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JUSTIÇA NEGOCIADA: DO LOGRO DA EFICIÊNCIA 
À DEGRADAÇÃO DO PROCESSO EQUITATIVO *
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Se a preocupação em torno da eficiência do processo penal é justa na precisa medida 
em que se apresentar como cumprimento da tutela judicial efetiva, e como fundamento da 
legitimação do próprio processo, não é de confiar nos modelos negociados de justiça penal, que 
desfiguram o processo equitativo, afastando o juiz (e a audiência pública) do seu lugar central, 
em benefício de negociações opacas em que a igualdade entre as partes não está garantida.  
As soluções consensuais serão admissíveis apenas no âmbito da pequena criminalidade, onde 
o restabelecimento da paz jurídica, baseado na composição dos interesses das partes, é um 
valor predominante; mas já não na criminalidade grave, cujo intenso desvalor ético e elevada 
repercussão social fazem sobrepor o valor da verdade sobre o da composição de interesses; 
aqui a procura da verdade e o julgamento público adquirem valor essencial na administração 
da justiça, na sua legitimação político-constitucional.  O nosso CPP, estabelecendo um modelo 
dualista, um “espaço de conflito” para a criminalidade grave e um “espaço de consenso” para 
a pequena criminalidade, neste incluindo soluções diversificadas de consenso, consagrou um 
modelo adequado e realista para combater a criminalidade, nas suas diferentes manifestações.  
Acontece, porém, que os instrumentos consensuais não têm sido aproveitados nas suas vir-
tualidades.  Mas é no aproveitamento desses mecanismos que reside a chave da eficiência 
possível no processo penal.

1.  Não é nova a preocupação em torno da eficiência do processo penal.  
Ela tem sido aliás uma preocupação permanente do legislador português, que 
ensaiou e aprofundou, pelo menos desde 1987, com o novo Código de Pro-
cesso Penal, diversíssimas soluções com esse objetivo.

Mas presentemente a eficácia converteu-se em verdadeira obsessão.  
Vários fatores contribuíram para isso, desde logo a ineficácia das soluções 
de eficácia tentadas…  Mas também a enfatização da “crise” do sistema 
processual penal, a propagação mediática de um sentimento de desconfiança 
por parte da população relativamente ao funcionamento da justiça penal, de 
uma perceção de impunidade, sobretudo dos “poderosos”, vêm induzindo e 
abrindo caminho ao acolhimento de soluções direcionadas para a eficácia.  
O que tudo converge com a generalização de uma lógica empresarial na 
gestão da coisa pública, em termos de inventário custos/benefícios.

* Comunicação apresentada nas II Jornadas de Direito Penal dos Açores, subordinadas ao 
tema “Acordos sobre a sentença penal”, realizadas em Ponta Delgada, em 13.7.2012.
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Em resumo, o processo penal teria de adquirir definitivamente uma 
racionalidade operacional, só assim se legitimando.  Por outras palavras: o 
processo penal será eficaz, ou não será!

É neste contexto que a justiça negociada adquire um novo fulgor, pro-
pondo-se como novo paradigma de processo penal: o consenso prevalecendo 
sobre o conflito na decisão do direito do caso.  Estaria assim encontrada a 
fórmula de acelerar/simplificar, e simultaneamente embaratecer, o processo.  
Seria o triunfo da nova razão — a razão prática empresarial: com menos 
custos, em menos tempo, mais produtos acabados; no caso: mais processos 
findos e arquivados…  O “eficientismo”, nova ideologia processual, correlativa 
do fordismo no velho mundo fabril…

2.  Dirão que exagero.  Que existem razões profundas e incontornáveis 
que impõem a simplificação do processo.  E que a eficiência do processo é, 
afinal, não mais do que o cumprimento do imperativo constitucional da tutela 
judicial efetiva, consagrado no art. 20.º da Constituição.

É incontestável que a massificação da pequena criminalidade, fenómeno 
que remonta já a algumas décadas atrás, coloca problemas terríveis às ins-
tituições judiciárias.  A pressão sobre o sistema é tremenda: a “procura” excede 
largamente a “oferta”…  Não há aparentemente capacidade de resposta “for-
mal”, quer pela inelasticidade das estruturas, quer pela complexidade do 
procedimento.

