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SUMÁRIO 
O Sr. Presidente declarou aberta a reunião às 9 

horas e 26 minutos. 
A 5.ª Comissão «Comissão dos Assuntos Sociais, 

Género e Cidadania» auscultou o Sr. Procurador-Geral 
da República, o Sr. Roberto Raposo, que esclareceu 
sobre a fiscalização das acções judiciais, a morosidade 
dos processos e o acesso a Justiça. 

Neste encontro, para além das intervenções do Sr. 

Presidente da Comissão, Aurélio Martins, e do Sr. 
Procurador-Geral da República, Roberto Raposo, 
registou-se também a intervenção do Sr. Deputado 
José António Miguel (ADI). 

 
O Sr. Presidente encerrou a reunião às 11 horas e 

46 minutos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DIÁRIO 
da Assembleia Nacional 



27    ________                    I SÉRIE A  — NÚMERO 03 

O Sr. Presidente (Aurélio Martins): — Srs. Deputados, existe quórum, pelo que declaro aberta a reunião. 
 
Eram 9 horas e 26 minutos. 
 
Estavam presentes os seguintes Srs. Deputados: 
 
Acção Democrática Independente (ADI):  

Martinho da Trindade Domingos 
José Manuel M. Costa Alegre 
José António do Sacramento Miguel 
Firmino João Raposo 
Carlos Manuel Cassandra Correia 
 
Movimento Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social-Democrata (MLSTP/PSD): 

Arlindo Barbosa Semedo 
Aurélio Pires Quaresma Martins 
Carmelita Lima Taveira  
Hélder Afonso da Costa das Neves 
 
Sr. Procurador-Geral da República, Srs. Deputados, bom dia.  
Gostaríamos de agradecer a presença do Sr. Procurador-Geral da República nesta Casa Parlamentar. 
Sr. Procurador, a 5ª Comissão «Comissão dos Direitos Humanos, Género e Cidadania» desta 

Assembleia realizou um ciclo de visitas a algumas instituições como; a PIC, Cadeia Central, entre outros, e 
constatou algumas situações e gostaríamos que o Sr. Procurador fizesse uma abordagem sobre esses 
sectores. 

Tem a palavra o Sr. Procurador-Geral da República. 
 
O Sr. Procurador-Geral da República (Roberto Raposo): — Bom dia Sr. Presidente, bom dia Srs. 

Deputados. Não conheço as constatações que foram feitas de modo que me é difícil pronunciar sobre as 
mesmas. Não posso fazer uma abordagem genérica sobre os sectores que VV. Ex.as visitaram, primeiro, 
porque existe a interdependência e separação de poderes. Porque uma coisa é acto jurisdicional, do qual o 
Ministério Público é defensor da legalidade, outra coisa são os assuntos do executivo e questões políticas. 
E sobre questões políticas, Srs. Deputados, aqui tenho que ter uma reserva de não me pronunciar sobre 
matérias de foro político. 

Pelo princípio da separação de poderes assiste-me o direito de uma determinada reserva de 
pronunciamento que vou a prestar a VV. Ex.as, sendo certo porém que estou disponível a perguntas que 
podem colocar e se essas perguntas forem perguntas que não incidem sobre a prerrogativa de reserva 
constitucional que assiste o Procurador-Geral, darei todo o esclarecimento que entender necessário, mas só 
posso falar e dar esclarecimento daquilo que querem saber ou daquilo que pretendem com o vosso 
trabalho, sendo certo que genericamente torna-me um pouco difícil pronunciar porque afinal fizeram uma 
visita aos sectores e se constataram alguma situação, digam-me, eu posso esclarecer alguma situação, 
naturalmente, com todas as reservas que assiste ao Procurador-Geral da República. 

 
O Sr. Presidente: — Obrigado Sr. Procurador.  
Com relação a nossa visita, constatamos realmente alguns assuntos que é de fórum executivo. Teremos 

um encontro com o Ministro da Justiça onde iremos expor esses assuntos, mas como sabe, a nossa 
Comissão tem estado a receber várias reclamações e petições dos cidadãos com relação a alguns 
assuntos. E um dos assuntos que nos aflige hoje é a questão do acesso à justiça; a justiça não chega a 
todos com igualdade devido as condições económicas. 

Há outro assunto que é a fiscalização das acções judiciais, em que moldes se processa a fiscalização 
judicial e como se justifica os casos gritantes das prisões preventivas. No encontro que tivemos nos serviços 
prisionais tivermos a oportunidade de ouvir as reclamações de alguns reclusos que dizem que estão na 
cadeia há já algum tempo e não tem havido julgamento, outros até reclamam as penas que são dadas de 
acordo com o crime, que não tem nada a comparar com os assuntos. 

Vou só dar um exemplo: Houve um jovem que disse que roubou um gerador de alguém e teve uma pena 
de seis anos de cadeia. Há algumas questões ligadas a esses assuntos que os meus colegas também têm 
as suas anotações que vão, certamente, ter a oportunidade de expor e também o caso da morosidade dos 
processos nos serviços.  

Portanto, gostaríamos que nos desse alguma explicação porque é um assunto antigo, que vem de outras 
Legislaturas. Portanto, que nos desse uma ideia de como é que está a lidar com este assunto. 

Temos outras questões, conforme disse, mas são questões mais para o executivo, não é mesmo do seu 
pelouro. 
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Tem a palavra o Sr. Procurador-Geral da República. 
O Sr. Procurador-Geral da República: — Creio que aqui talvez podemos ter, efectivamente, um 

diálogo. É verdade que colocou algumas questões muito genéricas. Vamos partir do exemplo de alguém 
que foi condenado a uma pena de prisão de cinco anos e na sequência desta pena de prisão foi decorrente 
do facto de ter, naturalmente, roubado um televisor. É claro que isto, do ponto de vista do homem médio 
comum, é essa interrogação que faz. Porquê que este rouba um televisor e apanha cinco anos de prisão e 
muitos que roubam milhões estão à solta?  

Esta, de facto, é uma enorme preocupação e trata-se de um problema actual, um problema que qualquer 
cidadão atento, naturalmente a Assembleia - e muito bem atenta nesta questão -, vem despoletar um 
debate em torno disso. Bem-haja! 

Mas, a primeira nota, Srs. Deputados, é a seguinte: Do ponto de vista jurídico, aqui é que nos interessa, 
praticar um furto ou um roubo, independentemente do quanto em causa do prejuízo, não importa. A pessoa 
pode roubar uma dobra ou 50 milhões, não importa, está preenchido o elemento objectivo e subjectivo do 
tipo legal do crime.  

