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Cláusula 4.a

Comparticipação financeira

A comparticipação financeira a prestar pelo CEFD à Federação
outorgante, para os efeitos referidos na cláusula 1.a, é de 1 500 000$,
a ser suportada pelo orçamento de investimento para 2001.

Cláusula 5.a

Disponibilização da comparticipação financeira

1 — A comparticipação referida na cláusula 4.a será disponibilizada
à medida que o programa de formação se for concretizando.

2 — A disponibilização da comparticipação será efectuada mediante
a apresentação de relatórios dos cursos ou acções de formação, até
um mês após a sua realização, de acordo com o modelo de relatório
proposto e já na posse da Federação.

3 — Os relatórios deverão ser instruídos com os documentos com-
provativos das despesas a serem suportadas por força daquela com-
participação e integrar a documentação técnica e os manuais de for-
mação específicos e respectivos conteúdos.

4 — Os relatórios dos cursos ou acções de formação a realizar
durante o mês de Dezembro deverão ser entregues no CEFD até
14 de Dezembro de 2001.

5 — Deverá constar em todos os suportes de divulgação das acções,
bem como nos manuais de formação e documentação técnica em
forma de publicação, o logótipo do CEFD, conforme as regras pre-
vistas no livro de normas gráficas.

6 — O não cumprimento do estabelecido nos n.os 2 a 5 implicará
a exclusão da comparticipação financeira.

Cláusula 6.a

Atribuições do CEFD

1 — É atribuição do CEFD verificar o desenvolvimento do pro-
grama de formação de recursos humanos que justificou a celebração
do presente contrato, procedendo ao acompanhamento e controlo
da sua execução, nos termos previstos no artigo 14.o do Decreto-Lei
n.o 432/91, de 6 de Novembro.

2 — O CEFD compromete-se a efectuar o pagamento da compar-
ticipação financeira após a entrega do relatório de cada curso ou
acção de formação, de acordo com o regime de administração finan-
ceira do Estado.

Cláusula 7.a

Incumprimento do contrato-programa

O incumprimento do presente contrato-programa ou o desvio dos
seus objectivos por parte do segundo outorgante implica a integral
devolução da verba referida na cláusula 4.a

Cláusula 8.a

Revisão ou modificações do contrato

As revisões ou modificações do presente contrato, bem como a
sua resolução por iniciativa do Estado, carecem de aprovação do mem-
bro do Governo responsável pela área do desporto.

[O presente contrato-programa está isento de fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 82.o da
Lei n.o 30-C/2000, de 29 de Dezembro, rectificada pela
Declaração de Rectificação n.o 1/2001, de 5 de Janeiro,
publicada no Diário da República, 1.a série-A, n.o 11, de
13 de Janeiro de 2001.]

Celebrado em 11 de Junho de 2001, em quatro folhas e em dois
exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos outor-
gantes.

Pelo Primeiro Outorgante, António Fiúza Fraga. — Pelo Segundo
Outorgante, António José de Almeida.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acórdão n.o 137/2001/T. Const. — Processo n.o 778/2000. —
Acordam na 3.a Secção do Tribunal Constitucional:

1 — Zoraia Moreira Martins foi condenada, por Acórdão do Tri-
bunal colectivo da Comarca de Aveiro de 5 de Junho de 2000 (a
fls. 1139 e seguintes), na pena de 10 anos de prisão, pela prática,
em concurso real, de vários crimes de burla e de burla qualificada,
cometidos em Aveiro e Monção.

Inconformada, recorreu para o Tribunal da Relação de Coimbra,
que, por Acórdão de 8 de Novembro de 2000 (a fls. 1291 e seguintes),
confirmou a condenação.

De novo inconformada, Zoraia Moreira Martins veio interpor
recurso para o Tribunal Constitucional (requerimento a fl. 1343), ao
abrigo do disposto na alínea b) do n.o 1 do artigo 70.o da Lei n.o 28/82,
de 15 de Novembro, afirmando que:

«1 — O douto acórdão que negou provimento ao recurso interposto
pela recorrente interpretou e aplicou o artigo 127.o do CPP no sentido
de que ‘a restrição nele estabelecida, quanto à apreciação da prova,
não abrange o reconhecimento promovido sem observância das for-
malidades estabelecidas pelo artigo 147.o do Código de Processo
Penal’.

2 — Contudo, salvo o devido respeito, a recorrente destaca, para
fins do n.o 2 do artigo 75.o-A da Lei n.o 28/82, de 15 de Novembro,
que desde logo no seu recurso interposto suscitou, a inconstitucio-
nalidade material do citado artigo 127.o do CPP, na referida inter-
pretação e aplicação, promovidas pelo douto acórdão.

3 — E isto, salvo sempre o devido respeito, por considerar que
tal interpretação e aplicação caracterizam a inconstitucionalidade
material do referido artigo 127.o do CPP, por violação do disposto
pelos artigos 2.o, 16.o, 17.o, 32.o, 202.o e 203.o, todos da Constituição
da República, do artigo 11.o, n.o 1, da Declaração Universal dos Direi-
tos do Homem e do artigo 6.o, n.o 2, da Convenção Europeia dos
Direitos do Homem, bem como do princípio da separação e inter-
dependência dos poderes.

