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O RECURSO DE REVISÃO E A REFORMA PENAL1

PAULO RENATO DE FREITAS BELO

No presente estudo analisa-se o recurso extraordinário de revisão, na perspectiva do alar-
gamento de fundamentos que a Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, veio introduzir ao art. 449.º do 
Código de Processo Penal (CPP). Com uma clara preocupação de realização de justiça material 
— mas também de respeito por decisões proferidas por instâncias internacionais vinculativas para 
o Estado Português –, colocam-se aqui em tensão princípios estruturantes do nosso sistema 
jurídico, como sejam os princípios da segurança e da certeza jurídica, que decorrem da formação 
do caso julgado, com o princípio da descoberta da verdade material, que persegue o julgador na 
obtenção de decisões substancialmente «justas». Perante a evidente conflitualidade dos princípios 
em presença, procurou-se encontrar uma visão integrada, coerente e sistemática das soluções 
legislativas, no quadro constitucional em vigor e na concordância prática entre a eficácia do sistema 
penal e o respeito dos direitos fundamentais. 

Palavras-chave: revisão, caso julgado, proibição de prova, efeito à distância, princípio da 
verdade material, constitucionalidade. 

1. O CASO JULGADO PENAL E O SEU ENFRAQUECIMENTO

O processo judicial é composto por um conjunto de actos, diferenciados 
e de complexidade variada, todos eles dirigidos à obtenção de uma decisão 
com a autoridade de caso julgado.

Em matéria penal, uma decisão que transita em julgado põe fim a um 
estado de «dúvida» que existia sobre a culpabilidade, alcançando um valor 
de indiscutibilidade acerca da questão decidida: a decisão proferida passa a 
regular as relações entre o cidadão julgado e o Estado e entre aquele e os 
restantes cidadãos, impedindo uma nova apreciação do mesmo «objecto» 
processual.

É fácil, assim, reconhecer os benefícios ao nível da certeza, da segurança 
jurídica e da força vinculativa especial das decisões do tribunais traduzidos 
pelo «acertamento jurisdicional», o que levou o legislador a consagrar tais 

1 A alusão à «reforma penal», ou simplesmente à «reforma», pretende significar as soluções 
legislativas introduzidas nos Códigos Penal e de Processo Penal pelas Leis n.º 59/2007,  
de 4 de Setembro, e n.º 48/2007, de 29 de Agosto. 
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valores, como garantias do Estado de Direito, nos arts. 2.º, 205.º, n.º 2,  
e 29.º, n.º 5, da actual Constituição da República Portuguesa (CRP).

Contudo, pôr em causa a exactidão de uma sentença transitada em 
julgado, revestida da força, do prestígio e do respeito que merecem as deci-
sões que atingem tal grau de segurança, poderá até constituir uma posição 
racional do sistema jurídico, se se pensar, como observou o Prof. Eduardo 
Correia, que este tem na sua base «uma adesão à segurança com eventual 

detrimento da verdade (…)» 2.

Assinalava o Professor José Alberto dos Reis, em concordância com os 
processualistas italianos Chiovenda e Mortara, que «bem consideradas as 

coisas, estamos perante uma das revelações do conflito entre as exigências 

da justiça e a necessidade de segurança ou da certeza. Em princípio, a 

segurança jurídica exige que, formado o caso julgado, se feche a porta a 

qualquer pretensão tendente a inutilizar o benefício que a decisão atribuiu à 

parte vencedora.

Mas pode haver circunstâncias que induzam a quebrar a rigidez do 

princípio. A sentença pode ter sido consequência de vícios de tal modo cor-

rosivos, que se imponha a revisão como recurso extraordinário para um mal 

que demanda consideração e remédio.