Do ponto de vista jurídico, não importa o valor, importa é a conduta, aquilo que o tribunal considerou 
como tipo legal de crime, se cometeu o crime ele é punido. Naturalmente há outras circunstâncias. O juiz, 
ao aplicar a pena, naturalmente, terá que fazer determinadas ponderações, porque uma coisa é roubar 
1000 dobras e outra coisa é roubar 10 milhões de dobras, mas tanto roubar 1000 dobras quanto roubar 10 
milhões de dobras cometem o mesmo tipo de crime, que é o roubo. Pode agravar nas circunstâncias, mas é 
verdade que esta é, fora do âmbito jurídico, uma preocupação legítima dos Srs. Deputados, e vendo bem, 
não deixa de ser uma preocupação que não seja jurídica. Sobre essa questão, quero ainda dizer que se 
alguém é condenado e está a cumprir a pena, o nosso Estado é um Estado de Direito Democrático e todos 
temos que respeitar as nossas instituições democráticas. 

Há uma decisão, não conheço qual é o processo em concreto, mas a verdade é que se está em prisão, 
condenado a cinco anos, é porque, efectivamente, houve uma decisão e se ela não for uma decisão 
favorável, o nosso Estado de Direito consagra a todos os cidadãos mecanismos legais de recorrer da 
decisão.  

Foi condenado a cinco anos de prisão, se a parte não concordou com a decisão, os advogados devem 
recorrer.  

Entretanto, a nossa lei adjectiva prevê o recurso obrigatório, ainda temos à luz do Código Processo 
Penal de 1939, que ainda está a vigorar, o recurso obrigatório do Ministério Público, desde que qualquer 
cidadão quando é condenado por uma pena superior a três anos, o Ministério Público obrigatoriamente 
recorre dessas decisões. Significa que, provavelmente também pode ter havido recurso a nível do tribunal 
para a reapreciação da decisão. Mas o que é necessário nisto, para que as coisas funcionem, é preciso 
informação, um esclarecimento à sociedade civil. 

O primeiro aspecto é uma informação. O tipo legal de furto ou roubo não importa o valor. É verdade que 
hoje assistimos isso e todo mundo interroga, mas é preciso Srs. Deputados para que isso, efectivamente, 
comece a ter um sentido outro, é preciso maior investimento para a Justiça, é preciso que a justiça seja 
prioridade do Estado de Direito. Não há um Estado de Direito Democrático sem que efectivamente a justiça 
não seja prioridade. 

Gostaria de ter mais elementos sobre esse caso porque, presumo, estamos a falar de uma presunção, 
parte-se de princípio que as coisas correram o seu trâmite normal, mas se efectivamente os Srs. Deputados 
constatarem que há aqui um erro judiciário ou alguma situação anómala nessas condições, podemos 
intervir. 

Imaginem que houve um erro se de facto não houvesse uma sentença condenatória, o cidadão está 
preso esse tempo todo, há aqui um erro, não pode. O Procurador-Geral da República, nesse sentido, vai 
agir imediatamente. Presumo que o relatório que vão proferir, se for constatado algum erro judiciário, 
alguma questão que se requer uma revisão o Ministério Público terá a legitimidade de mandar instaurar um 
inquérito para se apurar, isso só se a condenação de cinco anos que a pessoa apanhou não seguiu as 
tramitações legais. Porque se seguiu as tramitações legais a sentença condenatória, transitada e julgada só 
mesmo com o recurso extraordinário é que se pode alterar. 

Portanto, a decisão foi tomada ninguém tem a legitimidade de questionar uma decisão do judiciário, é de 
cumprimento obrigatório a todas as instituições. 

Sobre a questão do acesso a justiça, realmente é um assunto muito pertinente e muito interessante. VV. 
Ex.as fazem parte da Comissão dos Direitos Humanos, Género e Cidadania, têm, de facto, tudo a ver. 

Mas, a primeira questão que quero dizer-vos é que a nossa Constituição consagra São Tomé e Príncipe 
como um Estado de Direito Democrático onde não deve existir nenhuma distinção, sexo, cor, nem 
diferenças económicas. Significa que todos são iguais perante a lei. Todos têm que ter tratamento igual, não 
pode haver nenhum tipo de discriminação para que o cidadão tenha acesso a justiça. 

Este tema, acesso a justiça, é um direito que o nosso país consagrou na Constituição; é um direito 
constitucionalmente consagrado a todos os cidadãos, todos têm direito a aceder a justiça, a aceder aos 
tribunais quando alguns dos seus direitos está em causa. Quando houver a violação de um direito 
subjectivo do cidadão ele tem o direito de aceder a justiça e a justiça não pode, é este o princípio, não pode 
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ser denegada a ninguém pela insuficiência económica. Este é o princípio sacrossânico e o corolário do 
Estado de Direito Democrático. 

É verdade que há situações que devem ser esclarecidas, mas perguntamos: Será que todos os cidadãos 
têm acesso, de igualdade de circunstâncias, a justiça? 

É claro que a resposta VV. Ex.as, se calhar, constataram que não, que há situações em que esse acesso 
a justiça não é feita de forma igualitária. 

O acesso a justiça é caro, os preparos judiciais são caros, mas Sr. as e Srs. Deputados, pese embora o 
custo com um processo desde o seu inicio, um processo não anda no tribunal sem que haja o preparo 
inicial, um processo custa dinheiro, é verdade que muita vezes as pessoas têm um problema, mas não 
podem ter esse acesso imediato a justiça porque têm que pagar os preparos iniciais, esse preparo inicial é 
um pressuposto processual, significa que a falta de preparo, o tribunal julga deserto o recurso, não 
reconhece o recurso, o mérito da questão por falta de pagamento do preparo. E essa questão do preparo 
judicial, nas custas judiciais, é um assunto que tem levantado, na corrente jurídica, algumas polémicas, 
porque, efectivamente, se discute se do ponto de vista jurídico o preparo inicial pode ser pago às 
prestações ou se pode ser pago no final do processo, mas a lei define claramente que o preparo deve ser 
pago inicialmente.  

Mas, temos a lei do patrocínio judiciário, a Lei n.º 1/70 ou 75, se a memória não me falha, depois posso 
corrigir. Temos uma lei do patrocínio judiciário, esta lei é, no fundo, o contrapeso de que a justiça não pode 
ser denegada para ninguém pela insuficiência económica, ou seja, todos os cidadãos que não tenham 
recurso para aceder aos tribunais pode recorrer desta lei e pedir o patrocínio, a isenção das custas e do 
preparo para efectivamente ter acesso aos tribunais. 

O que aqui nesse aspecto posso já deixar aos Srs. Deputados e dizer-vos que bem-haja falarem disso e 
como uma nota do nosso primeiro pedido, seria a revisão das leis do patrocínio judiciário. Esta lei do 
patrocínio judiciário e das custas é uma lei que deve ser alterada. Nesse aspecto, VV. Ex.as darão uma 
ajuda enorme ao nosso Estado de Direito, se levarem isso como uma preocupação para a Assembleia e 
VV. Ex.as devem legislar sobre esta matéria, aliás sobre isso de acesso a justiça. Saiu da última 
recomendação, que poderão também ter acesso, o último encontro sobre o estado geral da justiça, saiu 
também, como uma das recomendações, a necessidade de revisão desta lei. 