4 — E o douto acórdão que negou provimento ao recurso interposto
pela recorrente interpretou e aplicou o artigo 147.o do CPP no sentido
de que ‘o reconhecimento de um arguido tem valor como meio de
prova, mesmo quando não observadas as formalidades estabelecidas
no mesmo artigo 147.o do Código de Processo Penal’.

5 — Contudo, salvo o devido respeito, a recorrente destaca, para
fins do n.o 2 do artigo 75.o-A da Lei n.o 28/82, de 15 de Novembro,
que desde logo no seu recurso interposto suscitou, a inconstitucio-
nalidade material do citado artigo 147.o do CPP, na referida inter-
pretação e aplicação, promovidas pelo douto acórdão.

6 — E isto, salvo sempre o devido respeito, por considerar que
tal interpretação e aplicação caracterizam a inconstitucionalidade
material do referido artigo 147.o do CPP, por violação dos artigos 2.o,
16.o, 17.o, 32.o, 202.o e 203.o, todos da Constituição da República,
do artigo 11.o, n. 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem
e do artigo 6.o, n.o 2, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem,
bem como do principio da separação e interdependência dos poderes.

7 — Pretende a recorrente que as referidas inconstitucionalidades
dos artigos 127.o e 147.o, ambos do CPP, sejam apreciadas pelo vene-
rando Tribunal Constitucional.»

O recurso foi admitido, em decisão que não vincula este Tribunal
(n.o 3 do artigo 76.o da Lei n.o 28/82).

2 — Notificada para o efeito, a recorrente apresentou as suas ale-
gações (a fls. 1348 e seguintes).

Em síntese, sustenta que a sua condenação relativa aos factos pra-
ticados em Monção teve como único fundamento um seu reconhe-
cimento, realizado sem as formalidades prescritas no artigo 147.o do
Código de Processo Penal, pelas ofendidas Amabília Rocha Barbeitos
e Ana Maria Sousa Gonçalves; o que significa que o referido
artigo 147.o foi interpretado e aplicado no sentido de que «o reco-
nhecimento de um arguido tem valor de meio de prova, mesmo quando
não observadas as formalidades estabelecidas no mesmo artigo 147.o
do CPP».

Ora «tal interpretação e aplicação, não encontrando qualquer cor-
respondência verbal no texto do referido dispositivo, implicam em
violação dos artigos 2.o, 16.o, 17.o, 32.o, 202.o e 203.o todos da Cons-
tituição da República, do artigo 11.o, n.o 1, da Declaração Universal
dos Direitos do Homem e do artigo 6.o, n.o 2, da Convenção Europeia
dos Direitos do Homem, eis que prejudicado o princípio da separação
e interdependência dos poderes, inerente ao Estado de direito demo-
crático (uma vez que os tribunais, ao administrar a justiça, estão sujei-
tos à lei), com diminuição das garantias de defesa, nomeadamente
daquela que exige que a culpabilidade penal seja legalmente provada,
ou seja, provada em conformidade com a lei» (fl. 1349).

E, quanto a este ponto, concluiu do seguinte modo:

«21.o A norma do artigo 147.o do CPP é clara em sua redacção,
estabelecendo um formalismo que, salvo o devido respeito, é vin-
culativo para os tribunais, pois o ‘reconhecimento’ que não o observa
não tem qualquer valor como meio de prova e, portanto, não pode
servir de fundamento para uma condenação, não podendo do mesmo
modo o tribunal excluir qualquer convicção.

22.o O douto acórdão recorrido interpretou e aplicou o artigo 147.o
do CPP, do referido modo que caracteriza a sua inconstitucionalidade
material, uma vez que teve por válido o ‘reconhecimento’ promovido
pelas ofendidas e pelo marido de uma delas, sem observância das
formalidades legais.

23.o E assim, salvo o devido respeito, não encontrando a mínima
correspondência verbal no referido texto do artigo 147.o do CPP,
a dispensa do formalismo nele estabelecido, para o ‘reconhecimento’
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promovido pelas ofendidas e pelo marido de uma delas, que serviu
de fundamento para a manutenção da condenação da recorrente,
as referidas interpretação e aplicação que dele fez o acórdão recorrido
são violadoras dos artigos 2.o, 16.o, 17.o, 32.o 202.o e 203.o, todos
da Constituição da República.

24.o Isto porque, salvo o devido respeito, a ausência de corres-
pondência verbal, para afastar-se o formalismo estabelecido no
artigo 147.o do CPP, implica na quebra do princípio da separação
e interdependência dos poderes públicos, inerente ao Estado de direito
democrático (artigo 2.o da CRP).

25.o O douto acórdão recorrido, salvo o devido respeito, ultrapassou
a fronteira interpretativa, acabando por actuar como verdadeiro legis-
lador, revogando a disciplina estabelecida pelo artigo 147.o do CPP,
o que não poderia ter feito, senão também em prejuízo do quanto
estatuído nos artigos 202.o e 203.o da CRP, que também determinam
a sua sujeição à lei e à legalidade democrática.