A informalização dos procedimentos é a primeira ideia que surge ao 
legislador, por ser prática, económica, barata…  A impossibilidade de “tudo 
punir” conduz o legislador à opção de simplificar/desburocratizar/agilizar o 
processo, ou mesmo de selecionar o que deve ser punido, ou pelo menos 
priorizar os tipos criminais a perseguir.  Assim, aposta-se antes de mais no 
princípio da oportunidade e na definição de “linhas de política criminal”; mas 
também nos processos simplificados, sumários e abreviados, e nos acordos.  
Significativa, emblemática mesmo, desta orientação é a Recomendação n.º R 
(87) 18, do Comité de Ministros do Conselho da Europa, que impregnou as 
reformas processuais penais por toda a Europa, incluindo Portugal.  A influên-
cia crescente dos procedimentos negociados vigentes no mundo anglo-saxó-
nico, sobretudo nos EUA, parece imparável, alastrando à Europa, aos tribunais 
penais internacionais, etc.

Não nos devemos, porém, deixar impressionar demasiado por esta 
“onda”.  A sua força, inequívoca, pode não derivar da sua razão, mas da força 
que sempre tem a cultura hegemónica, para o bem e para o mal.  A força 
dessa hegemonia anglossaxónica tem-se manifestado por outras formas, como 
a introdução de regimes especialmente restritivos, se não mesmo lesivos, das 
liberdades nas formas mais graves de criminalidade, na expansão da neocri-
minalização, nomeadamente em matéria de sexualidade, à luz de uma con-
ceção puritana radicada numa cultura diferente da nossa, etc.  E essa con-
ceção vai-se impondo em tratados, diretivas e outros textos de direito 
internacional, que obedientemente vamos assinando e introduzindo no direito 
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interno, não pela força da razão, mas pela razão da força da cultura univer-
salmente hegemónica.

Mas continuemos.  A opção pela via processual não é, evidentemente, 
a via única para trilhar o caminho da eficiência.  Desde logo, uma outra solu-
ção se apresenta de eficácia inquestionável: a da despenalização.  Mas não 
é ela que recebe os favores do legislador.  Este prefere, em geral, manter 
um manto punitivo extenso, sempre em expansão nos últimos anos, conferindo 
afinal ao direito penal um papel central no controlo social, e mesmo na defesa 
e promoção da ordem pública, o que contrasta e conflitua com a natureza 
subsidiária e fragmentária que, em teoria, ao direito penal continua a ser 
atribuída.

Note-se que Portugal, no contexto europeu, terá sido dos países que, 
com o Código Penal de 1982, operou uma das mais extensas ações descri-
minalizadoras e despenalizadoras.  Contudo, o movimento neocriminalizador 
logo retomou forças, com a legislação sobre os estupefacientes, que chegou 
a quase monopolizar o sistema penal, e sobretudo o penitenciário, nos anos 
seguintes, e continua preenchendo, apesar da descriminalização parcial do 
consumo de estupefacientes, quota assinalável do mesmo sistema.  Fator 
concorrente da sobrecarga do sistema constitui igualmente a criminalização 
da condução sem carta e da condução sob a influência do álcool, infrações 
cujo desvalor ético é muito duvidoso, para não dizer nulo.  Atuando normal-
mente pela via da “legislação secundária”, e muitas vezes sob o impulso dos 
grupos parlamentares, abrindo caminho a pulsões populistas geralmente vei-
culadas e estimuladas pela comunicação social, a neocriminalização constitui 
um fator permanente de desequilíbrio do funcionamento do sistema penal.

Enquanto a fúria criminalizadora não for moderada (e não há indícios de 
que isso venha a acontecer proximamente, sendo particularmente fortes as 
pressões criminalizadoras no âmbito da corrupção e da sexualidade), dificil-
mente o aparelho formal de justiça aguentará a pressão, por muito engenho-
sas que sejam as soluções processuais…

3.  É no entanto verdade que um sistema processual que sistematica-
mente falhe, que não responda minimamente às expetativas, se deslegitima, 
quer aos olhos da população, quer do ponto de vista constitucional da tutela 
efetiva do direito.