Quer dizer, pode a sentença ter sido obtida em condições tão estranhas 

e anómalas, que seja de aconselhar fazer prevalecer o princípio da justiça 

sobre o princípio da segurança. Por outras palavras, pode dar-se o caso de 

os inconvenientes e as perturbações resultantes da quebra do caso julgado 

serem muito inferiores aos que derivariam da intangibilidade da sentença» 3. 
No direito privado a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, 

sobretudo patrimoniais, constitui um valor superior, uma vez esgotados os 
meios de apreciação jurisdicional. Contudo, em processo penal a ideia de 
justiça prima, sobressaindo sobre as demais considerações, não podendo 
destacar-se a estabilidade das decisões judiciais, nem invocar-se a infalibili-
dade do juízo humano à custa da postergação de direitos fundamentais dos 
cidadãos 4. Admitir um tal sacrifício, nas palavras do Prof. Figueiredo Dias, 
seria ceder à segurança do injusto e à força da tirania 5. 

Deste modo, prevê o art. 29.º, n.º 6, da CRP, que «os cidadãos injusta-

mente condenados têm direito, nas condições que a lei prescrever, à revisão 

da sentença (…)». Por sua vez, o art. 4.º, n.º 2, do Protocolo n.º 7 à Con-
venção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH), 
permite a quebra do caso julgado «(…) se factos novos ou recentemente 

revelados ou um vício fundamental no processo anterior puderem afectar o 

resultado do julgamento». Mais do que meros interesses individuais, são 

2 Caso Julgado e Poderes de Cognição do Juiz, Coimbra, Livraria Atlântida, 1948, p. 7.
3 Código de Processo Civil Anotado, vol. VI, Coimbra Editora, Coimbra, 1953, pp. 336-337.
4 CAVALEIRO FERREIRA, Scientia Iuridica, tomo XIV, n.os 75/76, pp. 521-528.
5 Direito Processual Penal, vol. I, Coimbra Editora, Lda., 1974, p. 44. 
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ponderosas razões de interesse público que ditam a existência desta última 
garantia, cuja teleologia se reconduz em fazer prevalecer a justiça (material, 
real ou extraprocessual), sobre a segurança jurídica 6.

2. A EVOLUÇÃO (SUMÁRIA) DO RECURSO DE REVISÃO

Entre nós, o CPP de 1929 instituiu o recurso de revisão como um meio 
extraordinário de impugnação das decisões (sentenças e despachos) já tran-
sitadas em julgado (cfr. o art. 673.º e ss.).

O recurso extraordinário de revisão comportava duas fases distintas: uma 
fase de juízo rescindente e uma fase de juízo rescisório. A fase do juízo 
rescindente abrangia toda a tramitação, desde a petição até à decisão do 
Supremo Tribunal de Justiça (STJ), concedendo ou denegando a revisão; a 
fase do juízo rescisório iniciava-se quando o processo baixava e terminava 
com o novo julgamento (quando o pedido de revisão era procedente). 

Para a dedução de tal pedido — admissível ainda que o procedimento 
se encontrasse extinto ou a pena prescrita ou cumprida — conferia-se legiti-
midade ao Ministério Público, ao réu condenado e, quando falecido, aos 
ascendentes, descendentes, cônjuges, irmão ou herdeiros e à parte acusadora 
(apenas quanto às decisões absolutórias) — cfr. art. 675.º.

A revisão, admitida sem qualquer limitação temporal, era processada por 
apenso, no tribunal onde se proferiu a decisão que devia ser revista, e o 
requerimento devia indicar dos meios de prova oferecidos e ser instruído com 
os documentos que se pretendesse juntar. Quando fosse necessário apresen-
tar nova prova, esta era produzida em primeira instância, e de seguida os 
autos, com informação do juiz do processo, eram remetidos ao presidente do 
STJ, cabendo a competência para o julgamento da revisão, a partir do Decreto-
-Lei n.º 39 157, de 10 de Abril de 1953, ao pleno da secção criminal.

No que respeita aos fundamentos para a revisão da sentença, o legis-
lador de 1929 elegeu cinco situações, a saber: (1) a inconciliabilidade de 
decisões que possa originar graves dúvidas sobre a justiça da condenação; 
(2) a falsidade, reconhecida por sentença transitada em julgado, dos meios 
de prova que influenciaram a decisão; (3) a confirmação, por sentença tran-
sitada em julgado, que a decisão foi proferida por peita, suborno, corrupção 
ou prevaricação dos juízes ou dos jurados; (4) no caso de condenação, a 
descoberta de novos factos ou de elementos de prova que, isoladamente ou 
conjugados entre si, constituíssem graves presunções da inocência do acu-
sado; (5) quando se comprovasse a falta de integridade mental do réu já 
condenado (art. 673.º). 