26.o E ainda com prejuízo das garantias de defesa do arguido asse-
guradas no artigo 32.o da CRP, que simplesmente não tem qualquer
defesa ou recurso, quando resta condenado com base no facto de
ter sido ‘reconhecido’ em desacordo com o formalismo estabelecido
na lei (aliás, neste aspecto o douto acórdão recorrido nem mesmo
tentou explicar a contradição de o procedimento ter sido observado
no processo da comarca de Aveiro e não na comarca de Monção,
quando o CPP é um diploma que tem validade em todo o território
nacional).

27.o Em decorrência de não ter sido observado o formalismo pres-
crito no artigo 147.o do CPP, a recorrente restou prejudicada no exer-
cício de seu direito de defesa, consagrado no artigo 32.o da CRP,
pois restou impedida de demonstrar que, caso fosse colocada ao lado
de outras pessoas, nos termos da lei. tanto as ofendidas quanto o marido
de uma delas não teriam qualquer condição de afirmar, sem margem
para dúvida, ter sido esta a autora dos actos imputados (isto ainda
sem considerar que tanto o senhorio como a vizinha da pessoa autora
dos factos terem afirmado não ser a recorrente a pessoa que lá esteve).

28.o E a inconstitucionalidade material da referida interpretação
e aplicação do artigo 147.o do CPP também se verifica por violação
dos artigos 11.o, n.o 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem
e 6.o, n.o 2, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que
exigem seja a culpabilidade penal legalmente provada, ou seja, provada
em conformidade com a lei.»

Quanto à alegada inconstitucionalidade da norma contida no
artigo 127.o, por violação das mesmas regras constitucionais e de
direito internacional (artigos 2.o, 16.o, 17.o, 32.o, 202.o e 203.o da Cons-
tituição, bem como o n.o 1 do artigo 11.o da Declaração Universal
dos Direitos do Homem e o n.o 2 do artigo 6.o da Convenção Europeia
dos Direitos do Homem), a recorrente afirma:

«32.o O douto acórdão recorrido dedicou nada menos que duas
páginas inteiras, apenas reportando-se ao artigo 127.o do CPP, para
ao depois justificar o facto de ter formado a sua convicção com base
em um ‘reconhecimento’ que não observou o disposto pelo artigo 147.o
do CPP.

33.o E por ter mantido a condenação da recorrente, com base nos
referidos ‘reconhecimentos’, acabou por interpretar e aplicar o
artigo 127.o do CPP, no sentido de que ‘a restrição nele estabelecida,
quanto à apreciação da prova, não abrange o reconhecimento pro-
movido sem observância das formalidades estabelecidas pelo
artigo 147.o do CPP’, pois validou a condenação exactamente com base
naqueles reconhecimentos.»

3 — Contra-alegou, apenas, o Ministério Público (a fls. 1368 e
seguintes).

Começando por se debruçar sobre a delimitação do objecto do
recurso, o Ministério Público observa, quanto ao artigo 127.o do
Código de Processo Penal, que a recorrente não questiona «a vigência,
como regra em processo penal, do princípio da livre apreciação da
prova». A questão que coloca respeita, tão-somente, à realização de
um «acto de reconhecimento» da arguida sem o cumprimento dos
requisitos previstos no artigo 147.o do Código de Processo Penal.
Assim, o objecto «normativo» do presente recurso seria «a interpre-
tação segundo a qual não é aplicável o regime de ‘proibição de prova
constante do n.o 4 daquele preceito legal’, sempre que não tenha
ocorrido a produção do ‘autónomo e material’ meio de prova regulado
no referido artigo 147.o, transparecendo a identificação da arguida
pela ofendida — realizada na fase do inquérito — das simples ‘decla-
rações pessoais’ por esta prestadas acerca da identidade daquela, no
momento em que a autoridade policial procedeu à respectiva deten-
ção».

Para além disso, considera o Ministério Público ser «duvidosa, no
caso dos autos a existência de interesse processual na dirimição de
tal questão, por a decisão que sobre ela viesse a ser proferida não
poder ter repercussão no teor e no sentido da decisão recorrida».
E isto, em primeiro lugar, porque a condenação da arguida não se
teria baseado «tão-somente» nessa identificação mas também em
outros elementos probatórios autónomos. Em segundo lugar, porque,

não tendo a arguida suscitado «adequada e tempestivamente» a nuli-
dade do meio probatório consistente na não aplicação do artigo 147.o
à sua identificação por declarações das ofendidas, terá tal questão
de se considerar precludida, por força do disposto no artigo 120.o
do Código de Processo Penal.

Lembra também o Ministério Público que não cabe ao Tribunal
Constitucional qualificar o meio probatório que efectivamente foi uti-
lizado, por se tratar de uma questão situada «exclusivamente no âmbito
da interpretação e aplicação do direito infraconstitucional»; e que,
segundo jurisprudência maioritária deste Tribunal, não constitui «ver-
dadeira questão de constitucionalidade de normas a que se traduz
em apurar se as instâncias se conformaram ou não com o sentido
possível daquele artigo 147.o (ou se, porventura, realizaram ‘extensão
analógica’ ou interpretação ‘extensiva’ do mesmo (cf. o Acórdão
n.o 674/99)».