A perseguição efetiva das (tendencialmente, de todas as) infrações 
conhecidas é imposta quer por esse princípio, quer pelo princípio da igualdade, 
e resulta ainda da consagração constitucional do princípio da legalidade em 
processo penal.  Nesse sentido, a eficiência é um elemento decisivo da legi-
timação do processo penal.

Mas a verdade é que as preocupações do legislador português com a 
eficiência do processo e com a escolha dos meios adequados para a efetivar 
vêm desde a primeira hora do Código de Processo Penal de 1987, como já 
referi.  Com efeito, logo no preâmbulo pode ler-se, no n.º 8: “Mesmo no con-
texto de uma apresentação sumária, não pode deixar de sublinhar-se outra 
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das motivações que esteve na primeira linha dos trabalhos de reforma: a 
procura de uma maior celeridade e eficiência na administração da Justiça 
penal.  Importa, contudo, prevenir que a procura da celeridade e da eficiência 
não obedeceu a uma lógica puramente economicista de produtividade pela 
produtividade.  A rentabilização da realização da Justiça é apenas desejada 
em nome do significado direto da eficiência para a concretização dos fins do 
processo penal: realização da justiça, tutela de bens jurídicos, estabilização 
das normas, paz jurídica dos cidadãos.  A eficiência é, por um lado, o espe-
lho da capacidade do ordenamento jurídico e do seu potencial de prevenção, 
que, sabe-se bem, tem muito mais a ver com a prontidão e a segurança das 
reações criminais do que com o seu caráter mais ou menos drástico.  A ima-
gem de eficiência constitui, por outro lado, o antídoto mais eficaz contra o 
recurso a modos espontâneos e informais de autotutela ou ressarcimento, 
catalizadores de conflitos e violências dificilmente controláveis.  Mas a efi-
ciência — no sentido de redução das cifras negras e das desigualdades a 
que elas obedecem — pode também valer como a garantia da igualdade da 
lei em ação, critério fundamental da sua legitimação material e, por isso, da 
sua aceitação e interiorização coletiva.” Palavras sábias, mas esquecidas…

Mais especificamente, o legislador explicou (no n.º 6 do mesmo preâm-
bulo) algumas das opções tomadas: a distinção de tratamento entre a crimi-
nalidade grave e a pequena criminalidade, enquanto “realidades claramente 
distintas quanto à sua explicação criminológica, ao grau de danosidade social 
e ao alarme coletivo que provocam”; e a correlativa linha de demarcação entre 
o “espaço de conflito”, correspondente à criminalidade grave, e o “espaço de 
consenso”, reservado para a pequena criminalidade.

É neste espaço de consenso que vão ocupar lugar soluções então abso-
lutamente inovadoras, como a confissão livre e sem reservas, com dispensa 
de produção subsequente de prova; o arquivamento do processo em caso de 
dispensa de pena; a suspensão provisória do processo; o processo sumarís-
simo; e ainda, de alguma forma, a atribuição pelo Ministério Público ao tribu-
nal singular de competência para julgamento de crimes que, em princípio, 
cabiam ao tribunal coletivo.

Optou, pois, o legislador de 1987 resolutamente por um modelo proces-
sual dualista.  Uma dualidade materialmente justificada pela diversidade de 
tipologias criminológicas sobre as quais incidiam os diferentes procedimentos, 
sendo certo que mesmo a “via simplificada”, a dos procedimentos alternativos, 
oferecia garantias suficientes de salvaguarda dos valores fundamentais que 
o processo visa assegurar.  Todas estas soluções alternativas ao processo 
comum eram radicalmente novas e anunciavam-se carregadas de virtualida-
des e promessas.  A novidade suscitava mesmo problemas de constitucio-
nalidade, na suspensão provisória e no processo sumaríssimo, que foram 
ultrapassados, como se sabe, com a inclusão do juiz de instrução no processo 
decisório.  Mas as maiores dificuldades na implementação dos novos insti-
tutos viriam a resultar da timidez do legislador e da estreiteza da própria 
previsão normativa.



 Justiça negociada: do logro da eficiência à degradação do processo equitativo  91

Coimbra Editora ® JULGAR - N.º 19 - 2013

Daí que as sucessivas revisões do Código de Processo Penal, nomea-
damente as de 1998 (Lei n.º 59/98, de 25-8) e de 2007 (Lei n.º 48/2007, 
de 29-8), tenham enveredado pela ampliação dos pressupostos de aplicação 
das soluções alternativas e pela introdução de outras, como o processo abre-
viado.

