 
Na parte em que não o foi, todos os elementos de prova e as regras da 
experiência comum e da lógica das coisas invocadas pelo tribunal, descontados 
os documentos suíços, permitiriam à mesma considerar que o dinheiro 
depositado na Suíça era todo do arguido […], tal como a igual conclusão 
chegou o tribunal quanto ao dinheiro depositado nas contas bancárias 
nacionais de terceiro […] pelo que estaria aqui a coberto de outra restrição do 
efeito-à-distância, na espécie de descoberta inevitável”532. 

 

III. O que se torna patente nas posições adoptadas, nesta matéria, pela 
nossa jurisprudência, é que elas vão flutuando de decisão para decisão, no 
sentido em que nem só uma excepção é reconhecida, mas por vezes as três 
excepções, o que nos leva a concluir que para os nossos Tribunais superiores 
qualquer uma das limitações reconhecidas ao efeito-à-distância é meritória e 
credível. 

 

IV. Menção especial merece uma outra corrente jurisprudencial que não 
reconhece o efeito remoto que afecta a prova secundária e depois lhe encontra 
uma limitação por via das excepções atrás enunciadas, optando, esta corrente, 
por efectuar uma distinção entre o art. 126.º, n.º 1 e 3 do CPP, de tal sorte, 
que um método de obtenção de prova violador do n.º 1 ou do n.º 2 do citado 
preceito desencadeia um total efeito-à-distância, não podendo a prova 
secundária ser valorada, ao passo que a violação do art. 126.º, n.º 3 do CPP 
não acarreta automaticamente a proibição de valoração da prova mediata. 

Como se escreveu no acórdão do STJ de 31/01/2008, “quando estiver em 
causa a garantia da dignidade da pessoa humana, não se pode invocar a 
necessidade de ponderação de interesses em conflito e da validade das provas 
sequenciais, nem recusar-se o efeito-à-distância com o argumento de que tal 
se impunha à luz do interesse da verdade material e da punição de um real 
culpado. Mas perante interesses individuais que não contendessem 
directamente com a dignidade da pessoa humana já deveria aceitar-se que tais 
interesses, ainda quando sejam emanações de direitos fundamentais, pudessem 
ser limitados em função de interesses conflituantes”533. Ou seja, havendo 

                                                           
532 Cf. Ac. do TRL de 13/07/2010; Processo n.º 7/2/00.9JFLSB.L1-5; Relator: CARLOS ESPÍRITO SANTO. 
533 Cf. Ac. do STJ de 31/01/2008; Processo n.º 06P4805; Relator: CARMONA DA MOTA. No mesmo sentido, 

Ac. do STJ de 06/05/2004; Processo n.º 04P774; Relator: PEREIRA MADEIRA. Neste afirmou-se o seguinte: 
“Com efeito, enquanto o recurso aos meios radicalmente proibidos de obtenção de provas inutilizará 
expansivamente as provas directa e indirectamente obtidas, já deverá ser mais limitado – em função de 
interesses conflituantes – o efeito-à-distância da inutilização das provas imediatamente obtidas através dos 
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violação dos direitos fundamentais de carácter indisponível, enunciados no art. 
126.º, n.º 1 e 2 do CPP, o efeito-à-distância será total. Pelo contrário, havendo 
violação de direitos fundamentais de carácter disponível (correspondentes aos 
enunciados no art. 126.º, n.º 3 do CPP), não significa que não haja efeito-à-
distância, mas sim que o mesmo pode ser limitado. 

Aplicada esta corrente ao domínio das escutas telefónicas ilegais, tem-se 
entendido que sempre que a nulidade da mesma radique não nos seus 
requisitos e condições de admissibilidade (art. 187.º do CPP), mas sim nos 
requisitos formais das correspondentes operações, ainda que a escuta seja nula 
(art. 190 e 120.º do CPP), esta violação “é menos agressiva do conteúdo 
essencial da garantia constitucional da inviolabilidade das telecomunicações, a 
optimização e a concordância prática dos interesses em conflito poderá 
reclamar a limitação – se submetida aos princípios da proporcionalidade e da 
necessidade – dos interesses individuais, ainda que emanações de direitos 
fundamentais, que não contende directamente com a garantia da dignidade da 
pessoa humana”534. 

 

V. O que esta jurisprudência faz é seguir o caminho trilhado por autores 
como ROGALL, que entendem que cabe à doutrina da ponderação de interesses 
a resolução do conflito do efeito-à-distância, apesar de esta corrente poder 
conduzir a soluções pouco harmoniosas entre si e flutuantes no tempo, 
consoante se privilegiem os valores fundamentais que enformam um Estado de 
Direito, ou os valores associados a tendências securitaristas, cada vez mais 
presentes. Seja como for, ela parece-nos partir de uma premissa correcta. A de 
que existem direitos fundamentais absolutamente indisponíveis, ligados à 
cultura do Direito de um Estado de Direito democrático, que não admitem 
qualquer restrição por via da ponderação de interesses, já que ela é bem clara 
no entendimento de que os direitos ligados à dignidade da pessoa humana se 
violados, geram um total efeito-à-distância. Não nos parece, contudo, que a 
solução seja a mais correcta. No campo dos direitos disponíveis, ao permitir 
que o efeito remoto possa ser limitado mediante uma ponderação de bens a 

                                                           
demais meios proibidos de obtenção de prova”. Na mesma linha de raciocínio no direito italiano, mas com 
resultados diferentes, cf. MATELLO SCARAPARONE, Elementi di Procedura Penale, - i principi costituzionali, 
Milano: Giuffrè Editore, 1999, cit., p. 154, onde segundo o autor, a inutilizzabilità da prova ilegalmente obtida não 
apresenta a mesma intensidade em todos os sectores de investigação penal e em relação a todos os direitos 
da Constituição. Daí que a inutilização processual dos resultados de uma escuta ilegal podem encontrar 
justificação no carácter clandestino da intercepção e daí que se justifique a inutilização da prova originária e 
derivada. Ao invés, os artigos 13.º e 14.º da Constituição italiana podem tolerar que a prova real obtida através 
de um exame seja utilizada. 

534 Cf. Ac. do STJ de 06/05/2004; Processo n.º 04P774; Relator: PEREIRA MADEIRA. Também assim, cf. Ac. 
do STJ de 31/01/2008; Processo n.º 06P4805; Relator: CARMONA DA MOTA. 
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efectuar no caso concreto, pode levar a uma flutuação da dimensão e potência 
do dito efeito, pelo que nos parece preferível admitir a limitação do efeito-à-
distância, na medida em que esteja presente uma das excepções à teoria dos 
frutos da árvore envenenada, reconhecidas pela doutrina e por outras correntes 
jurisprudenciais, já que nestes casos há uma quebra do nexo de antijuricidade. 