6 JOSÉ MARIA RIFÁ SOLER e JOSÉ FRANCISCO VALLS GOMBAU, Derecho Procesal Penal, Madrid, 
Iurgium Editores, p. 310.
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Se fosse autorizada a revisão, o STJ mandava baixar os autos à instân-
cia que a proferiu, dando-se início às diligências para um novo julgamento, 
no caso de estar perante uma decisão final (arts. 687.º e 688.º), e quanto ao 
despacho que determinou o arquivamento do processo ou declarou que o 
arguido não foi o agente da infracção, declarava-o sem efeito, prosseguindo 
a instrução do processo com os seus termos (arts. 694.º e 695.º); se a revi-
são fosse negada não havia, naturalmente, lugar à fase do juízo rescisório.

Outro efeito da revisão autorizada prendia-se com a possibilidade de a 
prisão a cumprir pelo réu ser substituída por prisão preventiva ou, quando 
houvesse graves presunções da sua inocência, a possibilidade de ser colocado 
em liberdade, mediante a prestação de caução (art. 684.º). 

Quando a revisão fosse negada ou, sendo autorizada, fosse mantida a 
decisão revista, uma nova revisão ficava dependente da iniciativa do Procu-
rador-Geral da República [PGR] (art. 696.º).

O Código aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de Fevereiro, 
manteve, em matéria de recursos extraordinários, os critérios do projecto 
elaborado Comissão presidida pelo Prof. Figueiredo Dias e encarregue da 
reforma do processo penal. 

Aliás, tratando-se de um novo Código, nascido sob a égide de uma nova 
Constituição, que se assumia como o reflexo ao nível processual penal dos 
princípios do Estado de Direito, a criatividade do legislador em matéria de 
recursos de extraordinários se quedou por alguma modéstia. Com efeito, o 
novo Código acolheu, como recursos extraordinários, apenas os recursos da 
fixação de jurisprudência e de revisão. 

O primeiro é potenciado pelos próprios recursos que o sistema gera e 
visa a unidade do direito; o segundo filia-se na tradição legislativa anterior e 
as inovações introduzidas procuraram apenas atingir uma melhor sistemati-
zação, de acordo com o novo esquema dos recursos, e o esclarecimento de 
algumas dúvidas evidenciadas pela doutrina e pela jurisprudência.

No CPP de 1987 o art. 449.º corresponde, no essencial, aos arts. 673.º 
e 694.º do CPP de 1929: consagra as causas taxativas de revisão e equipara 
o n.º 1 ao n.º 2 (a sentença transitada em julgado ao despacho que tiver 
posto fim ao processo).

Contudo, o n.º 5 do art. 673.º do Código de 1929 deixou de estar previsto 
autonomamente como fundamento de revisão, incluindo-se na nova al. d) do 
n.º 1 e, enquanto o legislador de 1929 só atribuía relevância aos novos factos 
ou meios de prova quando «constituam graves presunções da inocência do 

acusado», a solução actual basta-se com «graves dúvidas sobre a justiça da 

condenação». 
O n.º 3 do art. 449.º do CPP vigente dispõe ainda que, nas situações 

de novos factos ou meios de prova, não será viável a revisão que tenha como 
única finalidade a correcção da medida concreta da sanção aplicável.

No capítulo da legitimidade, o art. 450.º, que não transpõe de forma 
perfeita os seus antecessores 675.º e 694.º do Código de 1929, atribui legi-
timidade para desencadear o procedimento ao Ministério Público, ao assistente 
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(relativamente a sentenças absolutórias e a despachos de não pronúncia) e 
ao condenado ou ao seu defensor (relativamente a sentenças condenatórias) 
[n.º 1]; no n.º 2 do preceito concede-se legitimidade para requerer a revisão 
e para a continuar, se o condenado tiver falecido, ao cônjuge, ao descendente, 
adoptados, ascendentes, adoptantes, parentes ou afins até ao quarto grau da 
linha colateral, os herdeiros que nisso mostrem um interesse legítimo ou quem 
do condenado tiver recebido incumbência expressa. 