Valerá a pena fazer um rápido bosquejo do quadro legislativo atual em 
matéria de alternativas ao processo comum.

Assim:

— arquivamento em caso de dispensa de pena, previsto no art. 280.º, 
aplicável pelo Ministério Público no inquérito, e pelo Juiz de Instrução 
Criminal na instrução, se o processo for por crime relativamente ao 
qual se encontrar prevista na lei a possibilidade de dispensa de 
pena;

— suspensão provisória do processo, prevista no art. 281.º, aplicável 
se o crime for punível com pena de prisão até 5 anos, e verifi-
cando-se certos pressupostos, pelo Ministério Público no inquérito, 
e pelo Juiz de Instrução Criminal na instrução;

— processo sumaríssimo, previsto no art. 392.º, aplicável se o crime 
for punível com pena de prisão até 5 anos;

— processo abreviado, previsto no art. 391.º-A, aplicável se o crime for 
punível com prisão até 5 anos e as provas da prática do crime forem 
“simples e evidentes”;

— confissão integral e sem reservas do arguido, prevista no art. 344.º, 
que implica a renúncia à produção da prova relativa aos factos e a 
passagem imediata à determinação da pena, se o arguido não dever 
ser absolvido por outros motivos;

— competência do tribunal singular para o julgamento de crimes puní-
veis com pena superior a 5 anos de prisão, se o Ministério Público 
entender que não deve ser aplicada em concreto pena superior a 
essa medida (art. 16.º, n.º 3).

Os três primeiros procedimentos são inequivocamente mecanismos de 
consenso, que exigem, para a sua aplicação, a concordância do Ministério 
Público e do Juiz de Instrução Criminal, e também do arguido.

É este o catálogo de medidas alternativas ao processo penal comum, 
aplicáveis na criminalidade punível até 5 anos de prisão, a pequena/média 
criminalidade, oferecendo um quadro muito amplo de soluções que permitem 
a individualização da sanção, ou seja, a determinação da medida adequada 
ao caso concreto, ou seja, a justiça do caso.

Mais recentemente foi criado o regime da mediação criminal, aplicável 
aos processos por crimes que dependam de queixa ou acusação particular 
(Lei n.º 21/2007, de 21-6).

Todas estas soluções são restritas, como se disse, à pequena/média 
criminalidade, opção expressamente assumida pelo legislador pelas razões 
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indicadas: distinção clara e nítida entre grande e pequena/média criminalidade 
fundada na diferente etiologia criminológica, e na diferente danosidade e 
alarme que provocam.  Razões estas suficientemente sólidas e consistentes 
para fundamentarem um distinto tratamento processual, um processo penal 
de tipo dualista.

4.  Mas que tem sido feito destes processos alternativos?  Em que 
medida têm contribuído para a eficiência do processo penal?  Que “valor 
acrescentado” têm na realidade oferecido à forma de processo comum?

As sucessivas ampliações do âmbito dos pressupostos de aplicação, 
refletindo a evidente intenção do legislador de “abertura”, fariam naturalmente 
esperar que se intensificasse a aplicação das medidas alternativas.  Terá sido 
esse o caso?

A resposta é negativa.  O relatório do Observatório Permanente de Jus-
tiça intitulado A justiça Penal — Uma reforma em avaliação, datado de 2009, 
constata que, apesar das sucessivas reformas, as formas especiais de pro-
cesso não registam alterações muito significativas quanto à sua utilização, 
sendo predominantemente utilizadas nos crimes contra a segurança dos 
transportes.  Resultados idênticos se verificam quanto à suspensão provisória 
do processo.

Nos dados que recolhi das estatísticas criminais, relativas aos anos de 
2005 a 2010, só a suspensão provisória do processo sobe continuamente.  
Mesmo assim, em 2010, último ano de que há dados, para um total de 77.911 
inquéritos acusados, só 10.352 foram suspensos provisoriamente.  Do total 
de acusados só 5.358 o foram em processo sumaríssimo, e 4.644 em processo 
abreviado; e o art. 16.º, n.º 3, do CPP, só foi utilizado 9.644 vezes.