Fiscalização judiciária - li uma obra sobre um grande senhor português, que por sinal era um deputado, 
que falava sobre a «Fiscalização Parlamentar do Sistema da Justiça». É verdade que se discute hoje muito 
o papel da Assembleia, que tem um papel muito importante, pode fiscalizar os actos judiciários, mas a 
grande contradição é saber o limite, até que ponto esta fiscalização pode ser feita, sobretudo, no que tange 
ao princípio de separação dos poderes. Mas, efectivamente, a fiscalização parlamentar dos actos judiciários 
já há muitas obras feitas sobre essa matéria e que naturalmente é um poder que deve ser exercido pela 
Assembleia Nacional, mas sempre no respeito do princípio da separação dos poderes. 

A questão da prisão preventiva, sempre se fala do excesso de prisão preventiva. É verdade que estamos 
a falar do ponto de vista genérico e nesse caso, o nosso trabalho não teria tanto êxito. Seria, talvez, melhor 
se falássemos e respondêssemos a casos concretos. 

A questão da prisão preventiva, realmente, é um assunto que todo o mundo fala. Fala-se muito do 
excesso de prisão preventiva, o número de presos em prisão preventiva, é verdade que é um problema, 
mas, neste momento, não tenho, é verdade que se me pedissem o número da população prisional, traria. A 
última sondagem, estão a ultimar os trabalhos para me dizerem o número de quadros de prisão preventiva. 
Não ultrapassa 100 indivíduos em prisão preventiva, não posso precisar. 

 
Uma Voz: — Deve estar a volta de 80. 
 
Sim, não ultrapassa 100, é isto. Com 100 reclusos em prisão preventiva e num horizonte de 160 mil 

habitantes - sou daqueles que entendo que a nossa população ronda os 200 e poucos mil habitantes -, 
portanto, do ponto de vista aritmética, pode-se concluir que não é um número, se olharmos em termos 
comparados, não me parece ser do ponto de vista aritmético, de mera matemática, que possamos dizer que 
temos um excesso de prisão preventiva. Seria bom que não tivéssemos.  

Sobretudo para o Ministério Público, que somos o detentor da acção penal, para nós, seria melhor que 
não tivéssemos ninguém em prisão preventiva. Significaria que não há problemas com a nossa sociedade.  

Mas, o importante para mim, enquanto Procurador-Geral da República, não são os números. O 
importante é saber se aqueles cidadãos que estão em prisão preventiva, se a decisão judiciária foi bem 
aplicada. Esta é que e a questão. Porque nós não podemos evitar os números, depende do comportamento 
das pessoas, se efectivamente estão lá de forma legal, isto é que é fundamental. 

O nosso Estado de Direito, o quê que consagra sobre a questão da prisão preventiva? 
Temos a Lei 5/2002, que é a lei de medidas de coação, a lei sobre a detenção. Esta lei é a base de 

aplicação de medida de coação da prisão preventiva e com o novo Código que foi aprovado recentemente, 
já temos um novo Código Penal, o Código Processo Penal, que veio alterar esta Lei 5/2002. Depois da 
publicação do novo Código será o Código Processo Penal que vai regulamentar a questão da prisão 
preventiva.  
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Muito bem, vamos ser mais breves, o quê que os senhores querem efectivamente que o Ministério 
Público pronuncie sobre a questão da prisão preventiva? 

Ora bem, a prisão preventiva é uma decisão tomada pelo judiciário, só o poder judicial tem a 
competência de aplicar esta medida e só se aplica a prisão preventiva a um cidadão, quando, para além de 
estarem reunidos os pressupostos objectivos e subjectivos, é preciso que, primeiro: o crime que o cidadão 
vem indiciado, a moldura penal abstracta, seja superior a três anos; segundo: para além do crime, do ponto 
de vista objectivo, o título legal, constituído um crime, punível com pena superior a três anos é preciso que 
se reúna outros três pressupostos: Continuidade da prática criminosa, perturbação da investigação ou 
perigo de fuga. 

Só assim, o tribunal, com a promoção do Ministério Público, pode aplicar a prisão preventiva a um 
cidadão. Não verificando esses pressupostos, não pode. Mas, a nossa Constituição e as nossas leis 
consagram também ao cidadão o direito. Temos uma lei, aí, o importante, VV Ex.as, apesar de os cidadãos 
estarem em prisão preventiva a nossa Constituição consagra também direito de recurso. «Habeas Corpus», 
é uma das medidas.  

Quando um cidadão está ilegalmente detido, ele tem que utilizar os mecanismos legais que a nossa 
Constituição e a nossa Lei Ordinária prevê. Se está em prisão preventiva ilegalmente, então deve utilizar os 
mecanismos legais, mas esses mecanismos legais estão consagrados. Um deles, «Habeas Corpus», outro, 
Recurso Ordinário. 

Desde o momento que os juízes aplicam uma medida de coação a alguém, a nossa Constituição e as 
nossas leis garantem ao cidadão, se não concordar com esta decisão, tem que recorre no momento. 
Também se não recorre perde o direito de recurso. 

Para dizer-vos, Sr.as e Srs. Deputados que em matéria de prisão preventiva, quer a Constituição, quer as 
Leis Ordinárias, está consagrada, há uma protecção do nosso Estado relativamente às prisões arbitrais. 

Nenhum cidadão pode ser preso ilegalmente, se por algum motivo qualquer órgão de autoridade 
judiciária, qualquer cidadão, qualquer estrutura, quem quer que seja que estiver preso ilegalmente, a nossa 
Constituição permite que essa prisão pode ser vista através do poder judiciário. Compete ao nosso 
Supremo Tribunal de Justiça apreciar o recurso do «Habeas Corpus» para que as pessoas possam sejam 
postas em liberdade se decorrer de uma prisão ilegal. A nossa lei regulamenta isso, a Lei 5/2002, e também 
a nossa Constituição.  