Mas também não concordamos (quer a prova primária tenha violado 
direitos disponíveis ou indisponíveis) com esta orientação, porque ela parece 
repousar no entendimento de que toda e qualquer prova posterior, a uma prova 
que viole o preceituado no art. 126.º do CPP, é necessariamente (também ela) 
violadora do direito fundamental em causa. Se esta ideia se pode ter por 
princípio como correcta, ela apenas o é em princípio e na medida em que entre 
a prova secundária e a prova primária exista um nexo de antijuricidade. Ora, 
se esse nexo não se verifica no caso concreto, porque neste intervém uma 
excepção ao efeito-à-distância associado a uma proibição de prova, não pode 
dizer-se que esta prova ainda viola aquele direito fundamental, pelo que não 
faz sentido impor aqui um total efeito remoto a toda e qualquer prova 
secundária. Tudo está em saber se a prova secundária, apresenta, ou não, 
pontos de conexão com a prova primária, de tal forma que se assim acontecer 
ainda pode dizer-se que também ela viola aquele direito fundamental, mas já 
não assim no caso em que esses pontos de contacto não existem ou se 
dissiparam, dissipando-se igualmente a violação mediata ao direito 
fundamental. 

Por outro lado, o art. 32.º, n.º 8 da CRP não distingue a importância dos 
direitos nele previstos, não acolhendo assim uma solução diferenciada baseada 
na ponderação de interesses. Contudo, contesta este argumento FRANCISCO 

AGUILAR535. Segundo este autor, em bom rigor, o teor literal do artigo em 
questão impõe um total efeito remoto. Este argumento, na nossa óptica, só é 
parcialmente procedente, não nos parecendo que seja este o alcance do citado 
preceito, na medida em que o efeito remoto só é total nos casos em que haja 
uma relação lógica e valorativa entre a prova primária e secundária, de tal 
forma que ainda possa afirmar-se que a prova mediata viola, embora 
indirectamente, um determinado direito fundamental com assento no art. 32.º, 
n.º 8 da CRP. Mas se esse nexo lógico e valorativo não existe, só nos resta 
concluir que pelo facto de a prova secundária ser independente ou a mácula 
ter-se dissipado, não existe uma violação de qualquer direito e, como tal, o 
artigo não tem aplicação. 

  

                                                           
535 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 81. 
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 28.3 – Breve conclusão. 

 

I. Podemos assim concluir que a obtenção de material probatório por 
intermédio de um método de obtenção de prova, de um ponto de vista 
cronológico, subsequente a um método de recolha de prova proibido, não é 
sinónimo de que a proibição de valoração que afecta o primeiro se estenda à 
prova secundária. É necessário que de um ponto de vista lógico, valorativo ou 
causal, a prova secundária derive da primeira, para que o efeito-à-distância leve 
até si a proibição de valoração. 

Daí que se num determinado processo for autorizada uma escuta telefónica 
ilegal e da mesma resulte que o arguido tinha estupefacientes em sua casa, não 
pode uma busca domiciliária subsequente ser autorizada com base nas 
gravações nulas, sob pena de a prova encontrada por via desta ser inquinada 
pela respectiva proibição de valoração. Contudo, havendo outros meios de 
prova (vigilância à sua residência, diligências junto da conservatória do Registo 
Predial, onde se apura que o agente tem vários bens imóveis e na Segurança 
Social verifica-se que não dispõe de qualquer situação contributiva há vários 
anos, etc.), pode a busca ser fundamentada nestes elementos, não podendo 
pôr-se em causa a sentença condenatória que neles se baseie. 

“Deste modo, o fruto (buscas realizadas) teria existido mesmo que a árvore 
envenenada (escutas telefónicas) não tivesse sido plantada, razão porque tal 
fruto não é atingido pelo veneno desta, sendo válido como meio de prova”536. 

 

29 – Do efeito-à-distância no contexto dos conhecimentos fortuitos. 

I. No que à relação entre os conhecimentos fortuitos e o efeito-à-distância 
diz respeito, a questão coloca-se sempre que sobre os conhecimentos fortuitos 
impenda uma proibição de valoração, por não estarem verificados os 
respectivos pressupostos de valoração e, não obstante, os mesmos sejam 
valorados, de tal forma que por intermédio deles se pôde atingir um outro meio 
de prova, a eles vinculado causalmente. 

Imagine-se o seguinte exemplo: autorizada uma escuta telefónica ao senhor 
Y por um crime de homicídio (delito catalogar), vem a descobrir-se que o 
mesmo agente havia cometido há 2 anos atrás um crime de furto simples (que 
consubstancia um conhecimento fortuito) e que guardou o produto do ilícito 
criminal na gaveta de um armário de sua casa. Ora, como se trata de um delito 
não pertencente ao catálogo, tal conhecimento não pode ser valorado, apenas 

                                                           
536 Cf. Ac. do STJ de 31/01/2008; Processo n.º 06P4805; Relator: CARMONA DA MOTA. 
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tendo a eficácia de notitia criminis (art. 187.º, n.º 7 do CPP). Supondo que o 
titular do direito de queixa a apresentou, uma vez que se trata de um crime 
semi-público (art. 203.º, n.º 3 do CP), e foi aberto inquérito (art. 262.º, n.º 2 
do CPP) e, no decurso do mesmo, foi autorizada uma busca domiciliária, 
busca essa fundamentada no resultado das gravações telefónicas onde havia 
surgido o conhecimento fortuito. 

Neste caso estamos perante um caso de efeito-à-distância. Impendendo 
uma proibição de valoração sobre os conhecimentos fortuitos, não pode vir a 
prova secundária que nela se baseou (os resultados da busca domiciliária) a ser 
valorados, sob pena de se contornarem os fins subjacentes à figura da proibição 
de valoração que os afecta quando valorados fora das condições exigidas por 
lei. 

II. No entanto, como atrás demos conta, a maioria da doutrina e da 
jurisprudência não tem adoptado uma concepção absoluta da teoria dos frutos 
da árvore envenenada, reconhecendo-lhe excepções, numa tentativa de 
harmonizar os valores subjacentes à instituição das proibições de prova, mas 
sem descurar exigências igualmente relevantes, tais como a persecução da 
verdade material ou o combate à criminalidade grave, mediante uma 
administração da justiça penal eficaz. Assim, verificada uma das excepções ao 
efeito remoto, este não deve afirmar-se, dada a ausência ou quebra do nexo 
valorativo e lógico entre a prova primária e secundária537. 