Conclui-se, pois, que o processo comum continua a ser a forma privile-
giada, massivamente utilizada, de tramitação em processo penal.

Porquê?  Este seria um tema que mereceria reflexão…

5.  Mas perdeu sentido a diferenciação de tratamento para pequena 
criminalidade e criminalidade grave?  Atenuaram-se ou extinguiram-se as 
razões que determinaram a distinção nítida entre “espaço de consenso” e 
“espaço de conflito”?

Recorde-se que o legislador de 1987 justificou a diversidade de trata-
mento processual com base na constatação de que se trata de realidades 
distintas, quanto à sua explicação criminológica, grau de danosidade social e 
alarme social.  Alteraram-se estes pressupostos?  Modificou-se radicalmente 
a fenomenologia criminológica?  Confundiram-se numa só tipologia todas as 
manifestações de desvio criminal?  Já não faz sentido distinguir entre pequena 
criminalidade e criminalidade grave?

Parece óbvio que não é assim.  Não têm comparação evidentemente 
nem a danosidade nem o alarme social que provocam os crimes de pequena 
dimensão e, em contraste, os crimes de enorme gravidade.  Novos desen-
volvimentos se verificaram entretanto a nível da grande criminalidade, da 
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criminalidade transnacional, organizada ou violenta.  O contraste acentuou-se 
entre as diversas tipologias criminológicas.  As razões da opção dualista 
acentuaram-se.  As diversas criminalidades constituem realidades distintas, 
pelas suas formas de manifestação, pela danosidade, pela sua etiologia.  
Raramente os agentes de uma das tipologias “saltam” para a outra.  As solu-
ções de “combate” ao crime que podem servir para uma não servirão certa-
mente para a outra.

Enquanto na pequena criminalidade se deve procurar, por um lado, a 
celeridade do processo e, na medida do possível, a reparação da vítima, por 
um lado, e evitar a estigmatização do agente, por outro, não sendo tanto a 
verdade que interessa, mas prevalentemente a resolução justa do caso, como 
tal considerada e aceite pelas partes, já na criminalidade grave a preocupação 
com a não estigmatização do agente perde relevância e a verdade material 
adquire um papel central.  A justiça, neste tipo de criminalidade, de intenso 
desvalor ético e elevada repercussão social, só pode ser feita na base da 
verdade.  Não há composição de interesses que possa prevalecer sobre ela.  
A procura da verdade e o julgamento público adquirem valor essencial na 
administração da justiça, na sua legitimação político-constitucional.

6.  Aliás, a justiça negociada não é convincente do ponto de vista cons-
titucional, que não admite uma legitimação do processo penal por via, exclu-
siva ou prevalentemente, fundada na racionalidade prática.  Como tem sido 
assinalado pela doutrina, o processo penal visa três grandes finalidades: a 
realização da justiça e a descoberta da verdade material; a proteção dos 
direitos fundamentais das pessoas; e o restabelecimento da paz jurídica.

Podendo estas finalidades conflituar entre si, e porque são de igualdade 
dignidade, há que encontrar, por meio do método da concordância prática, a 
forma de as efetivar o mais possível, cada uma delas, com o mínimo prejuízo 
de cada uma das outras.  Significa isto que é de rejeitar qualquer solução 
que prejudique irremediavelmente alguma destas finalidades, ou a atinja no 
seu núcleo.

Privilegiar o restabelecimento da paz jurídica, que protege essencialmente 
o valor da segurança, e para o qual contribui decisivamente a obtenção de 
uma solução consensual para a causa, em detrimento da verdade material e 
portanto da justiça da decisão, constitui um sacrifício inaceitável desta última 
e portanto uma solução de rejeitar.  Só na medida em que esse sacrifício for 
proporcional e adequado será aceitável.  Um processo penal que prescinda 
sistematicamente da verdade, ou que a subalternize, constitui não uma forma 
de administração de justiça, mas materialmente um meio de composição de 
conflitos de tipo administrativo, ainda que formalmente realizado nos tribunais, 
ou um mecanismo de defesa da segurança e ordem públicas.