De qualquer forma, sustenta que «não existe qualquer inconsti-
tucionalidade na interpretação normativa, realizada pelas instâncias,
e que se traduz em dissociar o verdadeiro e próprio acto de ‘reco-
nhecimento de pessoas’, sujeito à disciplina do artigo 147.o — da mera
identificação do arguido pelo ofendido, emergente de declarações
por este prestadas (ou do concurso ou cooperação que ele foi chamado
a prestar à autoridade policial, no momento da detenção)».

Conclui pois o Ministério Público no sentido de que falta interesse
processual para apreciar a questão da constitucionalidade da norma
do artigo 147.o do Código de Processo Penal, não devendo conhecer-se
do recurso interposto. Se assim não se entender, deverá o recurso
ser julgado improcedente, já que «não viola o princípio constitucional
das garantias de defesa a interpretação normativa que dissocia o ver-
dadeiro e próprio ‘acto de reconhecimento de pessoas’ da simples
identificação do arguido pelo ofendido, decorrente de declarações
por este prestadas — estando perfeitamente ressalvado o contraditório
e a possibilidade de, nas fases subsequentes do processo, se poder
questionar tal identificação e proceder, quando necessário, ao ver-
dadeiro e próprio acto de reconhecimento, quando subsistam dúvidas
razoáveis acerca da referida identificação».

4 — Notificada para se pronunciar sobre os obstáculos ao conhe-
cimento do objecto do recurso, suscitadas pelo Ministério Público,
a recorrente — para além de outras considerações, atinentes ao mérito
do recurso, e que aqui não podem ser tomadas em considera-
ção — veio responder.

Quanto à alegada falta de interesse processual, sustenta que a afir-
mação de que a sua condenação teria assentado «na valoração de
outros meios probatórios, produzidos em audiência», se explica por
que o Ministério Público «entendeu, por equívoco, que a recorrente
estava a referir-se ao processo que teve a sua origem na comarca
de Aveiro», o que não seria correcto, já que, quanto ao processo
originário da comarca de Monção, a condenação da recorrente teria
tido exclusivo fundamento no «reconhecimento extrajudicial» sem
observância do artigo 147.o do Código de Processo Penal, tendo ainda
o Tribunal da Relação de Coimbra procurado valer-se de outro «reco-
nhecimento extrajudicial», perante o «marido de uma das ofendidas,
igualmente sem observância do artigo 147.o do CPP».

Relativamente à falta de arguição tempestiva da nulidade processual
em causa, a recorrente entende, baseando-se no n.o 4 do artigo 147.o
do Código de Processo Penal, que é desnecessária essa arguição, por-
quanto decorre da lei a «completa ineficácia jurídica» — e não nuli-
dade — como meio de prova do referido reconhecimento.

Acresce, na perspectiva da recorrente, que mesmo o «que tivessem
sido produzidas outras provas em audiência, que pudessem justificar
a condenação da recorrente», tais «elementos de prova (se existentes)
deveriam, no mínimo, ser reapreciados à luz da ineficácia do aludido
reconhecimento».

Relativamente à norma a contida no artigo 127.o, a recorrente rea-
firma que o recurso «merece ser conhecido e provido».

5 — Cabe, então, começar por analisar as questões colocadas quanto
à delimitação do objecto do presente recurso e à sua admissibilidade.

Sustenta o Ministério Público, em primeiro lugar, que deve ser
excluída do seu âmbito a norma constante do artigo 127.o do Código
de Processo Penal. Em seu entender, a recorrente não impugnou
a constitucionalidade do princípio da livre apreciação da prova. nela
enunciado, mas a sua aplicabilidade ao caso, dada a interpretação
que reputa correcta do artigo 147.o do Código de Processo Penal.

A verdade, todavia, é que é a recorrente questiona efectivamente
a constitucionalidade de uma determinada interpretação da norma
que o define — a de que o princípio da livre apreciação consente
a valoração, em julgamento, de um meio de prova proibido por lei,
como é o caso de um reconhecimento efectuado com violação dos
requisitos definidos pelo artigo 147.o do Código de Processo Penal.

E é à apreciação desta norma que se reduz o objecto deste recurso,
já que a recorrente não suscita nenhuma questão de constituciona-
lidade que se possa reconduzir a uma norma extraída do referido
artigo 147.o O que a recorrente afirma, em rigor, é que este preceito
foi violado, na medida em que foi valorado um reconhecimento rea-
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lizado sem observância dos requisitos legais definidos para a sua admis-
sibilidade como meio de prova.

6 — Em segundo lugar, cumpre apreciar a questão da falta de inte-
resse processual, igualmente suscitada pelo Ministério Público.

De acordo com a jurisprudência constante deste Tribunal, só pode
conhecer-se no objecto do recurso de constitucionalidade normativa
quando a decisão que nele vier a ser proferida puder projectar-se
no sentido da decisão recorrida, atento o carácter instrumental daquele
recurso (cf., por exemplo, o Acórdão n.o 463/94, publicado no Diário
da República, 2.a série, de 22 de Novembro de 1994).