A pergunta que fez o Sr. Presidente da 5.ª Comissão, do ponto de vista genérico, não posso entrar em 
processos concretos, mas do ponto de vista genérico, a pergunta que fez; pode existir gente com excesso 
de prisão preventiva? Pode. E se constataram isso, por favor, gostaria que a Comissão, se detectou gente 
com excesso de prisão preventiva que comunicasse ao Procurador-Geral da República para que eu, 
enquanto defensor da legalidade, introduza, imediatamente, junto ao Supremo Tribunal de Justiça a 
providência de «Habeas Corpus». Mas, para isso é preciso que Sr. as e Srs. Deputados, nas visitas que 
fizeram ao serviço penitenciário, se constataram isso, aliás, decorre de vossa obrigação comunicar ao 
Procurador-Geral da República para que o mesmo, junto a instâncias competentes, proceda a providência 
de «Habeas Corpus» para que o cidadão seja posto em liberdade. Fico a aguardar, Sr. Presidente, a 
comunicação da 5ª. Comissão Especializada da Assembleia, para que ilustre, de forma concreta, ao 
Ministério Público, casos de cidadãos que estão em excesso de prisão preventiva para que possamos 
requerer ao Supremo Tribunal de Justiça, que ponha imediatamente em liberdade os cidadãos que estão 
em excesso de prisão preventiva.   

Se me perguntarem, Sr. Procurador-Geral da República, o quê que se pode fazer para evitarmos, em 
determinados casos, o excesso de prisão preventiva? 

Uma boa pergunta, é essa, talvez, que eu gostaria de ouvir. É verdade que podemos trabalhar nesse 
sentido, combater a ilegalidade que não deixa de ser uma injustiça. É uma injustiça ter um cidadão preso 
para além do prazo. A nossa Lei Ordinária prevê que nenhum cidadão pode, não sei se Sr. as e Srs. 
Deputados estiveram atentos, no último pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade sobre o 
artigo 172.º do Código Penal feito pelo Presidente da República sobre o limite mínimo e máximo do prazo 
da prisão preventiva. Ora, desde logo, vamos começar pela lacuna constitucional. Temos uma Constituição, 
que é preciso ser revista.  

Já é altura, Srs. Deputados, já é mais uma réplica deste encontro, é a segunda, a necessidade da 
revisão constitucional. Primeiro, pedi-vos que adoptem a alteração da lei sobre o patrocínio judiciário, o 
segundo pedido vai já no sentido da revisão constitucional e o terceiro, de um conjunto de leis que permitam 
que se efectivamente VV. Ex.as fazem parte da 5.ª Comissão – Direito e Cidadania – é preciso estarem 
muito atentos, porque, realmente, há aqui várias leis, aí podemos dar o nosso contributo também na feitura 
de determinadas leis para salvaguardar esta igualdade de direito. 

Ora bem, como falava, há lacuna constitucional porque ao contrário de Constituições mais 
desenvolvidas, Cabo – Verde, Portugal, consagraram na própria Constituição o prazo mínimo e máximo de 
prisão preventiva está consagrado na Constituição. Este é o primeiro aspecto fundamental.  

Isso significa que quando o legislador ordinário pretende fazer qualquer alteração é preciso não 
ultrapassar o princípio constitucional. Ora, tivemos uma revisão da lei ordinária, houve, nesse momento, 
uma alteração dos prazos de prisão preventiva. É que os prazos de prisão preventiva variam, há três limites: 
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o primeiro é no limite da investigação, aquilo que nós chamamos de instrução preparatória, que não podia 
ultrapassar dois meses, ou seja, ninguém poderia estar preso mais de dois meses antes da conclusão da 
instrução preparatória. Por outras palavras, se o cidadão é preso hoje e está a ser investigado, antes da 
culpa formada, antes de o Ministério Público acusar, dois meses depois a pessoa tem que ser posta em 
liberdade se não houver acusação do Ministério Público. Porque depois da acusação do Ministério Público 
há mais um outro prazo, que são mais dois meses até a decisão final, um ano em prisão preventiva. 

Há uma diferença, por exemplo, Portugal, mesmo Cabo-Verde, o limite máximo de prisão preventiva é de 
três anos, segundo a Constituição portuguesa. Mas, naturalmente a lei ordinária não prevê assim, há um 
limite menos na lei portuguesa, mas esse princípio depende. É verdade que a prisão preventiva só pode ser 
aplicada como última medida porque o judiciário tem várias outras. Tem que, efectivamente, ser, na última 
circunstância é que se deve aplicar isso. Ora, então o que se pode fazer para alterar esse quadro de 
coisas? 

Primeiro aspecto, é termos um sistema a funcionar. É preciso que todos os operadores judiciários, os 
Tribunais, o Ministério Público, a Polícia de Investigação Criminal, o próprio legislador, começando pela 
feitura da lei 

É preciso que quando se faz uma lei, esta lei tem que estar de acordo com à nossa realidade.  
Senhoras e senhores, não pensem que hoje na nossa sociedade quando alguém… nós temos vários 

casos e vou dar um exemplo: um trabalhador tem o seu campo e entretanto assaltam-lhe e tiram de lá 
algumas hortaliças. O camponês que trabalha com a situação difícil em que estamos e o polícia prende 
esse homem que assaltou o campo, toda a comunidade está atenta a isso, este caso é presente à 
autoridade judiciária e é solto, vão logo criticar o sistema judiciário. Vão dizer que ele roubou tantas coisas e 
está solto. 

Mas, é que as pessoas não sabem que para aplicar a prisão preventiva é necessário reunir outros 
pressupostos, ou seja, do ponto de vista cultural, por isso é que nós sempre dissemos que para a nossa 
realidade é necessário, quando se faz as leis, ter muita atenção, porque a sociedade espera algo e muitas 
vezes vem o contrário. Mas há problemas, reconhecemos que existem problemas e é com esse exercício 
que estamos a fazer agora, de intercâmbio, que podemos todos, de facto, contribuir para a melhoria das 
coisas. E aqui já há uma melhoria enorme. A 5.ª Comissão fez uma visita, constatou, remeteu à 
Procuradoria e nós, naturalmente, vamos agir de conformidade.  

Eu dizia, bom, se o cidadão está em prisão preventiva por muito tempo, há um problema aqui, senhoras 
e senhores. Há um problema conjuntural da investigação. 

É que neste momento, Srs. Deputados, quando se fala do Estado de Direito Democrático, temos 
Comissões Especializadas da Assembleia, é preciso dar e dispor o sector da justiça de meios, porque hoje 
estamos aqui, amanhã podemos ser vítimas do próprio sistema. É preciso criar condições. O poder 
judiciário tem que ter condições materiais, humanas, tem que ter leis adequadas, ter operadores, bons 
magistrados, bons funcionários, gente com bom salário para trabalhar e dignificar o nosso Estado de Direito, 
porque é na Justiça, Sr.as e Srs. Deputados que tudo vai parar.  

A nossa Constituição prevê que os Tribunais são órgãos de soberania constitucionalmente consagrados 
para dirimir os conflitos do povo.  

Os Tribunais funcionam para o povo.  
Sr.as e Srs. Deputados, o único poder da Administração Central do Estado que decide, baseando na 

verdade, são os Tribunais. 
Os Tribunais só tomam uma decisão quando, efectivamente, tiverem provas, não decidem por 

testemunhos de ouvir dizer. Coisa contrária, senhoras e senhores - com respeito que tenho pelo poder 
político -, do poder político. 