Consequentemente, o plano da eficácia tem de ser relativizado, ou, pelo 
menos, enquadrado no contexto das finalidades do processo penal.  A efi-
ciên cia não é um valor absoluto.  Deve respeitar os valores constitucionais 
referidos à dignidade humana que, essa sim, constitui um fim em si.
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É certo que, repetindo, nenhum sistema de justiça pode prescindir de 
um nível mínimo, melhor, de um nível aceitável de funcionalidade e eficácia, 
sob pena da sua deslegitimação.  Mas, em contrapartida, a eficácia também 
não é, por si, elemento legitimador exclusivo.  É isso que agora importa frisar.

O processo penal é certamente instrumental do direito penal; é através 
dele que este se realiza.  Mas o processo penal é simultaneamente “final”, 
enquanto “direito constitucional aplicado”, isto é, enquanto ramo do direito que 
protege e garante os direitos fundamentais; como já alguém disse, o Código 
de Processo Penal é a “carta das liberdades” dos cidadãos.

A instrumentalidade do processo confronta-se, pois, com a substantividade 

dos direitos e garantias que terá que respeitar.  Por isso, o processo penal 
nunca poderá ser encarado exclusivamente como um instrumento de política 
criminal.

A “simplificação” de forma alguma poderá ser um modelo do processo 
penal: apenas uma linha de força com funções moderadoras ou corretivas, e 
não mais.

7.  O consenso como modelo da justiça penal é típico do Estado liberal.  
O consenso no processo simula ou replica o modelo de relação social típica 
desse tipo de Estado: o contrato.  A distinção entre direito público e direito 
privado, entre direito penal e direito civil, base da cultura jurídica europeia, 
não tem aí sentido, ou este é muito limitado.  No Estado liberal, o direito penal 
não é tanto a expressão do poder punitivo do Estado como a concertação 
dos interesses entre agente e vítima.

Não é esta a conceção do direito penal na tradição europeia, e concre-
tamente na portuguesa.  As penas têm finalidades eminentemente públicas 
(de prevenção, geral e especial, ou de retribuição) e só reflexamente, ou 
secundariamente, protegem interesses privados.  A administração da justiça 
penal é uma emanação do poder punitivo do Estado.

A conceção de Estado vertida na nossa Constituição não é a do Estado 
liberal, mas sim a do Estado de Direito democrático, incumbido de tarefas 
fundamentais (art. 9.º), “visando a realização da democracia económica, social 
e cultural e o aprofundamento da democracia participativa” (art. 2.º).

Neste enquadramento geral, é evidente que a justiça negociada não pode 
ocupar um lugar central no processo penal.  O contrário seria desvirtuar, em 
suma, a natureza indeclinavelmente pública do direito penal.

E seria infringir ao “processo equitativo” algumas lesões tão profundas que 
o atingiriam no seu cerne, de que faz parte, como figura central, o juiz inde-
pendente e terceiro relativamente às partes.  Ora, é precisamente o papel 
central do juiz que a justiça negociada põe em crise, relegando-o para mero 
“homologador” do acordo já estabelecido entre o Ministério Público e o arguido, 
ou, talvez pior ainda, convertendo-o num “promotor” de um acordo ainda não 
alcançado.  Em qualquer dos casos, o seu papel de decisor imparcial, supra-par-
tes, é completamente desvirtuado.  Os seus poderes transferem-se, em grande 
medida, para o Ministério Público, assim se administrativizando o processo.
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E que Ministério Público seria esse, reforçado nos seus poderes?  Que 
legitimidade teria para negociar?  Donde a recolheria?  Quais seriam os limites 
e os critérios para as negociações?  Poderia ser ainda um Ministério Público 
autónomo do executivo a negociar?  Obedeceria antes a “linhas de política 
criminal” da Assembleia da República?  Como garantir uma atuação transparente 
e respeitadora do princípio da igualdade por parte do Ministério Público?

Esta reconfiguração dos poderes dos sujeitos processuais, desequili-
brando-os em favor de uma das “partes”, seria acompanhada por outra trans-
formação profunda: da procura da verdade material à consensualização dos 
factos, da transparência e publicidade do procedimento ao secretismo e opaci-
dade das negociações.  Não será de mais enfatizar a função simultaneamente 
garantística e legitimadora da publicidade do processo a partir da acusação, 
nomeadamente através da audiência.  O caráter público desta, permitindo o 
acesso ao julgamento da generalidade das pessoas, do “povo comum”, cons-
titui um elemento decisivo da legitimação democrática da atividade dos tribunais.