 

Capítulo VI 

Dos conhecimentos fortuitos enquanto fonte de notitia criminis. 

 

30 – Os conhecimentos fortuitos enquanto fonte de notitia criminis. 

I. A questão que se impõe, neste ponto, é a de saber se pelo facto de 
impender uma proibição de valoração sobre os conhecimentos fortuitos, cujos 
pressupostos de valoração não estejam verificados, tal significa que os mesmos 
não poderão produzir efeitos probatórios nem efeitos investigatórios. 

                                                           
537 Segundo o Ac do STJ de 20/02/2008; Processo n.º 07P4553; Relator: ARMINDO MONTEIRO: “Uma longa 

evolução jurisprudencial, que dá nota o Ac. do TC n.º 198/04, de 24/03/2004, exemplificando os casos em que 
aquele efeito à distância se não projecta, os casos em que a indissolubilidade entre as provas é de repudiar, por 
não verificação da árvore venenosa, reconduzindo-a a três hipóteses que o limitam: a chamada limitação da 
fonte independente, a limitação da descoberta inevitável e a limitação da mácula (nódoa) dissipada”. 
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É esta a posição, entre nós, de GUEDES VALENTE538, o qual entende que 
nenhuma deve ser a valia dos conhecimentos fortuitos nesta situação. Nem 
mesmo como notícia do crime podem ser aproveitados539. 

II. Não foi este, no entanto, o entendimento expresso pelo legislador 
processual penal que, na previsão do art. 187.º, n.º 7 do CPP, ressalvou a 
aplicabilidade do art. 248.º do CPP. Ou seja, entendeu o legislador que nos 
casos em que não estejam presentes os pressupostos de valoração dos 
conhecimentos fortuitos, os mesmos terão a valia de notícia do crime540. 

Veio dar-se assim acolhimento à posição de FRANCISCO AGUILAR. Partindo 
este autor da distinção entre os efeitos probatórios e os efeitos 

                                                           
538 Cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 136. No entanto, o autor entra, por vezes, em 

contradições, ao reconhecer a eficácia de notícia do crime em certos casos. Por exemplo, entende que os 
conhecimentos fortuitos apenas podem ser valorados contra terceiro se o mesmo tiver participado nas 
conversações, porque se assim não for, apenas deve dar azo a uma investigação autónoma por parte do MP, 
ou seja, só pode valer como notícia do crime [Cf. GUEDES VALENTE, Conhecimentos fortuitos, 2006, cit., p. 233, 
nota n.º 322]. 

539 No mesmo sentido KNAUTH, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 97, que 
entende impender sobre este material probatório uma proibição de valoração que impede todo e qualquer 
aproveitamento processual dos conhecimentos fortuitos. Assim sendo, tais conhecimentos não podem sequer 
ser utilizados como “base da investigação”, uma vez que o arguido estaria a ser alvo de uma perseguição penal 
com base numa intercepção de telecomunicações que não poderia ter sido, em concreto, autorizada. No 
mesmo sentido vai a opinião de KAI AMBOS / MARCELLUS LIMA, O processo acusatório, 2009, cit., p. 97, 
segundo o qual: “Isto significa que não se atribui um efeito reflexo a este tipo de prova. Isto é muito preocupante, 
pois se é permitida a utilização de informações obtidas ilegalmente para que, com elas, se possam fazer 
investigações posteriores, tal acaba por se caracterizar como um desprezo dos pressupostos (materiais) que 
são exigidos na lei […] ”. 

540 No ordenamento jurídico italiano, anteriormente à entrada em vigor do art. 270.º, n.º 1 do CPPI, a 
formulação do art. 5.º, n.º 1 da Lei n.º 98/74 proibia em qualquer caso a utilização das gravações telefónicas 
noutro procedimento, estatuindo que as notícias contidas nesses registos não poderiam ser utilizados como 
prova, em processo diverso daquele em que foram autorizadas. No entanto, a jurisprudência entendeu que era 
admissível a valia de tais gravações como notícia do crime, permitindo ao MP exercer a acção penal, mas 
sempre sob a condição de que se tratasse de notícias de crimes obtidas mediante escutas telefónicas 
legalmente efectuadas. Este entendimento derivava da circunstância de o oficial da polícia judiciária ter a 
obrigação de reportar qualquer crime de que tivesse conhecimento, não podendo ficar inerte perante o seu 
conhecimento, como assinala SERGIO RAMAJOLI, La prova, 1995, cit., p. 306. 

Também no direito alemão, nos informa CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 309, que os 
conhecimentos fortuitos que não pertençam ao catálogo “podem ser aproveitados, em diante, como base de 
averiguações sobre eles”.  

Igualmente assim, a doutrina e a jurisprudência espanhola, como se pode ver no ponto n.º 3 (Cap. II, Secção 
II), apresentando, no entanto, alguma jurisprudência peculiaridades neste ponto, na medida em que apenas 
reconhece a eficácia de notitia criminis a um conhecimento fortuito que não pode ser validamente valorado se 
este se traduzir num delito grave, orientação esta não seguida pela maioria da doutrina e jurisprudência 
hispânica e inconciliável com o nosso actual regime legal nesta matéria, que não restringe a produção de 
efeitos investigatórios aos conhecimentos fortuitos que se subsumam numa criminalidade mais grave, solução 
esta, a nosso ver, acertada. 
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investigatórios541, no que concerne à proibição de valoração dos 
conhecimentos fortuitos, escreve o seguinte: “Pelo que os conhecimentos 
fortuitos poderão ter como única consequência jurídica a relevância como 
“base de investigações” ulteriores. O mesmo é dizer: a sua eficácia limitar-se-
á à aquisição de uma notitia criminis que dará origem a um novo procedimento 
criminal […]. 

Uma vez iniciadas tais investigações, nada impedirá a realização no novo 
processo, de novas escutas telefónicas, contanto que na respectiva 
fundamentação não conste a valoração da gravação resultante da vigilância 
efectivada no primeiro processo”542. 

Deve assim entender-se que a proibição de valoração da prova, diz respeito 
tão-somente à negação dos efeitos probatórios, mas não à negação dos efeitos 
investigatórios, ou seja, do aproveitamento dos conhecimentos fortuitos, nesta 
especifica situação, para alicerçarem uma futura investigação543/544. 