Um exemplo básico: Se um determinado ministro quer construir uma auto-estrada da Trindade para 
Neves, basta uma mera opção política, pode hoje politicamente entender que vai construir uma auto-
estrada, decide e faz. 

Nós já não temos esse privilégio e esse direito. Nós, para mandarmos alguém para a prisão preventiva é 
necessário que existam indícios suficientes, provas de que efectivamente ele vem indiciado num crime, cuja 
moldura penal abstracta seja superior a três anos e que também se reúnam outros requisitos. 

Ora, se por algum motivo o cidadão está em prisão preventiva para além do prazo, existe na nossa 
Constituição, nas nossas leis, todo o mecanismo legal para que o Supremo Tribunal de Justiça possa rever 
essa decisão. Mas, como eu diria, para que possamos evitar tudo isso, Sr.as e Srs. Deputados, faço-vos um 
enorme apelo, em prol da dignificação do nosso Estado de Direito, criem mecanismos legais e jurídicos, de 
maior controlo ao sistema judiciário no sentido de maior fiscalização. Criem condições! 

A nossa Constituição é bastante clara. Compete ao poder executivo, ao Governo, a condução da política 
criminal; compete à Assembleia Nacional legislar sobre todas as matérias, do ponto de vista da própria 
estrutura organizacional dos Tribunais, logo, há aqui, em termos de hierarquia de competências, senhoras e 
senhores, responsabilidades conjuntas. De modo que é necessária uma reflexão profunda, para que 
tenhamos um modelo que melhor se adapte à nossa realidade e esse modelo compete ao poder executivo. 
Termino, apelando, uma vez mais, a mais meios ao poder judiciário, porque, efectivamente, a Polícia de 
Investigação Criminal, no caso da prisão preventiva, tem muito a ver com as carências da instrução. As 
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senhoras e os senhores aqui presentes visitaram a nossa Polícia de Investigação Criminal e a Cadeia 
Central e viram, mas a quanto tempo estamos a falar, a dizer em vários relatórios que é necessário 
construir-se mais uma cadeia? Quem vai construir a cadeia? Somos nós? São os Tribunais? É o Ministério 
Público? Há superlotação da cadeia, temos gentes em prisão preventiva que ficam em prisão preventiva 
junto dos reclusos. Mas quem tem que construir as cadeias, são os Tribunais? O poder executivo é que tem 
que criar, é uma política do executivo.  

Os orçamentos, quando vêm para serem aprovados na Assembleia Nacional. Criem condições, 
discutam, façam debate alargado para que efectivamente se possa construir. Mesmo o Ministério Público 
agora quer construir, alargar a Procuradoria-Geral da República, para que os magistrados tenham mais 
meios para trabalhar, para impedir algumas ilegalidades. Mas para isso é preciso também que haja uma 
vontade política, haja um acordo, consensos, para que efectivamente as coisas funcionem. 

Estamos atentos e a responsabilidade é de todos nós, cada um no âmbito das suas competências. 
Poderia decorar muito mais sobre a justiça, sobre a questão da prisão preventiva, mas fico por aqui para 
não cansar mais os Srs. Deputados, outras perguntas darei resposta. 

 
O Sr. Presidente: — Muito obrigado Sr. Procurador por nos ilustrar com essas informações, que 

certamente, vão ajudar-nos a fazer o nosso relatório que vamos dirigir à Mesa da Assembleia.  
Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado José António que quer fazer uma intervenção. 
 
O Sr. José António (ADI): — Sr. Presidente, acompanhei com atenção o esclarecimento do Sr. 

Procurador-Geral da República, embora tenha dito que não veio já com informações daquilo que iríamos 
tratar aqui, mas ilustrou-nos bastante e acho que esse esclarecimento ajudou-me a ultrapassar algumas 
preocupações que trazia.  

No entanto, gostaria de fazer um reparo. O Sr. Procurador-Geral fez alusão a aspectos como falta de 
meios, legislações adequadas à nossa realidade, mas nós da 5.ª Comissão Especializada da Assembleia 
estamos a notar é a aplicação daquilo que existe, das leis que existem. Nós, quando estivemos na 
Penitenciária dissemos e bem, as pessoas reclamaram, não tomámos notas das reclamações das pessoas 
que queria que as fizéssemos chegar à Procuradoria-Geral da República, entendemos que nesta primeira 
operação a ideia não era essa, é de nós ouvirmos as pessoas e tentarmos conversar com as instituições 
afectas à matéria da Justiça, no sentido de vermos o que é que poderemos fazer em conjunto para 
ultrapassarmos esse estado de coisas.  

O Sr. Procurador-Geral da República disse-nos bem que a Justiça é cara, mas também disse que os 
cidadãos sabem que quando os seus direitos são postos em causa têm mecanismos de recurso. Agora, 
para essas pessoas recorrerem é preciso que haja, de facto, meios, porque uma pessoa sem um advogado 
não terá, certamente, como recorrer. Até talvez essas pessoas nem saibam que têm direito a esse recurso, 
por exemplo, a questão do «Habeas Corpus» e não só, é preciso uma pessoa estar presa, ela precisa ter 
alguém para acompanhar essa questão. Do meu ponto de vista, aquilo que é da nossa responsabilidade, 
acho que a Assembleia irá, com certeza, fazer, mas é preciso termos em atenção que, independentemente 
– volto a repisar -, a questão de falta de legislações. Queremos também pedir à Procuradoria-Geral da 
República, o Ministério Público, neste caso, no sentido de fazer o que estiver ao seu alcance, não poderá 
fazer milagres, no sentido de permitir que de facto o acesso à Justiça seja garantido. Bom, pronto, eu digo 
para fazer aquilo que estiver ao alcance da Procuradoria-Geral da República, obviamente, não poderá fazer 
aquilo que não pode, mas pelo menos, aquilo que nos interessa, de facto, é que os cidadãos tenham 
acesso a justiça, porque a nossa Comissão defende que haja salvaguarda dos direitos humanos, se as 
pessoas não tiverem direito a justiça, daí estamos perante uma violação dos direitos, logo, é preciso que a 
Procuradoria nos ajude a encontrar uma saída para essa questão.  

 
O Sr. Presidente: — Tem a palavra o Sr. Procurador-Geral da República. 
 