Não falando, mas não esquecendo, a clara violação do princípio da 
presunção de inocência que o “consenso” inquestionavelmente constitui, quero 
sobretudo acentuar, e denunciar, a mistificação em que assenta o princípio 
da negociação: o da igualdade das partes.  A “liberdade contratual” não garante 
um contrato justo, pode até constituir uma fonte de injustiça se as partes não 
estiverem em condições de igualdade.

Na verdade, por muitas “garantias” que se estabeleçam para a negocia-
ção, o consenso será, na generalidade dos casos, um acordo leonino.  Como 
garantir à generalidade dos arguidos uma condição de igualdade no processo 
com o Ministério Público?  Só com uma defesa competente e eficaz.  Ora é 
aí que falha o sistema de justiça em Portugal, como na generalidade dos 
países.  As desigualdades sociais (económicas, étnicas, culturais, etc.) são 
inevitavelmente transportadas para o mundo dos tribunais, onde os arguidos 
entram desiguais, segundo a sua condição económico-social, agindo com as 
forças que ela lhe permite, e dificilmente acedendo a um nível que lhes per-
mita negociar em condições de efetiva igualdade com o Ministério Público.  
Exemplo paradigmático, que vale por toda uma dissertação sobre o tema, é 
o do conhecido “caso Dominique Strauss-Kahn”.  Os ricos, eles sim, e só 
eles, podem tratar “tu cá, tu lá” com um Ministério Público poderoso.

O processo equitativo, essa criação distintiva e irrenunciável da nossa 
civilização, é desfigurado no seu “núcleo duro” pela justiça negociada.

8.  Não posso deixar de me referir, ainda que brevemente, às duas 
propostas de “justiça consensual ou negociada” que ultimamente surgiram 
entre nós: a do Prof. Jorge Figueiredo Dias e a da Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses.

Na esteira, da reforma do StPO alemão de 2009, e concretamente do novo 
§ 257c, que prevê “acordos de sentença” promovidos pelo juiz, o Prof. Figuei-
redo Dias, que parte do “truísmo” da “crise generalizada do sistema de justiça 
penal”, e considera que o processo penal deve ser “funcionalmente orientado”, 
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fundado no princípio do “favorecimento do processo”, ancorado no art. 20.º da 
Constituição, vem propor a possibilidade de consenso, na fase do julgamento, 
quanto à sentença, mediante o acordo do tribunal, do Ministério Público e do 
arguido.  Esse acordo basear-se-ia na confissão integral e sem reservas do 
arguido, mas não poderia prejudicar o princípio da investigação e da verdade 
material.  O acordo também não poderia fixar a pena concreta, mas somente 
os limites máximo e mínimo da moldura, estreitando assim a moldura penal 
legal.  E também não ficariam as partes privadas do direito ao recurso.

Parecem-me discutíveis os pressupostos de que parte e é duvidoso que 
do “princípio do favorecimento do processo” se possa partir para a “funciona-
lização” do processo penal e daí, por sua vez, para a necessidade do con-
senso…  A funcionalização do processo penal tem limites…

Acresce que a solução proposta não tem as virtualidades imaginadas.  
O acordo é somente procurado na fase da sentença.  Manter-se-ia, assim, a 
necessidade de realizar o inquérito, de deduzir acusação.  Apenas a sentença 
ficaria “facilitada”, mas, mantendo-se o direito ao recurso, a causa não ficaria 
definitivamente encerrada.

As “economias” processuais não seriam muitas e não seria de esperar 
a obtenção de consenso nos casos mais complexos, aqueles que se arrastam 
interminavelmente devido à “significativa competência de ação” dos arguidos 
económica ou mediaticamente poderosos, para utilizar as próprias palavras 
do Prof. Figueiredo Dias.