Para a recorrente, «o douto acórdão recorrido acabou por inaugurar
a não prevista figura do ‘reconhecimento para fins de identificação
e detenção’, ou seja, nada mais fez do que interpretar e aplicar o
artigo 147.o do CPP, no sentido de que ‘o reconhecimento de um
arguido tem valor como meio de prova, mesmo quando não observadas
as formalidades estabelecidas no mesmo artigo 147.o do CPP’; pois
foi exactamente com base nesse ‘reconhecimento’ que manteve a con-
denação da recorrente.

Para o Ministério Público, «o objecto ‘normativo’ do presente
recurso» seria «a interpretação segundo a qual não é aplicável o regime
de ‘proibição prova’ constante do n.o 4 daquele preceito legal, sempre
que não tenha ocorrido a produção do ‘autónomo e material’ meio
de prova regulado no referido artigo 147.o, transparecendo a iden-
tificação da arguida pela ofendida das simples ‘declarações pessoais’
por esta prestadas acerca da identidade daquela, no momento em
que a autoridade policial procedeu à respectiva detenção».

Ora, o acórdão recorrido, por um lado, começou por afirmar que
o «reconhecimento» em causa não se efectuou «no âmbito das dili-
gências de prova em que se encontra aquele normativo, mas apenas
nos termos e para os efeitos consignados no mandado de detenção
e condução da arguida», ou seja, para «identificação da suspeita».
Assim, «ao reconhecimento» em causa não era aplicável o regime
previsto no referido artigo 147.o do Código de Processo Penal, por
manifestamente não se enquadrar no âmbito deste, que é o da ‘prova
por reconhecimento’».

Por outro, no que toca ao relevo dado pelo acórdão recorrido ao
«reconhecimento» em causa, o Tribunal da Relação de Coimbra afir-
mou que não era legítima a conclusão da recorrente de que teria
sido condenada «pela razão única de que teria sido ‘reconhecida’
pelas ofendidas Ana Maria de Sousa Gonçalves e Amabília Rocha
Barbeitos», já que a condenação se encontraria também fundamentada
em outros depoimentos.

E concluiu do seguinte modo a sua apreciação deste ponto: «E
aliás, como já resulta do exposto, nem pode dizer-se, como refere
a recorrente, que a sua condenação teve apoio tão-somente nesse
‘reconhecimento’ promovido pelas ofendidas, sendo certo que, como
claramente sobressai da fundamentação da decisão da matéria de
facto, no que respeita a estas ofendidas, o Tribunal se convenceu
pela credibilidade dos respectivos depoimentos nos seu todo».

Não cabe ao Tribunal Constitucional, apesar do que sustenta a
recorrente, pronunciar-se sobre o modo como a prova foi produzida
ou apreciada pela decisão da 1.o instância, ou a forma como veio
a ser analisada pelo tribunal de recurso. Do mesmo modo, não lhe
compete apreciar a coerência interna das decisões, ou a consistência
destas relativamente à prova produzida. Cumpre-lhe, apenas, ave-
riguar se a norma impugnada foi efectivamente aplicada — e com
que interpretação — e apurar se um eventual julgamento de incons-
titucionalidade de tal norma viria a produzir efeitos concretos,
mediante a possibilidade da sua repercussão no sentido da decisão
recorrida.

Da leitura do acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra resulta
que o artigo 147.o foi interpretado no sentido de que o seu âmbito
de aplicação não abrange o «reconhecimento» de um arguido realizado
com objectivos exclusivos da sua «identificação e consequente deten-
ção» e de que o teor do mesmo artigo não exclui que tal «reco-
nhecimento» venha a ser ponderado como um dos fundamentos — ao
lado de outros — da condenação do arguido, no âmbito da livre apre-
ciação da prova que ao tribunal incumbe fazer.

Quanto ao relevo atribuído na decisão recorrida ao «reconheci-
mento» efectuado, verifica-se, por um lado, que não é exacto que,
na óptica de tal decisão, a arguida tenha sido condenada, quanto
aos factos praticados em Monção, exclusivamente com base naquele
reconhecimento, como pretende a recorrente. Mas, por outro, também
se não pode acolher a afirmação do Ministério Público no sentido
de que «concorrem elementos probatórios que suportam inteiramente,
na óptica da Relação, a decisão condenatória proferida — os quais
se revelam perfeitamente autónomos relativamente à questão sus-
citada face ao artigo 147.o do Código de Processo Penal».

É exacto que há outros elementos probatórios também invocados
como fundamento da condenação, mas não é possível, a partir do
texto da decisão recorrida, afirmar com suficiente segurança que tais
elementos, por si só — ou seja, com total autonomia relativamente
ao «reconhecimento» —, seriam suficientes para conduzir à mesma
decisão.