 

III. Por outro lado, tentou com esta solução, o legislador, obter uma 
concordância prática entre diversos valores constitucionalmente relevantes, 
tais como, de um lado, a busca pela verdade material e a eficácia da 
investigação criminal e, por outro, o respeito pelos direitos fundamentais do 
cidadão, tanto mais que nos casos em que a valia dos conhecimentos fortuitos 
se circunscreve à aquisição de uma notícia do crime, as gravações de onde os 
mesmos resultaram não podem ser valoradas no novo processo. 

                                                           
541 Esta distinção parte da ideia de que a proibição de valoração de prova, diz respeito tão-somente a uma 

não utilização probatória dos elementos recolhidos. Tal resulta directamente do art. 32.º, n.º 8 da CRP que 
prescreve que “são nulas todas as provas […] ”, do próprio art. 126.º, n.º 1 do CPP, onde se diz que “são nulas, 
não podendo ser utilizadas, as provas […]” e do art. 126.º, n.º 3 do CPP que estatui: “ […] são igualmente nulas, 
não podendo ser utilizadas, as provas […] ”. 

542 Cf. FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., pp. 101 e 102. A possibilidade de realização de 
uma escuta telefónica por aquele crime no novo processo faz mais sentido para quem defende uma proibição 
total de valoração dos conhecimentos fortuitos, uma vez que actualmente, face ao nosso regime positivo, será 
muito difícil, embora não impossível, que se um conhecimento fortuito não pode ser valorado possa comportar 
uma escuta telefónica no novo processo, dado que os pressupostos de admissibilidade de valoração dos 
conhecimentos fortuitos são praticamente idênticos aos pressupostos de admissibilidade das escutas 
telefónicas. 

543 Como nota CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 272, “as pistas de investigação, 
por definição, não servem de prova mas apenas de revelação, informação ou pista para se desencadear uma 
investigação, dando corpo à notícia do crime que permite instaurar um inquérito, ou alargar a investigação de 
um processo existente”. 

544 Também no sentido de que não existe nenhuma preclusão para a utilização das intercepções como notícia 
do crime, válida para o início de um novo processo, veja-se, SIRACUSANO / GALATI / TRANCHINA / ZAPPALÀ, 
Diritto Processuale, 2004, cit., p. 398. 
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Caso tal aconteça, o acto em que a prova seja valorada é nulo e toda a prova 
recolhida, no outro processo, que tenha por base um nexo de imputação com 
aquela outra prova, será também ela “infectada” por uma proibição de 
valoração, em virtude do efeito-à-distância das proibições de prova, que resulta 
directamente do art. 32.º, n.º 8 da CRP545. 

IV. Por fim, por via da ressalva dos efeitos investigatórios dos 
conhecimentos fortuitos, assegura-se o princípio da oficialidade546, princípio 
este que encontra consagração no art. 262.º, n.º 2 do CPP, que estatui: 
“Ressalvadas as excepções previstas neste código, a notícia de um crime dá 
sempre lugar à abertura de inquérito”. 

Assim, é o próprio princípio da oficialidade que de certa forma impõe que 
se proceda à ressalva dos efeitos investigatórios dos conhecimentos fortuitos 
que não podem ser probatoriamente valorados, dado que o art. 262.º, n.º 2 do 
CPP obriga o MP a proceder à abertura de inquérito quando verifique 
reputada uma infracção penal, isto pelo facto de o Direito Penal se traduzir na 
defesa de bens jurídicos reputados essenciais pela comunidade e, o Processo 
Penal, ter por função a declaração do Direito Penal ao caso concreto e pela 
circunstância de as sanções criminais assumirem uma dimensão pública547. 

No entanto, o princípio da oficialidade conhece restrições que advêm da 
própria natureza dos crimes, mais concretamente dos crimes semi-públicos e 
particulares. Os crimes semi-públicos são aqueles de que a lei faz depender o 
procedimento criminal da apresentação de queixa (art. 49.º, n.º 1 do CPP) por 
parte dos ofendidos ou de outras pessoas que a lei penal para tal considere 
legitimadas548. Por sua vez, crimes particulares são aqueles de que a lei faz 
depender o procedimento criminal também da apresentação de queixa ou de 

                                                           
545 Assim RIEβ, apud, FRANCISCO AGUILAR, Introdução ao estudo, 1999, cit., p. 97, que procedendo à análise 

do pensamento do BGH quanto à utilização dos conhecimentos fortuitos para a “base da investigação” entende 
não ser possível, contudo, a sua utilização como fundamento da aplicação de medidas de coacção, buscas, 
revistas ou apreensões. 

546 Segundo CLAUS ROXIN, Derecho Procesal Penal, 2000, cit., p. 83, este princípio, em tese geral, anuncia que: 
“O Estado não tem unicamente a pretensão penal material, mas também o direito e a obrigação de perseguição 
penal. Este realiza a sua pretensão penal por si mesmo, é dizer, sem consideração da vontade do ofendido […]. 
A razão desta regulação é o interesse público que os crimes não fiquem impunes. Muitas vezes os particulares 
não estão dispostos ou não se encontram em situação de exercer a acção por si mesmos; sobretudo, podem 
estar dispostos a prescindir de uma denúncia penal por temor de vingança ou algum outro inconveniente”. 

547 Sobre o princípio da oficialidade, consulte-se, FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., pp 116 
e segs. 

548 No entanto, o art. 113.º, n.º 5 do CP admite que, mesmo estando o procedimento criminal dependente de 
queixa, o MP possa dar início ao procedimento, independentemente da mesma sempre que o interesse do 
ofendido o aconselhar e este for menor ou não possuir discernimento para entender o alcance e o significado 
do direito de queixa (alínea a)) ou o direito de queixa não puder ser exercido porque a sua titularidade caberia 
apenas ao agente do crime (alínea b)). 
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participação do ofendido, havendo ainda a necessidade de constituição como 
assistente e a respectiva dedução de acusação particular findo o inquérito (art. 
50.º, n.º 1 do CPP)549. 

 

V. Posto isto, verificada a existência de uma proibição de valoração dos 
conhecimentos fortuitos, o art. 187.º, n.º 7 do CPP, ressalva a aplicabilidade 
do art. 248.º do CPP, dispondo o seu n.º 1 que, “os órgãos de polícia criminal 
que tiverem notícia de um crime, por conhecimento próprio ou mediante 
denúncia, transmitem-na ao MP no mais curto prazo, que não pode exceder 
10 dias”. 