Mas o vício decisivo da proposta reside na instituição do juiz como ges-

tor do consenso, como parte interessada no mesmo, afinal, assim se desvir-
tuando completamente a característica fundamental do seu estatuto: a impar-

cialidade.  Um juiz “gestor” ou “promotor” do acordo não é juiz!
A proposta da Associação Sindical dos Juízes Portugueses é justificada 

na base da constatação do falhanço do processo penal comum para enfren-
tar a sobrecarga do sistema judiciário, das dificuldades e “custos” em lidar 
com a criminalidade de massa.  Mas, diferentemente da anterior, aposta na 
ampliação do processo sumaríssimo, de forma a abranger quase toda a cri-
minalidade (excluem-se apenas os crimes previstos no art. 14.º, n.os 1 e 2, 
al. a), do Código de Processo Penal, ou seja, os crimes contra a paz e a 
humanidade, contra a segurança do Estado e o crime de homicídio), admitindo 
a aplicação consensual de pena de prisão, e tornando obrigatório para o 
Ministério Público a realização de uma diligência, prévia ao encerramento do 
inquérito, destinada a ponderar a aplicação da suspensão provisória do pro-
cesso ou do processo sumaríssimo.  O juiz assumiria a função de controlar 
o cumprimento dos pressupostos legais do processo, podendo ainda rejeitar 
o acordo quando não existissem indícios suficientes da prática do crime, ou 
ainda quando houvesse indícios suficientes da prática de crime mais grave.

A solução é engenhosa e não tem o inconveniente de desfigurar o papel 
do juiz, que se mantém acima das partes, como terceiro imparcial.  Contudo, 
escancara as portas à negociação no processo penal, fazendo do processo 
sumaríssimo o processo comum, com todos os inconvenientes que atrás apon-
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tei.  E, em contrapartida, sem a expetativa de vantagens acrescidas em cele-
ridade e simplificação.  Na verdade, o processo sumaríssimo não dispensaria 
a realização do inquérito pelo Ministério Público; só a audiência seria omitida.

Ora, a grande “virtude” do processo negociado anglossaxónico consiste 
precisamente em prescindir do inquérito, da investigação.  Obtida a confissão, 
o mais “cedo” possível, idealmente logo com a abertura do processo, não são 
precisas provas, o crime está provado.  Não se perde mais tempo, não se 
gasta mais dinheiro.  É este o efeito miraculoso da “guilty plea” e do “plea 
bargaining”.  Mas esse procedimento constitui precisamente a negação do 
processo equitativo!

Adotar soluções mistas, mitigadas ou encapotadas de justiça negociada 
redunda num resultado paradoxal: perdemos as garantias do processo equi-
tativo, e não ganhamos a economia de meios e de procedimentos do processo 
negociado puro e duro.

9.  Numa breve síntese final, direi o que segue.
O processo penal português apresenta problemas de “produtividade” e 

de celeridade.  Uma parte desses problemas resulta do excesso de crimina-
lização.  Mas o grande problema é de gestão do sistema, sobretudo por parte 
do Ministério Público, na fase do inquérito.  Também na fase de julgamento 
se verificam problemas de gestão.  E a organização judiciária, a nível de 
gestão dos tribunais e de mapa do território, também apresenta irracionalida-
des que dificultam a gestão do sistema no seu todo.

Mas a lei processual penal apresenta virtualidades não aproveitadas.  
O modelo dualista do Código de Processo Penal mostra-se adequado para 
enfrentar a criminalidade de massa, com procedimentos simplificados, mas 
suficientemente garantistas, tendo em conta as penas aplicáveis, guardando 
os meios mais pesados para a criminalidade mais grave.  Esta dualidade de 
procedimentos mostra-se justa e não ofende o princípio da igualdade, porque 
mantém uma relação de proporcionalidade entre o formalismo e as garantias, 
por um lado, e a gravidade das sanções, por outro.

Acontece, porém, que os procedimentos alternativos previstos no Código 
de Processo Penal e o regime da mediação criminal não têm sido explorados 
devidamente.  Os processos são tratados burocraticamente, encaminhados 
massivamente para o processo comum, não se atendendo às peculiaridades 
do caso.

A primeira condição da mudança não é, pois, mais uma vez e sempre, 
a revisão legislativa mas sim a aplicação da lei!  O que exigirá a introdução 
de uma nova cultura no Ministério Público e possivelmente a sua reorganiza-
ção interna.

Mais do que optar pela justiça negociada, que é apostar no escuro, nada 
garantindo o seu sucesso, importa aproveitar a prata da casa, tão desprezada.
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