Finalmente, também não colhe a alegada preclusão da apreciação
da questão do «reconhecimento», nos termos do artigo 120.o do Código
de Processo Penal, por a arguida não ter suscitado «adequada e tem-
pestivamente» a nulidade do meio probatório consistente na não
observância do artigo 147.o, quando da identificação por declaração
da ofendida. É que, por força do disposto no n.o 3 do artigo 118.o
do mesmo Código, as disposições do título V do referido diploma
legal, respeitantes às «nulidades», «não prejudicam as normas deste
Código relativas a proibições de prova». Ora, o artigo 147.o estabelece
uma proibição de prova, ao determinar que «o reconhecimento que
não obedecer ao disposto neste artigo não tem valor como meio de
prova».

Não sendo possível excluir que um eventual julgamento de incons-
titucionalidade da norma impugnada se possa projectar no sentido
da decisão recorrida, desatende-se a alegação de falta de interesse
processual.

7 — A última das questões suscitadas pelo Ministério Público rela-
tivamente ao conhecimento do recurso é a de que, seguindo juris-
prudência maioritária deste Tribunal, não constitui «verdadeira ques-
tão de constitucionalidade de normas a que se traduz em apurar se
as instâncias se conformaram ou não com o sentido possível daquele
artigo 147.o [ou se, porventura, realizaram ‘extensão analógica’ ou
interpretação ‘extensiva’ do mesmo (cf. o Acórdão n.o 674/99)]».

Importa ter presente que a recorrente considera ter havido uma
interpretação e aplicação do artigo 147.o que não encontraria «a
mínima correspondência verbal do referido texto do artigo 147.o do
CPP». Desta «ausência de correspondência verbal» decorreria: uma
«quebra do princípio da separação e interdependência dos poderes
públicos, inerente do Estado de direito democrático (artigo 2.o da
Constituição)»; uma actuação «como verdadeiro legislador, revogando
a disciplina estabelecida pelo artigo 147.o do CPP», com violação
dos artigos 202.o e 203.o da CRP, «que também determinam a sua
sujeição à legalidade democrática»; um «prejuízo das garantias de
defesa do arguido asseguradas no artigo 32.o da (CRP, que simples-
mente não tem qualquer defesa ou recurso, quando resta condenado
com base no facto de ter sido ‘reconhecido’ em desacordo com o
formalismo estabelecido da lei»; um prejuízo «no exercício de seu
direito de defesa, consagrado no artigo 32.o da CRP, pois restou
impedida de demonstrar que, caso fosse colocada ao lado de outras
pessoas, nos termos da lei, tanto as ofendidas quanto o marido de
uma delas irão teriam condições de afirmar, sem margem para dúvida,
ter sido esta a autora dos factos imputados», e «uma inconstitucio-
nalidade material da referida interpretação e aplicação do artigo 147.o
do CCP», «por violação dos artigos 11.o, n.o 1, da Declaração Universal
dos Direitos do Homem e 6.o, n.o 2, da Convenção Europeia dos
Direitos do Homem, que exigem seja a culpabilidade penal legalmente
provada, ou seja, provada em conformidade com a lei».

A verdade. todavia, é que esta questão não releva, tendo em conta
o âmbito do presente recurso.

8 — Deste modo, circunscreve-se o objecto do presente recurso
à apreciação da constitucionalidade da interpretação normativa
extraída do artigo 127.o do Código de Processo Penal segundo a qual
o princípio da livre apreciação da prova consente a valoração, em
julgamento, de um meio probatório por lei, como é o caso de um
reconhecimento efectuado com violação dos requisitos definidos pelo
artigo 147.o do Código de Processo Penal.

É o seguinte o teor do artigo 127.o:

«Artigo 127.o

Livre apreciação da prova

Salvo quando a lei dispuser diferentemente a prova é apreciada
segundo as regras da experiência e a livre convicção da entidade
competente.»

A formulação de um juízo de constitucionalidade sobre esta norma
exige que se transcenda a perspectiva formal da inobservância de
requisitos legais definidos para a prova por reconhecimento, para
se procurar descobrir a finalidade a que se destinam, substancialmente,
tais formalidades.

Ora, se, em termos gerais, «a salvaguarda da rectidão das decisões
judiciais há-de encontrar-se no respeito por princípios jurídicos fun-
damentais de prova» (Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo Penal,
II, reimp., Lisboa, 1981), a observância de regras básicas que garantam
a fidedignidade do acto de reconhecimento é pressuposto da atribuição
de valor como meio de prova a tal reconhecimento. «A validade do
acto de reconhecimento é directamente proporcional à observância
das formalidades: o acto vale assim tanto menos quanto mais ‘seja
hetero-dirigido’» (Francesco M. Paola, «Ricognizioni», in Digesto delle
Discipline Penalistiche, XII, Turim, l997, p. 222).

Referindo-se ao artigo 243.o do Código de Processo Penal anterior,
o Acórdão n.o 408/89 (que julgou inconstitucional a norma que per-
mitia «a realização de actos de reconhecimento do arguido sem a
presença do juiz», publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional,
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13.o vol., t. II, pp. 1147 e segs.) pronunciou-se nos seguintes termos
sobre o acto de reconhecimento:

«A importância do acto de reconhecimento decorre logo paten-
temente da frase inicial deste preceito: ‘se houver dúvida sobre a
pessoa do culpado [. . . ]’. Do que se trata é pois de reconhecer no
arguido o responsável pelo crime que lhe é imputado. O ‘reconhe-
cimento do culpado’, por isso, de importância decisiva, e o resultado
do reconhecimento.