O Sr. Procurador-Geral da República: — Na verdade, o acesso a justiça é um direito. Agradeço as 

palavras sábias do Sr. Deputado relativamente a essa questão do acesso a justiça, conforme já disse, 
daquilo que compete ao Ministério Público, como defensor da legalidade, o Ministério Público é o órgão 
encarregue de fazer os tribunais defenderem a legalidade democrática, exercer a acção penal e dentro 
dessas competências tem, seguramente, feito o seu papel. Reparem que mesmo que um cidadão não tenha 
advogado ele nunca será julgado e condenado sem ter um advogado. Portanto, há um princípio de 
contraditório de defesa e ampla defesa, que mesmo que ele não tenha condições, há o chamado o defensor 
oficioso que o próprio Estado lhe garante. Mas, para isso, também há um problema que se discute e se 
discutia em várias outras, quem deve pagar essas custas, porque efectivamente o Tribunal quando tem um 
cidadão que não tenha condições vai ao Tribunal para ser julgado, ele não terá como constituir um 
mandatário, ter um advogado, mas ele também não pode ser julgado sem um advogado. E então, a nossa 
lei prevê a constituição de um defensor oficioso, e quer o Ministério Público quer os Juízes não julgam sem 
que as partes estejam presentes e os advogados mandatários. Mas o problema que se tem hoje é que 
comunica-se o modelo da comunicação da Ordem dos Advogados para indicar alguém, mas há essa 
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questão do pagamento. Portanto, há uma cadeia, e muitas vezes, há alguns problemas com a questão 
financeira. Temos um país pobre e temos que ver isso nessa perspectiva, é um país pobre mas viável. 
Somos um país pobre, mas as coisas devem funcionar com maior racionalidade possível. Temos meios e 
condições para efectivamente levar a bom porto o nosso país, em termos de acesso a justiça, está 
garantido, mas o que esperávamos é uma maior fiscalização. 

Mas quando se fala hoje da crise da justiça ou a justiça em crise ou de alguns problemas que enfermam 
a justiça é hoje visto do ponto de vista global. O Direito Penal tradicional tem evoluído e os problemas são 
muito semelhantes aos outros países. Hoje, uma coisa é investigar alguém que rouba uma pinha de 
banana, um televisor, outra coisa é investigar o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os Ministros e 
os Deputados.  

Falamos do Estado de Direito Democrático com o direito de acesso, mas é o próprio Estado de Direito 
que vem dar certas prerrogativas aos cidadãos. O Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, os 
Srs. Ministros, os Srs. Deputados gozam de determinadas prerrogativas que um cidadão comum não tem. 
Ora, senhoras e senhores, investigar um João ou um Manuel não é a mesma coisa que investigar essas 
figuras, os titulares dos cargos políticos. Não é a mesma coisa! 

Mas temos um Estado de Direito onde está consagrada a igualdade de garantia, e muitas vezes vem 
nisso que VV. Ex.as constataram. Ele roubou um televisor, está preso; aquele ou aquela que roubou 50 
milhões ou está envolvido ou indiciado num acto de corrupção está aqui, impune. A impunidade é um 
problema, mas aqui é preciso uma reflexão profunda. Porquê que existe a impunidade? Porquê que hoje há 
uma impunidade?  

É verdade que as prerrogativas devem existir. Srs. Deputados devem gozar de imunidade parlamentar, 
pese embora esta imunidade dificultar a investigação do Ministério Público – tivemos casos de suspensão, 
de interrupção de processos porque estávamos perante casos de imunidade parlamentar e já tivemos casos 
no nosso país em que podemos falar de desigualdades. Cidadãos indiciados no mesmo tipo de crime, os 
mesmos factos e as mesmas circunstâncias, o José e o Pedro ficaram em prisão preventiva e o Manuel, por 
gozar de prerrogativas constitucionais estava em liberdade. Mas, este é o Estado de Direito que temos. De 
quem é a responsabilidade? 

Mas, é a lei e temos que respeitá-la. Há prerrogativas constitucionais. Portanto, é preciso termos muita 
atenção porque, de facto, há o primado da lei, que caracteriza quer os Tribunais quer o Ministério Público, 
que é respeitar as leis.  

Mas também, percebi muito bem a intenção do Sr. Deputado. É verdade que temos meios e leis e com 
aquilo que temos poderíamos fazer mais e melhor em determinadas situações e há casos que eu, enquanto 
Procurador-Geral da República, constatei casos de falta de alguma coerência, falta de desempenho de 
alguns magistrados, de algum erro judiciário na aplicação da lei, na interpretação feita, quer pelo Juiz, quer 
pelo Ministério Público, quer pelos Procuradores, porque são seres humanos, também erram. Mas, existem 
mecanismos legais para quando um juiz faz má aplicação da lei, quando os Procuradores fazem uma má 
aplicação ou interpretação da lei, existem mecanismos legais para corrigir esses erros? 

Digo-vos que existe, quer por via de recurso, quer por recurso ordinário e extraordinário, quer também 
por via de recurso hierárquico quando se trata de Procuradores do Ministério Público.  

Mais ainda, a nossa Constituição, se a memória não me falha, o artigo 61.º ou 70.º fala de um princípio 
fundamental, que é o direito de ressarcir os prejuízos, portanto, os tribunais, qualquer agente da 
administração que no âmbito das suas funções violar direitos e garantias do cidadão, esse cidadão tem o 
direito de recorrer aos tribunais para ressarcir esses prejuízos. Tem o direito a indemnização. Quer os 
tribunais quer a administração activa, quando pratica um acto e esse acto viola os direitos dos cidadãos, 
também a nossa Constituição veio permitir que o cidadão recorra aos tribunais para que o Estado possa ser 
condenado a ressarcir os prejuízos causados quer por uma prisão ilegal quer por uma sentença que, 
posteriormente, se possa considerar de uma má interpretação dela. Portanto, também aí temos leis, mas o 
que falta nessa matéria, os direitos dos cidadãos, aí posso já dizer-vos – mais uma terceira nota -, no 
sentido de legislar sobre a criação de lei da responsabilidade dos actos extrajudicial do Estado, que falta. 
Portanto, a nível da Constituição está consagrado. A administração activa quando toma uma decisão 
errada, o cidadão pode recorrer desta decisão, estamos a falar de actos extracontratual, a lei de 
responsabilidade extracontratual do Estado tem que existir, aliás existe. Basta os Srs. Deputados acederem 
ao site e terão acesso á lei de responsabilidade extracontratual de Portugal, do Brasil, mas nós na nossa lei 
não temos.  

A Constituição consagra – estamos a falar de defender os cidadãos, da igualdade de circunstâncias -, 
mas, efectivamente não temos na prática uma lei que responsabiliza o Estado das ilegalidades que ele 
comete no exercício extracontratual. Portanto, é preciso que haja essa lei! Primeiro tem que haver essa lei. 

Ora bem, e portanto, quando se refere que temos efectivamente meios, que se poderia fazer alguma 
coisa e não se faz, é verdade que sim, mas o que é que do ponto de vista jurídico existe hoje para controlar 
o poder judiciário? 