Tanto mais, que a denúncia é obrigatória para as entidades policiais quanto 
a todos os crimes de que tomarem conhecimento (art. 242.º, n.º 1, alínea a) 
do CPP), o que significa que essa denúncia deve ocorrer seja qual for a 
natureza do crime em questão, uma vez que como nota PAULO DE SOUSA 

MENDES, “a redacção actual do art. 242.º, n.º 3, ao dizer que a “denúncia só 
dá lugar a instauração de inquérito se a queixa for apresentada no prazo 
legalmente previsto” resolveu a questão, tornando claro que a denúncia é 
obrigatória para todos os crimes”550. 

Assim, uma vez adquirida a notícia do crime pelo OPC que realiza a escuta 
telefónica, por conhecimento próprio, deve transmiti-la ao MP no mais curto 
prazo, que não pode exceder 10 dias. Este prazo começa a contar desde que o 
OPC teve conhecimento do ilícito típico e deve, na nossa óptica, ser conjugado 
com o prazo presente no art. 188.º, n.º 3 do CPP. Por conseguinte, se o prazo 
de 10 dias termina antes do prazo de 15 dias a que alude o n.º 3 do art. 188.º 
do CPP, deve aquele ser prevalente, mas se, pelo contrário, o segundo prazo 
se vencer primeiro que o prazo de 10 dias deve este ser prevalente, na medida 
em que não faria sentido que tendo o OPC de levar ao conhecimento do MP 
os resultados das gravações das conversas interceptadas nos 15 dias 
precedentes, não lhe desse logo conhecimento da notícia do crime, porque o 

                                                           
549 Segundo FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, cit., p. 121, a existência destes tipos de crimes 

justifica-se pela circunstância de alguns crimes não colidirem com bens jurídicos da comunidade, mas sim de 
forma imediata com bens jurídicos do ofendido; o facto de que em certos ilícitos típicos a promoção processual 
contra a vontade do ofendido pode ser perigosa para outros bem jurídicos também eles dignos de tutela, que 
dizem respeito à sua vida familiar e íntima e; evitar que os tribunais se vejam absorvidos por processos com 
duvidoso valor e interesse comunitário. 

550 Cf. PAULO DE SOUSA MENDES, Sumários, 2008/2009, cit., p. 37. Em sentido idêntico, cf. G. BELLAVISTA 
/ G. TRANCHINA, Lezioni di Diritto Processuale Penale, 9.ª ed., Milano: Giuffrè Editore, 1984, cit., p. 356, segundo 
os quais “não há qualquer relevância que a notitia criminis chegue primeiro ao conhecimento da polícia judiciária 
que ao do MP. Ela encontra-se apenas em trânsito, o destinatário da notícia do crime é sempre o MP, que, como 
sabemos, não divide com ninguém o seu monopólio da acção penal”. 
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prazo a que alude o art. 248.º, n.º 1 do CPP ainda não decorreu por 
completo551, quando se sabe que o dominus da fase de inquérito é o MP. 

 

VI. Por conseguinte, adquire o MP a notícia do crime por intermédio dos 
OPC (art. 241.º do CPP), devendo abrir um inquérito nos termos do art. 262.º, 
n.º 2 do CPP552. O que significa que se o crime em que se traduz o 
conhecimento fortuito for um delito semi-público ou particular, só haverá 
lugar a abertura de inquérito desde que estejam cumpridas as correspondentes 
condições de procedibilidade. O que se manifesta, como atrás vimos, no caso 
dos crimes semi-públicos, na necessidade de apresentação de queixa (art. 49.º, 
n.º 1 do CPP), pelas pessoas a quem a lei confere esse direito (art. 113.º do 
CP), ao passo que nos crimes particulares, além do necessário exercício do 
direito de queixa (artigos 50.º, n.º 1 do CPP, 117.º e 113.º do CP), há 
necessidade de ser proferida declaração obrigatória, na denúncia, de que se 
deseja constituir como assistente, sendo advertido de que dispõe de um prazo 
de 10 dias, contados a partir dessa, para essa mesma constituição (artigos 
246.º, n.º 4 e 68.º, n.º 2 do CPP), para lá de que, findo o inquérito, terá de 
deduzir acusação particular (art. 285.º, n.º 1 do CPP). 

Nestes casos, enquanto não for exercido o direito de queixa, não pode o 
MP proceder à abertura de inquérito, e dar assim início ao processo penal. 

Pelo que impõe-se a seguinte questão: como é que o titular do direito de 
queixa poderá saber que a pode exercer, se o conhecimento do crime resultou 

                                                           
551 Assim, por exemplo, se a escuta telefónica foi autorizada no dia 1 e o OPC teve conhecimento da notícia 

do crime no dia 2, não pode ele somente comunica-la ao MP dia 15, por via do art. 188.º, n.º 3 do CPP, mas sim 
no dia 12, por via do art. 248.º, n.º 1 do CPP. 

Se, pelo contrário, a escuta telefónica for autorizada dia 1 e, a notícia do crime chegar ao conhecimento do 
OPC no dia 12, não deve ele comunicá-la somente ao MP dia 22, mas sim no dia 15 aquando levar ao seu 
conhecimento os resultados das gravações efectuadas. Deve neste segundo caso prevalecer o prazo do art. 
188.º, n.º 3 do CPP, na medida em que este é o mais curto. 

552 Problema que pode colocar-se relativamente aos conhecimentos fortuitos que não podem ser valorados, 
por não cumprirem com os pressupostos de valoração delineados no art. 187.º, n.º 7 do CPP e, como tal, só 
demonstram aptidão como fonte de notícia do crime, é saber o que sucede caso já corra um processo por esse 
mesmo crime. Feita a denúncia ao MP, deve o mesmo proceder ou mandar proceder ao registo da mesma (art. 
247.º, n.º 2 do CPP), devendo ser junta ao processo já instaurado [PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, 
Comentário, 2009, cit., p. 646]. Como notam os MAGISTRADOS DO MP DO DISTRITO JUDICIAL DO PORTO, 
Código, 2009, cit., p. 615: “Nem todas as denúncias registadas nos serviços do MP dão lugar à abertura de 
inquérito, sendo agora o registo de denúncias autónomo e independente do registo do inquérito”. Bem vistas 
as coisas, aqui, os conhecimentos fortuitos nem eficácia de notícia do crime apresentam, visto que por aquele 
crime, em concreto, já corre um determinado processo. Neste sentido, cf. BENJAMIM SILVA RODRIGUES, Das 
escutas telefónicas – a monitorização dos fluxos informacionais e comunicacionais, Tomo I, Coimbra: Coimbra 
Editora, 2008, cit., p. 426, segundo o qual os conhecimentos fortuitos apenas podem ser utilizados como notitia 
criminis “no caso de inexistir ainda um processo que tenha por objecto esses mesmos factos”. 
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de uma escuta telefónica, rodeada pela natureza do meio em causa, de um 
elevado grau de secretismo? 