É por isso que a lei rodeia tal acto de certas cautelas, que a doutrina
sublinha e sistematiza num conjunto de regras práticas a observar,
como condições de genuidade e seriedade do acto. Entre essas conta-se
a regra de que a pessoa a ser sujeita a reconhecimento deve ser
apresentada no meio de outras e a regra de que essas pessoas devem
ser o mais possível semelhantes à pessoa a reconhecer.

Compreendem-se estas cautelas. Elas visam minorar os perigos ínsi-
tos em todo o reconhecimento da identidade.

E, uma vez cometido o erro de reconhecimento, difícil será não
o repetir na audiência de julgamento, já que ele se converteu numa
realidade psicológica para quem procedeu ao reconhecimento.

Embora submetido ao princípio da livre apreciação da prova, o
auto de reconhecimento da identidade do arguido tende a merecer,
na prática judiciária, um valor probatório reforçado, funcionando
quase como uma presunção de culpabilidade do suspeito, pelo menos
na fase indiciária.»

Em suma, dada a relevância que na prática assume para a formação
da convicção do tribunal, e os perigos que a sua utilização acarreta,
um reconhecimento tem necessariamente de obedecer, para que possa
valer como meio de prova em sede de julgamento, a um mínimo
de regras que assegurem a autenticidade e a fiabilidade do acto.

Dir-se-á que nem todas as regras definidas como condição de admis-
sibilidade da prova por reconhecimento assumem a mesma relevância.
A verdade, todavia, é que se não torna necessário proceder a nenhuma
distinção, porque a norma aplicada no caso presente as considerou,
a todas, desnecessárias.

Deste modo, é claramente lesivo do direito de defesa do arguido,
consagrado no n.o 1 do artigo 32.o da Constituição, interpretar o
artigo 127.o do Código de Processo Penal no sentido de que o princípio
da livre apreciação da prova permite valorar, em julgamento, um
acto de reconhecimento realizado sem a observância de nenhuma
das regras previstas no artigo 147.o do mesmo diploma.

Nestes termos, decide-se:

a) Não conhecer do recurso no que toca ao artigo 147.o do
Código de Processo Penal;

b) Julgar inconstitucional, por violação das garantias de defesa
do arguido, consagradas no n.o 1 do artigo 32.o da Cons-
tituição, a norma constante do artigo 127.o do Código de
Processo Penal, quando interpretada no sentido de admitir
que o princípio da livre apreciação da prova permite a valo-
ração, em julgamento, de um reconhecimento do arguido rea-
lizado sem a observância de nenhuma das regras definidas
pelo artigo 147.o do Código de Processo Penal;

c) Determinar a reforma do acórdão recorrido, em conformi-
dade com o decidido quanto à questão de constitucionalidade.

Lisboa, 28 de Março de 2001. — Maria dos Prazeres Beleza (rela-
tora) — Alberto Tavares da Costa — Messias Bento — José de Sousa
e Brito — Luís Nunes de Almeida.

A c ó r d ã o n .o 2 0 5 / 2 0 0 1 / T . C o n s t . — P r o c e s s o
n.o 372/2000. — Acordam na 3.a Secção do Tribunal Constitucional:

I — 1 — Lavínia Maria Leonarda de Carvalho Figueiredo foi con-
denada, por acórdão do 2.o Juízo do Tribunal de Círculo de Setúbal
de 8 de Março de 1999, pela prática de um crime continuado de
falsificação de documento, previsto e punível no artigo 228.o, n.o 1,
alínea b), do Código Penal de 1982 e no artigo 256.o, n.o 1, alínea b),
do Código Penal de 1995, verificada a conduta mais grave no domínio
deste último, em 12 meses de prisão, e de um crime de burla qua-
lificada, previsto e punível ao tempo como burla simples pelo artigo
213.o, n.o 1, do Código Penal de 1982, mas com a conduta mais grave
verificada no domínio do Código Penal de 1995, previsto no artigo
218.o, n.o 1, com a pena concreta de 2 anos e 6 meses de prisão.

Foi ainda a arguida condenada a pagar à assistente — Entreposto
de Setúbal — Comércio de Viaturas e Máquinas, S. A., — o montante
de 23 873 442$30, acrescido de juros de mora vencidos e vincendos,
desde 1 de Junho de 1996 até integral ressarcimento, à taxa legal,
sem prejuízo da sua compensação com os valores a crédito da arguida
por salários não pagos.

Efectuado o competente cúmulo jurídico, foi a arguida condenada
na pena unitária de 3 anos de prisão, suspensa na sua execução por
três anos, na condição de pagar à ofendida, no prazo de 15 dias
a contar do trânsito em julgado, o montante de 3 000 000$, a imputar
nos valores em dívida.

2 — Com o assim decidido não se conformaram a assistente e a
arguida, que interpuseram o competente recurso para o Supremo
Tribunal de Justiça.