Do confronto entre as normas citadas identifica-se, por um lado, o alar-
gamento de quem pode formular ou continuar o pedido de revisão e, por 
outro, a demonstração de um interesse legítimo quanto a tal pretensão, isto 
é, uma necessidade justificada, razoável e fundada de lançar mão do recurso 
de revisão ou de o fazer prosseguir 7. 

Coloca-se, assim, ao lado da legitimidade processual a exigência de um 
outro pressuposto, também relativo às partes e com autonomia em relação 
àquela, e que se traduz num interesse juridicamente relevante e atendível do 
ponto de vista positivo, designado pelos autores italianos de interesse em 

agir, equivalente à necessidade de tutela judiciária exigida pelos legalistas 
alemães, e entre nós crismado de interesse processual 8.

A decisão de autorizar ou negar a revisão competia, até 1998, ao ple-
nário das secções criminais e era tomada em conferência — arts. 11.º, n.º 2, 
al. d) e 455.º, n.º 3 –, presidida pelo presidente do STJ, que dirigia os traba-
lhos e tinha voto de desempate (cfr. art. 443.º, n.º 2, por remissão do n.º 6 
do art. 455.º). Com a redacção da Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto, que se 
mantém até à actualidade, a revisão passa a ser apreciada em conferência 
pelas secções criminais (arts. 455.º, n.º 3, e 11.º, n.º 4, al. d), do CPP).

Do ponto de vista dos efeitos, o regime actual precisa melhor, em caso 
de autorização da revisão, as consequências ao nível do novo julgamento e 
das pessoas que nele podem intervir e ainda em termos de cumprimento de 
pena ou de medida de segurança e de estatuto coactivo do arguido. 

7 No mesmo sentido pode consultar-se GONÇALVES DA COSTA, «Recursos», Jornadas de Direito 
Processual Penal — O Novo Código de Processo Penal, Almedina, 1997, pp. 411-412.

8 A consideração deste pressuposto processual — que deve ser entendido como uma excep-
ção dilatória, com a consequente abstenção de conhecer do «mérito» do recurso — veio a 
ser objecto de tratamento conceitual pela doutrina civilista, mas com pleno acolhimento nesta 
sede. O Prof. TEIXEIRA DE SOUSA, As Partes, o Objecto e a Prova na Acção Declarativa, p. 
97, define o interesse processual «como o interesse da parte activa em obter a tutela judicial 
de uma situação subjectiva através de um determinado meio processual e o correspondente 
interesse da parte passiva em impedir a concessão de tutela». Por sua vez, o Prof. ANSELMO 
DE CASTRO, Direito Processual Civil Declaratório, vol. II, 1982, p. 253, acentua que «o interesse 
em agir apresenta-se como um interesse instrumental em relação ao interesse substancial 
primário, pressupondo a lesão de tal interesse e a idoneidade da providência requerida para 
a sua reintegração ou tanto quanto possível integral satisfação». Finalmente, o Prof. ANTUNES 
VARELA, Manual de Processo Civil, 2.ª edição revista e actualizada, Coimbra, Coimbra Editora, 
1985, pp. 180-181, após referir a autonomia em relação à legitimidade das partes, assinala 
que se exige uma necessidade justificada, razoável, fundada, de lançar mão do processo ou 
de fazer prosseguir a acção, o que constitui um meio termo entre uma necessidade absoluta 
ou única e um puro interesse subjectivo ou a satisfação de mero capricho.
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O STJ determina o reenvio do processo para tribunal de categoria e 
composição idênticas às do tribunal que proferiu a decisão revista e que se 
encontre mais próximo, encontrando-se impedidos de nele intervir as pessoas 
condenadas ou acusadas pelo Ministério Público nas situações previstas nas 
als. a) ou b) do n.º 1 do art. 449.º, bem como o juiz (ou o jurado) que tenha 
participado em julgamento anterior e proferido ou participado em decisão de 
recurso ou pedido de revisão anteriores (arts. 460.º e 40.º, als. c) e d), do 
CPP).