Ora, nestas situações, quando os OPC transmitem a notícia do crime ao 
MP (através de uma denúncia obrigatória, uma vez que o OPC não presenciou 
o crime, mas teve dele conhecimento) por via do art. 248.º, n.º 1 do CPP, deve 
o MP informar o ofendido da notícia do crime, sempre que tenha razões para 
crer que ele não a conhece (art. 247.º, n.º 1 do CPP). Só manifestando o titular 
do direito de queixa a vontade de a apresentar, e apresentando-a 
efectivamente, pode o MP emitir um despacho a dar início à fase de inquérito. 
Caso o MP tenha fundadas razões para crer que o ofendido conhece a prática 
do crime, não o deve informar, nos termos do art. 247.º, n.º 1 do CPP a 
contrario, procedendo-se, não obstante, ao registo da denúncia que lhe foi feita 
(art. 247.º, n.º 2 do CPP). Neste caso, não será nenhuma a eficácia dos 
conhecimentos fortuitos, nem mesmo como notícia do crime, o que se 
compreende e aceita, porque, se o ofendido conhecendo a prática do crime não 
quis apresentar queixa, quando é a própria lei penal que lhe reconhece a 
faculdade de a apresentar ou não, outros valores existem, tutelados por essa 
mesma faculdade, igualmente dignos de tutela, que impõe esta solução.  

Ou seja, a eficácia de notitia criminis do crime que consubstancia o 
conhecimento fortuito que não pode ser validamente valorado, apenas tem 
aplicabilidade nos casos em que esse mesmo delito é um delito público, já que 
no caso de o crime ser semi-público ou particular, ficará a sua eficácia sempre 
dependente do exercício das condições de procedibilidade exigidas pela lei 
processual penal. Aliás, na nossa óptica, não pode ser de outra maneira, já que 
não se compreenderia que somente pelo facto de estarmos no âmbito dos 
conhecimentos fortuitos se derrogasse a regra do art. 262.º, n.º 2 do CPP, se 
criassem entorses ao princípio da oficialidade e o MP pudesse proceder à 
abertura de um inquérito por todo e qualquer crime, de forma livre. Também 
nestes casos deve-se seguir o regime geral de impulso processual inicial, tendo 
por base a natureza dos crimes em questão553. 

VII. Posto isto, questão que pode colocar-se é a de sabermos se também o 
art. 248.º, n.º 2 do CPP tem aplicação nestas situações. Ou seja, apurar se a 
remissão do art. 187.º, n.º 7 do CPP se deve ter por feita somente para o n.º 1 
do art. 248.º do CPP? 

                                                           
553 Mas, estando verificadas as condições de procedibilidade relativamente aos crimes particulares, tem o 

MP o dever de investigar se existe ou não uma suspeita suficiente para sustentar a acusação particular, como 
resulta directamente do art. 285.º, n.º 2 do CPP onde se estatui que o MP “indica, na notificação prevista no 
número anterior, se foram recolhidos indícios suficientes da verificação do crime e de quem foram os seus 
agentes”. 
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Perfilha esta última orientação CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, que considera 
que se se obtiver uma declaração não séria sobre um crime, não tem o OPC 
que a transmitir ao MP554. 

Não nos parece que esta seja a orientação mais correcta. Desde logo, a 
remissão do art. 187.º, n.º 7 do CPP é operante relativamente a todo o art. 
248.º do CPP, já que o legislador não limitou a remissão ao n.º 1 do citado 
artigo. 

Por outro lado, só ao MP compete avaliar se a notícia do crime é ou não 
manifestamente infundada, uma vez que é este que está encarregado de exercer 
a acção penal (art. 219.º, n.º 1 da CRP), devendo este determinar, com 
exclusividade, se se deve, ou não, instaurar o inquérito. Se assim não fosse, 
estaríamos a atribuir aos OPC uma competência que a lei não lhes reconhece, 
a competência de determinar que crimes dão, ou não, lugar a abertura de 
inquérito555. 

 

VIII. Outra questão se impõe: será que nestes casos em que os 
conhecimentos fortuitos apenas têm a valia de notícia do crime, também os 
suportes técnicos das conversações de onde os mesmos brotaram e os 
despachos que fundamentaram as intercepções (ou respectivas cópias se 
necessário), devem ser transportados para o novo processo? 

Na nossa opinião, a resposta deve ser negativa. Não deve haver lugar ao 
transporte dos suportes magnéticos para esse novo processo a iniciar, quando 
os conhecimentos fortuitos não poderem ser valorados. 

Desde logo, é o próprio teor literal do art. 187.º, n.º 8 do CPP que aponta 
nesse sentido. Segundo o mesmo: “Nos casos previstos no número anterior, os 
suportes técnicos das conversações ou comunicações e os despachos que 
fundamentaram as respectivas intercepções são juntos, mediante despacho do 
juiz, ao processo em que devam ser usados como meio de prova556 […] 
”. Ou seja, este artigo só se aplica nos casos em que as gravações valham como 
meio de prova, o que só ocorre quando os pressupostos de valoração dos 
conhecimentos fortuitos estejam preenchidos. 

                                                           
554 Cf. CARLOS ADÉRITO TEIXEIRA, Revista do CEJ, n.º 9 (2008), cit., p. 173. 
555 Como nota PAULO DE SOUSA MENDES, Sumários, 2008/2009, cit., p. 87: “ […] os OPC devem transmitir ao 

MP todas as notícias do crime, mesmo que manifestamente infundadas, assim como as denúncias anónimas, 
pois não tem competência para decidir quais devem, ou não, dar lugar a abertura de inquérito (arts 246.º. n.º 5, 
6, 7, e 248.º, n.º 2 CPP) ”. Pode-se pôr a questão, depois, de saber se essa notícia manifestamente infundada 
deve ou não levar o MP a abrir inquérito, mas é uma questão que já se encontra a jusante. 