Em sede de alegações escritas, o magistrado do Ministério Público
no Supremo Tribunal de Justiça suscitou a questão da falta de legi-
timidade da assistente para interpor recurso, fundamentando-a do
seguinte modo:

«[A] assistente, nas conclusões da sua douta motivação, restringe
o seu recurso às questões atinentes à medida da pena aplicada.

Efectivamente, pese embora ter, ao longo da douta motivação, ques-
tionado também a qualificação jurídico-penal dos factos imputados
a Lavínia Carvalho de Figueiredo, ressalta à evidência que, quando
das conclusões da douta motivação, a recorrente restringiu o recurso
às questões atinentes à medida da pena de prisão e sua substituição
pela pena de suspensão da execução da pena de prisão, aliás na linha
do que já resultava do intróito da sua douta motivação [. . .]

De acordo com o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de
30 de Outubro de 1997 (Diário da República, 1.a série-A, de 10 de
Agosto de 1999), foi firmada a seguinte jurisprudência:

O assistente não tem legitimidade para recorrer, desacompanhado
do Ministério Público, relativamente à espécie e medida da pena,
salvo quando demonstrar um concreto e próprio interesse em agir.

No caso dos autos, o Ministério Público não interpôs recurso e
a assistente não demonstrou interesse em agir.

Dado que o douto despacho de admissão dos recursos, a fl. 544,
não constitui caso julgado formal, nada obsta a que, quando da con-
ferência a que alude o artigo 419.o, n.o 4, alínea d), do CPP, o Supremo
Tribunal de Justiça conheça da invocada ilegitimidade da assistente
para recorrer, decidindo pela sua ilegitimidade.»

Também a arguida suscitou nas suas alegações a questão prévia
da inadmissibilidade do recurso da assistente, por ilegitimidade, enten-
dendo que esta carece de interesse em agir relativamente às questões
suscitadas no seu recurso.

Em resposta à questão prévia, veio a assistente defender a admis-
sibilidade do recurso, dizendo, em suma, o seguinte:

«d) A doutrina firmada no Assento n.o 8/99, de 10 de Agosto,
não tem influência no caso sub iudice, uma vez que o que está essen-
cialmente em causa é uma divergência em relação à qualificação jurí-
dico-penal dos factos, que a arguida comprovadamente cometeu, feita
pelo acórdão recorrido.

e) Como é sublinhado, logo de entrada, no Assento n.o 8/99, de
10 de Agosto, ‘não está em crise a legitimidade do assistente, desa-
companhado do MP, no concernente à natureza condenatória ou abso-
lutória da decisão de que recorre nem quanto à divergência sobre
a qualificação jurídico-penal operada na mesma decisão’. Nestes ter-
mos, o presente recurso é inteiramente admissível, podendo e devendo
ser conhecido.

f) Mas, ainda que, por absurdo — que apenas se admite em benefício
do patrocínio —, se entendesse aplicável ao presente recurso a juris-
prudência consagrada neste aresto, para além de ir contra o papel
e a função tradicionalmente reconhecidos aos assistentes no nosso
processo penal, contende com os princípios e garantias constitucionais,
em especial o princípio do Estado de direito e a garantia dos direitos
e liberdades fundamentais decorrentes dos artigos 2.o e 9.o da Cons-
tituição da República Portuguesa (CRP), afrontando o direito fun-
damental que hoje é expressamente reconhecido ao ofendido, no
artigo 32.o, n.o 7, da CRP, de intervir no processo penal, nos termos
da lei.

g) O papel e a função desempenhados pelo ofendido constituído
assistente são públicos e decorrem de direitos, liberdades e garantias
consagrados, quer na lei fundamental, quer na lei ordinária. O direito
ao recurso é precisamente um deles.»

3 — O Supremo Tribunal de Justiça, por Acórdão de 27 de Abril
de 2000, decidiu negar provimento ao recurso da arguida e não conhe-
cer do recurso interposto pela assistente, confirmando na íntegra o
acórdão recorrido.

É do seguinte teor a decisão recorrida, na parte respeitante ao
não conhecimento do recurso interposto pela assistente:

«Sustenta a assistente que o acórdão recorrido não fez uma inter-
pretação correcta das normas dos artigos 40.o, 70.o e 71.o do Código
Penal, e por isso defende que a arguida deve ser condenada numa
pena de prisão efectiva que se situa próximo do limite máximo da
medida penal abstractamente aplicável, e que é de 5 anos.

Nas suas alegações de recurso, a Ex.ma Procuradora-Geral-Adjunta
suscita a ilegitimidade da assistente para interpor o presente recurso,
uma vez que carece de interesse em agir, porquanto se limita a impug-
nar a medida e espécie da pena aplicada à arguida.

E, efectivamente, assim é, uma vez que a assistente na sua motivação
restringe o seu recurso às questões atinentes à medida da pena de
prisão e à sua substituição pela pena de suspensão da execução da
pena de prisão.

Circunstância, aliás, que a arguida também questiona nas suas ale-
gações e como atrás se deixou referido.