Porque os magistrados, um dos princípios fundamentais da magistratura judicial, do poder judiciário é 
aquilo que eu tenho estado a lutar, e estamos a conseguir, é a independência do Ministério Público e dos 
Tribunais. Este é o corolário do Estado de Direito Democrático. 
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É verdade que temos as leis que temos e as coisas não estão a funcionar, é verdade. Há circunstâncias 
que até o próprio Ministério Público, nós temos estado a constatar, e há coisas que poderiam funcionar mais 
e melhor, mas como? 

O Conselho Superior da Magistratura deve funcionar, os Juízes e Procuradores têm que ser 
inspeccionados. E não são só eles que devem ser inspeccionados, toda a administração activa, os Srs. 
Deputados também. 

Peço um reparo aqui. Se me permitirem este desabafo, com a vossa permissão, Sr. Presidente, foi 
marcada a audiência para as 9 horas e eu às 9 horas estava aqui. O Sr. Presidente da 5.ª Comissão 
também estava. Tivemos que esperar. Desculpem-me por tecer essa consideração.  

Mas é que hoje há aqui no País problemas gravíssimos. É necessário uma reflexão profunda e não 
ficarmos cada um no seu vestido de Procuradores, de Doutores, de Deputados, de Ministros e de Primeiro-
Ministro. Temos que analisar o País conjuntamente para avançarmos, porque estamos mesmo em termos 
de poder judiciário, com problemas, e só os operadores judiciários não poderão resolvê-los. Nós só 
aplicamos as leis. Agora, para isso funcionar depende do poder executivo. A inspecção judicial é 
fundamental, porque aquele juiz que é só juiz por nome, que não aplica a lei como deve ser, está aqui mas 
não é imparcial, está lá e não é independente, ele tem que ser classificado no seu trabalho. Há o princípio 
da irresponsabilidade do juiz segundo o qual nenhum procurador, nenhum juiz pode ser condenado pela 
decisão que toma. Este é um corolário do Estado de Direito Democrático. Mas isso não significa impunidade 
dos procuradores e dos juízes. Ora, se toma uma decisão patológica, o Conselho Superior, a Inspecção 
Judicial tem que avaliar e dizer: — Não! O senhor não tem aptidão para ser juiz ou para ser procurador e 
então vá para rua.  

É classificado medíocre e vai fazer outra coisa. 
Portanto, é verdade que temos a todos os níveis bons e maus profissionais. Temos bons procuradores e 

maus procuradores. Temos bons juízes e maus juízes. Agora, o que é necessário para o sistema andar é: 
os maus vão fazer outra coisa. Os maus afastam-se e temos que premiar os bons. Mas o que está a 
acontecer, aí é que é uma patologia crónica, é no sentido de toda a sociedade estar, neste momento, a 
premiar os maus em todos os sectores da nossa sociedade. Temos que ser abertos e frontais em dizê-lo. 
Os medíocres é que estão a ser premiados. Se os medíocres são premiados, de que Estado de Direito 
Democrático estamos aqui a falar? Ora, temos que inverter isto! 

Os Tribunais e a Assembleia Nacional têm um papel importante. Na escolha dos representantes dos 
juízes, quem nomeia os Juízes Conselheiros para o Supremo Tribunal de Justiça é a Assembleia Nacional. 
A Assembleia Nacional nomeia. Não elege. Essa questão da eleição e nomeação dos juízes, nós na altura 
dissemos que não é eleger. Vejam o problema que deve haver, a interdependência tem que funcionar. 
Dissemos, na altura, que a Assembleia Nacional não elege nenhum juiz para Supremo Tribunal de Justiça e 
fomos muito mal interpretados na altura.  

Estávamos preocupados com a qualidade, eficácia e eficiência do sistema judiciário, mas fez-se a 
eleição. Hoje, com os mesmos factos e as mesmas circunstâncias fizeram a nomeação. Mas o que se 
passa com o nosso Estado de Direito?  

Temos que reflectir porque a consequência disso tudo será para todos nós. Estou aberto para outras 
perguntas. 

 
O Sr. Presidente: — Srs. Deputados, não sei se têm mais questões a expor. 
O Sr. Procurador falou na generalidade de várias situações que se vive no sector judicial. Há tempos, 

não sei se continua o caso de desvio de processos nos Tribunais, houve agressão aos magistrados, 
portanto, há uma série de questões, também se fala de suborno, de compra de sentenças. E assim, gostaria 
que nos ilustrasse um pouco como é que está a andar essa série de situações que enfermam o sector 
judiciário. 

Tem a palavra. 
 
O Sr. Procurador-Geral da República: — Conforme tinha dito inicialmente que por dever de reserva 

que me assiste não vou entrar em processos concretos, mas, do ponto de vista genérico, posso dar aos 
Srs. Deputados alguns esclarecimentos sobre essas questões. E também é um bocado difícil quando se faz 
uma pergunta genérica, normalmente a resposta também é genérica. Mas sobre agressão, é verdade que 
agressão envolvendo os operadores judiciários foi, naturalmente, algo público, e como tal, as autoridades 
competentes agiram de conformidade dentro do prazo e, lamentavelmente, é verdade que até agora 
relativamente a este caso de agressão de operadores judiciários, inclusive, um juiz agredido na praça 
pública, ainda não foi julgado. O que posso dizer aqui é que naquilo que toca ao Ministério Público, não 
estou a puxar a brasa à sardinha, mas procuramos cumprir sempre os prazos. 

Quer esse quer todos os outros processos, remetemos a tempo aos Tribunais, e esse caso foi remetido 
ao Tribunal e, infelizmente, até hoje, ainda não há a conclusão, vá lá, o julgamento desse caso, mas sei que 
houve uma acusação por parte do Ministério Público e o processo foi remetido ao Tribunal e também 
estamos a aguardar impacientemente, porque, de facto, o princípio de celeridade processual deve existir.  
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Mas aqui eu vou trazer também à colação algo que muitas vezes dá nisso. Estamos diante de uma 
morosidade processual. Vou dar-vos um exemplo disso para perceberem como é que está o nosso Estado 
de Direito. 