556 Negrito nosso. 
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Tomando assim por base a distinção entre efeitos probatórios e efeitos 
investigatórios dos conhecimentos fortuitos, no caso que ora analisamos, os 
mesmos apenas são aptos a desencadear os segundos, não podendo as 
gravações ser valoradas dada a proibição de valoração que sob as mesmas 
impende. 

 

IX. Resposta esta que nos vai levar a uma última observação. Se sob essas 
gravações, de onde resultam os conhecimentos fortuitos, impende a dita 
proibição de valoração e devem as mesmas ser desentranhadas do processo por 
forma a evitar eventuais tentações de valoração das mesmas, não faria sentido 
estarmos a transportar para o novo processo prova inquinada, que não pode 
ser utilizada como fundamento de qualquer decisão. 

Pelo que se nos são postas duas alternativas. A saber: 

1. Esses suportes técnicos são destruídos por via do art. 188.º, n.º 6 do 
CPP, na medida em que tais conhecimentos são manifestamente estranhos ao 
objecto do processo onde a escuta telefónica foi autorizada e a sua divulgação 
pode afectar direitos, liberdades e garantias, ou na conversa não participou 
pessoa referida no n.º 4 do art. 187.º do CPP e, se encontra preenchida a 
primeira alínea do citado artigo. Sendo que neste caso face à ressalva do art. 
188.º, n.º 6, 1.ª parte do CPP, teríamos de proceder a uma interpretação 
restritiva do mesmo, fazendo com que aquela ressalva apenas abranja os casos 
em que estão verificados os pressupostos de valoração dos conhecimentos 
fortuitos, ou; 

2. Esses mesmos suportes não são destruídos, de imediato, mas como não 
faz sentido que tais gravações sejam transcritas, nos termos do art. 188.º, n.º 9 
do CPP, já que sob a prova que deles resulta impende uma proibição de 
valoração, os mesmos são guardados num envelope lacrado e destruídas após 
o trânsito em julgado da decisão que puser termo ao processo em que a escuta 
telefónica foi autorizada. 

A opção por esta segunda solução significaria que, não obstante os 
conhecimentos fortuitos não puderem ser valorados, nem no novo processo, 
nem no processo em que foram autorizadas as escutas telefónicas, desde logo, 
porque os mesmos são estranhos à matéria factual que aí se investiga, os 
mesmos se mantêm no processo. Mas pelo que cumpre perguntar: qual a 
utilidade prática de manter no processo factos que jamais poderão vir a ser 
valorados? 

Pelo que, talvez, seja assim preferível seguirmos o primeiro caminho, ou 
seja, de optarmos por uma interpretação restritiva do art. 188.º, n.º 6 do CPP, 
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considerando que a ressalva a que este artigo se refere apenas abrange os casos 
em que estejam verificados os pressupostos de valoração dos conhecimentos 
fortuitos. Pelo que, na situação inversa, é preferível ordenar a destruição das 
respectivas gravações nulas, seja pelo facto de nessa conversa não participar 
pessoa elencada no n.º 4 do art. 187.º do CPP, seja pelo facto de haver uma 
violação de direitos, liberdades e garantias ou seja pelo facto de estes 
conhecimentos serem manifestamente estranhos face à matéria sob 
investigação. 

 

Conclusões 

 

I. Todo o regime das escutas telefónicas e, por conseguinte, também o 
regime da valoração dos conhecimentos fortuitos, obtidos no decurso de uma 
escuta telefónica legalmente efectuada, espelha uma tensão dialéctica entre 
valores aparentemente antagónicos, a que o legislador processual penal tenta 
emprestar um cunho de concordância prática, tentando assim dar uma 
expressão positivada ao princípio da proporcionalidade. 

Como vimos, associada à realização de uma escuta telefónica, enquanto 
método oculto de investigação, anda associada uma elevada danosidade social, 
objectiva e subjectiva, que resulta certamente do facto de não ser tecnicamente 
viável a limitação das intercepções telefónicas somente àquelas conversas que 
digam respeito ao crime, ou crimes, legitimadores da escuta telefónica e aos 
sujeitos-alvo da medida sinalizados no despacho de autorização da mesma. 

Esta inviabilidade que se repercute na potencial, se não mesmo fatal, 
intercepção de conversações que não dizem directamente respeito ao crime sob 
investigação, mas sim a outros factos ou crimes que com aquele outro ainda se 
relacionam, ou mesmo a crimes onde essa relação não se vislumbra, faz surgir 
o problema da distinção entre conhecimentos da investigação e conhecimentos 
fortuitos. Distinção esta de extrema importância, dado que a diversidade 
conceptual de uns e outros reflecte-se no seu tratamento probatório, ou melhor 
dito, ao nível da sua valoração. 

 

II. Assim, podemos definir o conceito de conhecimentos de investigação, 
na esteira de Francisco Aguilar, como englobando todos os factos 
ocasionalmente descobertos, no decurso de uma escuta telefónica legalmente 
efectuada, que se reconduzam ao crime que legitimou a intervenção nas 
comunicações telefónicas ou que consubstanciando um outro crime, 
pertencente ou não ao catálogo legal, apresente uma conexão com o crime que 



Cáudio Lima Rodrigues Valoração de conhecimentos fortuitos durante realização de escuta telefónica 
 

 

 
 

 
| 330 

deu fundamento ao despacho de autorização da escuta telefónica, nos termos 
do art. 24.º, n.º 1 do CPP, por via de uma aplicação analógica. 

Como tivemos oportunidade de constatar, e diferentemente do recurso a 
exemplos-padrão, só pelo recurso aos factores de conexão enunciados no art. 
24.º, n.º 1 do CPP, que nos vai possibilitar a concretização do conceito de 
“unidade da investigação em sentido processual”, nos vai ser possível definir 
de forma estanque e objectiva o conceito em apreciação, evitando decisões 
discrepantes entre si sob a mesma realidade, diminuindo, por conseguinte, o 
campo de imprecisão nesta matéria que, como se sabe, se situa no núcleo de 
um método de obtenção de prova altamente restritivo dos direitos 
fundamentais dos cidadãos. 

Por outro lado, entendemos que a conexão deve operar entre o crime 
ocasionalmente descoberto e o delito que legitimou o recurso à escuta 
telefónica, individualizado no despacho de autorização da medida, sem que 
desta forma se potenciem situações de abuso por parte das autoridades formais 
de controlo, uma vez que tal abuso só se verificará nos casos em que o próprio 
despacho de autorização da intercepção das conversações ou comunicações 
telefónicas seja ilegal, sendo o abuso, nestas situações, afastado pela proibição 
de valoração que impende sob a prova obtida. A esta circunstância acresce o 
facto de que é o despacho de autorização da escuta telefónica o seu 
fundamento material imediato. 