Em matéria de cumprimento de pena ou medida de segurança, tendo 
sido autorizada a revisão, o STJ decide, face ao grau de dúvida da conde-
nação, se a execução deve ser suspensa e, na hipótese afirmativa, se há 
lugar à aplicação de alguma medida de coação que se mostre apropriada 
(art. 457.º, n.os 2 e 3, do CPP). 

Do mesmo modo, afigura-se de maior clareza as consequências, proces-
suais e patrimoniais, para a eventualidade de o tribunal de revisão absolver 
o arguido anteriormente condenado: a anulação da primeira decisão; a elimi-
nação da condenação do registo criminal; a publicidade à decisão; a atribuição 
de indemnização pelos danos sofridos e a restituição de todas as quantias 
que tiver suportado com o processo (arts. 461.º e 462.º).

Por último, cabe ainda referir as inovações surgidas com a Lei  
n.º 48/2007, de 29 de Agosto: o aditamento de mais três fundamentos para 
a revisão da decisão (als. e), f) e g) do n.º 1 do art. 449.º) e a alteração da 
regra da legitimidade para um segundo pedido (art. 465.º).

No que diz respeito à primeira questão [utilização provas proibidas, nos 
termos dos n.os 1 a 3 do art. 126.º do CPP; declaração de inconstitucionali-
dade, com força obrigatória geral, de norma de conteúdo menos favorável ao 
arguido que tenha servido de fundamento à sua condenação; prolação de 
sentença por instância internacional, vinculativa para o Estado Português, 
inconciliável com a sentença criminal proferida ou de modo a suscitar graves 
dúvidas sobre a sua justiça], face ao relevo da ampliação, deixaremos algumas 
considerações expressas no ponto seguinte do presente trabalho. 

Quanto à segunda alteração, importa destacar que a regra altamente 
restritiva sobre a legitimidade para uma segunda revisão, ainda proveniente 
do Código de 1929 — segundo a qual, quando a revisão era negada ou, 
sendo autorizada, era mantida a decisão revista, uma nova revisão só era 
possível através da iniciativa do PGR (art. 696.º) — foi substituída, podendo 
agora qualquer das entidades previstas no art. 450.º do CPP pedir uma 
segunda revisão desde que não se renove um fundamento já apreciado. Na 
realidade, a redacção existente até 2007 não podia subsistir face à jurispru-
dência do TC firmada no Ac. n.º 301/2006, de 9 de Maio 9, que julgou incons-
titucional a norma do art. 465.° do CPP, por violação do art. 29.º, n.º 6, da 
Constituição, na dimensão de que não pode haver um segundo pedido de 

9 Disponível em http://www.dgsi.pt/atco.
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revisão com novos fundamentos de facto, não anteriormente invocados, se o 
não requeresse o PGR. 

3. OS NOVOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE REVISÃO

 3.1. A utilização provas proibidas, nos termos dos n.os 1 a 3 do  
art. 126.º do CPP

3.1.1. O argumentário crítico dirigido à solução legislativa

Esta nova causa de revisão da sentença não recolheu a unanimidade 
entre os autores. Para alguns 10 o legislador deu um passo certo no sentido 
da verdade material; para outros 11 desequilibrou o sistema, em detrimento 
da segurança e da certeza jurídica, duplicou o fundamento da al. a) do n.º 1 
do art. 449.º e adoptou um critério de difícil conciliação com o regime das 
proibições de prova.

A primeira objecção acentua uma degradação do caso julgado, para 
níveis incompatíveis com os princípios do Estado de Direito. Sustenta-se que 
o novo motivo abre a porta a um processo interminável, em que a revisão se 
assume como um grau de recurso ordinário encapotado, uma nova apelação 
disfarçada, sem qualquer limitação de ordem temporal, com a inerente eter-
nização dos «casos criminais».