Muitas vezes dizemos que o problema está no sistema judiciário, mas não é. É um problema conjuntural.  
Neste exemplo dá para ilustrar um pouco a realidade. É verdade que houve um flagrante delito, com uma 

situação daquelas, mas porque estavam em causa figuras conhecidas com algum peso económico, líder 
com alguma intervenção política, um deputado e hoje posso concluir isto com alguma propriedade. É que 
quando se investiga, quando o Ministério Público acusa um Zé ou um António, o processo anda a mil 
maravilhas, mas quando acusa alguém e fundamentalmente quando tem algum amparo político ou 
partidário e de determinados partidos, também não são todos os partidos, isto é uma constatação do 
Procurador-Geral da República. São constatações com algum cunho científico devido os dados que 
dispomos. Quando, efectivamente, se acusa alguém que tem alguma filiação política/partidária ou ocupa 
cargo relevante, aqui as coisas começam a complicar-se um bocado. Ora, não sei, porque aqui VV. Ex.as 
poderão tirar as conclusões. O que constatamos, é que este e vários processos pendentes quando 
envolvem figuras com algum peso político, com alguma filiação política/partidária ou ocupam algum cargo 
de responsabilidade política. Ora, aquele foi um caso idêntico, inclusive, em flagrante delito, com um 
mandato de detenção e não foi cumprido pela polícia. A Polícia não consegue cumprir um mandato com 
uma ordem de detenção, primeiro porque a Polícia diz que não tem meios. O polícia para se deslocar do 
seu recinto até o local do crime, tinha que ser com a viatura do queixoso. Mas queremos celeridade!  

Portanto, a Polícia não tem meios nem as mínimas condições, mas estão sempre a exigir-nos, ou seja, 
desde a falta de meios dos operacionais da deslocação, porque uma investigação exige a rapidez. A 
investigação é a rapidez e ela tem que ser pronta para ser célere e eficaz. O primeiro aspecto é o local do 
crime, é preciso a preservação do local de crime e ter meios.  

Chegamos lá, a Polícia tem que ser pronta, isto é, chegar e fazer recolhas. Exames de DNA. Senhoras e 
senhores, temos algum laboratório?  

O que estamos a fazer é a brincar com um e com outro. Nesta nossa República Democrática estamos 
todos a brincar com assuntos de Estado e de responsabilidade. Foram visitar a Polícia de Investigação 
Criminal, temos lá um Laboratório Forance?  

As condições que a nossa polícia tem, é preciso pensar e repensar. Mas quem deve criar e dotar as 
nossas polícias de condições, não são os tribunais. Isto compete ao executivo.  

Mas a pergunta que se coloca sempre é: Será que existe a vontade política para que essas instituições 
funcionem? Será que há essa vontade Sr.as e Srs. Deputados?  

O trabalho que VV. Ex.as estão aqui hoje a fazer, eu terei acesso a um relatório? Será que isto vai 
adiante, Sr.as e Srs. Deputados?  

Faço votos que se produza um relatório e que, para o bem do nosso Estado de Direito, vá adiante. 
Porque temos que começar.  

Quem sabe é o começo da eficácia do nosso sistema? 
Portanto, a Polícia para chegar o local não tinha meios e como é que ela vai chegar ao local do crime? A 

Polícia não tem condições, mas tinha que prender. Se a Polícia tivesse chegado a tempo ou tivesse meios, 
lá fora, uma mera comunicação, aliás, em cada passo, tem um polícia. Era só alertar e a polícia já estava no 
local. Se tivéssemos um regime de policiamento, da fiscalização da polícia mesmo no ponto de vista 
preventivo, está lá, e é só comunicar e está o indivíduo preso. E é julgado sumariamente. 

Mas aqui não! 
Quer a falta da prontidão da Polícia por falta de meios, tudo isto vai permitir a morosidade das 

investigações e consequente alargamento do prazo para o julgamento. E depois quando se perde este 
prazo de flagrante delito, vem a questão da investigação. Reunir provas, é um problema enorme que temos, 
não há condições científicas de investigação. Nós estamos a dizer sempre, que para além da legislação, é 
preciso criar condições científicas para que se possa trabalhar! 

E reparem, é que não bastam as denúncias. Hoje, há várias denúncias de corrupção e desvios. Não 
basta, porque uma coisa é a morosidade que uma investigação acarreta e a velocidade de uma 
investigação não é mesma que a velocidade de um discurso político. Portanto, como eu disse atrás, para 
nós decidirmos temos que basear na verdade, e a verdade precisa de provas. E essas provas, é preciso 
que os órgãos da Polícia tenham condições.  

Falou de desvios dos processos nos Tribunais, eu desconheço se há ou não desvios de processos, mas, 
naturalmente, havendo desvios dos processos, a parte ofendida deve apresentar queixas e o Ministério 
Público, os Tribunais e a Polícia de Investigação Criminal devem agir de conformidade para se apurar. Mas 
quando também há um desvio de processo, o nosso mecanismo consagra, para além da versão de 
processo, o nosso mecanismo consagra também, para além da veação, um desvio de processo é preciso 
analisar e avaliar, se estão reunidos os pressupostos objectivos e subjectivos do tipo legal de crime, de furto 
ou roubo. Mas essa avaliação compete às autoridades judiciárias. Do ponto de vista administrativo, existem 
mecanismos de quando um processo desaparece, a Lei Adjectiva prevê a reforma dos processos. Mesmo 
que um processo perca nos Tribunais, há possibilidade legal da reforma do processo e portanto está 
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sempre salvaguardado. Não é porque desaparece um processo é que vai haver impunidade. Não! Pode-se 
fazer a reforma do processo e não haver impunidade.  

 
O Sr. Presidente — Srs. Deputados, não sei se têm mais alguma questão a expor ao Sr. Procurador. 

Caso contrário, gostaríamos de agradecer, mais uma vez, a presença do Sr. Procurador e dizer que ilustrou-
nos com uma série de informações que vão, de certa forma, ajudar o nosso relatório, que fazemos questão 
de apresentar à Mesa da Assembleia. Também gostaríamos de dizer a Vossa Excelência que ficamos 
ilustrados depois da forma ampla como abordou as várias questões. Algumas delas estavam-nos a criar 
algumas dificuldades, depois das nossas visitas, porque há questões que são do âmbito executivo. Vamos 
ter um encontro, em breve, com o Sr. Ministro da Justiça e podemos expor os casos do âmbito executivo. 

Aproveito a oportunidade para agradecer e mais uma vez desejar um bom Natal e se não voltarmos a 
encontrar-nos, que 2011 traga-nos mais justiça ao nosso país.  

 
O Sr. Procurador-Geral da República: — Sr. Presidente, Deus está connosco, nos abençoa sempre 

nestes momentos. Eu também quero, uma vez mais, renovar os votos de um próspero Natal, às Sr.as e Srs. 
Deputados e à toda a família, que 2011 seja um ano coroado de êxitos e que traga melhores dias para 
todos e para a nossa Casa Parlamentar. Do de ponto de vista institucional, estamos abertos à Assembleia, 
à Comissão e à tudo que for necessário para mais algumas informações concretas. Que fique claro, a nossa 
conversa foi abordada de forma muito genérica. E do ponto de vista concreto e objectivo, estaremos abertos 
a mais alguns esclarecimentos que, porventura, a Assembleia queira. 

Muito obrigado a todos. 
 
O Sr. Presidente — Declaro encerrada a Sessão. 
 
Eram 10 horas e 46 minutos  