 

III. Por sua vez, os conhecimentos fortuitos, enquanto categoria processual 
distinta dos conhecimentos da investigação, devem ser apurados de forma 
residual, i.e., entrarão neste conceito, todos aqueles crimes ocasionalmente 
descobertos, no decurso de uma escuta telefónica legal, que não se situem na 
mesma “unidade de investigação em sentido processual” do delito que 
legitimou a medida de intercepção das conversações ou comunicações 
telefónicas. 

 

IV. No que concerne à valoração probatória de uns e outros, entendemos 
então, que relativamente aos conhecimentos da investigação e não embora pese 
o facto de a situação normal ser a sua valoração no próprio processo em que a 
escuta telefónica foi autorizada, nada impede que os mesmos sejam valorados 
em outro processo, uma vez que o art. 188.º, n.º 6 do CPP apenas admite a 
destruição dos suportes técnicos que contenham material probatório 
manifestamente estranho ao objecto do processo em investigação, o que não 
sucede com este tipo de descobertas ocasionais. Em igual sentido, milita a 
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circunstância de os crimes que se traduzem em conhecimentos da investigação 
já estarem abarcados pelo juízo de proporcionalidade levado a cabo aquando 
da prolação do despacho de autorização da escuta telefónica, na medida em 
que esta engloba todo o evento que rodeou a comissão do delito que lhe deu 
causa, fazendo assim parte do evento no seu todo, todos aqueles delitos 
ocasionalmente descobertos que se situem na mesma “unidade de investigação 
em sentido processual”. 

No que diz respeito à sua valoração subjectiva, os mesmos tanto podem ser 
valorados contra o suspeito escutado, como contra qualquer terceiro e, 
independentemente das pessoas que participaram na conversação 
interceptada, o que à luz da nossa lei se justifica pelo facto de tais 
conhecimentos apresentarem uma elevada conexão com o delito motivador da 
escuta telefónica e pela circunstância do art. 188.º, n.º 6 do CPP apenas 
permitir a destruição dos suportes técnicos e relatórios que sejam 
manifestamente estranhos à matéria factual sob investigação. 

Por sua vez, no domínio dos conhecimentos fortuitos, após termos afastado 
as teses extremadas (que propugnam por um lado, a sua valoração 
incondicional e, por outro lado, a recusa total da sua valoração), concluímos 
que os mesmos são de valorar, desde que estejam verificadas duas categorias 
de pressupostos. A saber: os pressupostos materiais de índole objectiva e os 
pressupostos materiais de índole subjectiva. Entre os primeiros, contam-se os 
seguintes: a escuta telefónica de onde os mesmos surgiram deve ter sido 
autorizada e efectivada de modo conforme ao direito; o crime em que o 
conhecimento fortuito se traduz tem de pertencer ao catálogo legal do art. 
187.º, n.º 1 do CPP; a sua valoração tem de se mostrar indispensável para a 
prova do crime no novo processo, exprimindo este último pressuposto a 
subsidiariedade deste meio de obtenção de prova e que entendemos que se 
desdobra numa dupla exigência: em primeiro lugar, é necessário que não seja 
possível lançar mão de meio menos intrusivo, no novo processo, para obter a 
prova e, em segundo lugar, que das gravações de onde brotou o conhecimento 
fortuito surja uma suspeita suficientemente alicerçada, em factos concretos, da 
prática do crime, de tal forma que por si só permitiria o recurso a uma escuta 
telefónica de forma autónoma e, por fim; a decisão de valoração, ou não 
valoração, dos conhecimentos fortuitos, é da competência do JIC titular do 
processo onde a escuta telefónica foi autorizada. 

Relativamente aos pressupostos materiais de índole subjectiva, concluímos 
então que era, antes de mais, necessário que na comunicação ou conversação 
em que o conhecimento fortuito surgiu, tenha participado um sujeito alvo da 
escuta telefónica sinalizado no respectivo despacho de autorização, sendo que 
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verificado este primeiro crivo, os conhecimentos fortuitos podem ser valorados 
contra qualquer pessoa, mesmo que terceiro relativamente àquele 
procedimento de escuta em concreto ou mesmo em relação àquele processo 
penal em geral. 

 

V. Com a exigência destes pressupostos materiais pretendeu o legislador 
processual penal conferir expressão positivada ao princípio da 
proporcionalidade, nas suas três dimensões (necessidade, adequação e 
proporcionalidade em sentido estrito), sendo que todos eles são de verificação 
cumulativa, pelo que a não observância de um dos pressupostos elencados gera 
uma proibição de valoração independente de qualquer anterior vício na 
produção de prova, por referência à tutela dos direitos fundamentais à reserva 
da intimidade da vida privada, à palavra falada, ao sigilo das telecomunicações 
e à autodeterminação informativa. 

Contudo, caso não estejam verificados os pressupostos de valoração dos 
conhecimentos fortuitos, atenta a distinção entre os seus efeitos probatórios e 
os seus efeitos investigatórios e na medida em que apenas aqueles primeiros 
são vedados pela proibição de valoração da prova, nada obsta a que os ditos 
conhecimentos tenham a valia de notícia do crime, dando assim lugar à 
abertura de um novo inquérito para que se proceda à investigação daquele 
crime, com respeito, como é óbvio, pela natureza do crime em questão. No 
entanto, é de notar que nesse novo processo não podem as gravações de onde 
brotaram os conhecimentos fortuitos ser valoradas, sob pena de a prova obtida 
no novo processo, que com aquela prova proibida apresente uma relação lógica 
e valorativa, ser também ela nula, por força do efeito-à-distância associado às 
proibições de prova. 

 

VI. Podemos assim concluir, que os pressupostos de que a lei faz depender 
a valoração dos conhecimentos fortuitos são, na nossa óptica, adequados e 
consentâneos com os valores próprios de um Estado de Direito democrático, 
onde deve imperar a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, 
mas devendo ao mesmo passo ser estes sopesados com outros valores 
igualmente dignos de tutela, tais como a busca pela verdade material e a 
necessidade de uma investigação criminal eficaz, capaz de enfrentar os difíceis 
desafios colocados pela criminalidade altamente complexa, onde os 
tradicionais métodos de obtenção de prova se mostram de dúbia valia. 
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