Em segundo lugar, diz-se que o novo motivo se sobrepõe materialmente 
ao consagrado na al. a), sem que aqui haja um julgamento prévio a declarar 
a falsidade do meio de prova. Assim, ao prescindir-se de uma sentença tran-
sitada em julgado que tenha apreciado a validade da prova, a mera alegação 
do vício será suficiente para desencadear o procedimento de revisão.

Em terceiro lugar, adianta-se, deste novo fundamento extrai-se a possi-
bilidade de invocação de «prova proibida» cuja nulidade estaria sanada nos 
termos do art. 126.º, n.º 3, do CPP, permitindo a impugnação da decisão a 
todo o tempo e desvirtuando o sistema das nulidades.

Por último, refere-se, caso se entenda que os factos alegados apenas 
tem de ser «novos» para o tribunal e não para o requerente, permite-se uma 
gestão na arguição da nulidade de acordo com as conveniências do sujeito 
processual, desfigurando-se por completo a garantia do caso julgado. 

A análise destas críticas impõe uma aproximação ao regime das «proi-
bições de prova». 

10 Entre os quais se inclui GERMANO MARQUES DA SILVA, «Sobre os recursos em processo penal», 
A Reforma do sistema penal de 2007 — Garantias de Eficácia, Coimbra Editora, 2008, p. 63.

11 PINTO DE ALBUQUERQUE, Ob. cit., pp. 1190-1192, e COSTA ANDRADE, Bruscamente no verão 
passado, a reforma do Código de Processo Penal — Observações críticas sobre uma lei que 
podia e devia ter sido diferente, RLJ, ano 137, pp. 134-150, 220-238 e 262-264.
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O processo penal confronta-se diariamente com uma difícil equação: 
realizar a justiça no caso concreto por meios processualmente válidos. De 
facto, ao Estado de Direito só interessa a descoberta da verdade material 
obtida de forma processualmente válida, aceitando-se certas interdições de 
«temas», «meios», «métodos» ou «possibilidades de valoração», quando tal 
é exigido pela defesa dos direitos fundamentais 12. 

A este propósito, após consagrar um amplo catálogo de direitos funda-
mentais concretizadores da dignidade humana, a nossa Lei Fundamental, no 
seu art. 32.º, n.º 8, consigna que «são nulas todas as provas obtidas mediante 

tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva 

intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência e nas teleco-

municações».
Contudo, a eficácia da justiça penal, elemento essencial do Estado de 

Direito, autoriza, em certas circunstâncias, a intromissão estadual na vida 
privada, no domicílio, na correspondência e nas telecomunicações 13: a Cons-
tituição circunscreve o âmbito de protecção daqueles direitos e remete para 
o legislador ordinário a tarefa de, obtida a concordância prática entre aqueles 
direitos individuais e este interesse punitivo do Estado, definir as áreas de 
intervenção não abusivas 14.

Densificando o comando constitucional referido [art. 32.º, n.º 8], o  
art. 126.º, n.º 1, do CPP, qualifica como «nulas, não podendo ser utilizadas, 

as provas obtidas mediante tortura, coacção ou, em geral, ofensa da integri-

dade física ou moral das pessoas», exemplificando o n.º 2 situações ofensivas 
da integridade física e moral das pessoas. Por sua vez, o n.º 3 acrescenta 
que «ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente nulas, não 

podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante intromissão na vida pri-

vada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações sem o 

consentimento do respectivo titular».

12 CONDE CORREIA, A distinção entre prova proibida por violação dos direitos fundamentais e 
prova nula numa perspectiva essencialmente jurisprudencial, Revista do CEJ, n.º especial, 
1.º Sem. 2006, n.º 4. Veja-se, entre outros, os Acs. do TC n.os 172/92, de 06.05.92, 192/2001, 
de 08.05.01 e 607/2003, de 05.12.03, acessíveis em http://www.dgsi.pt.

13 GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. I,  
4.ª edição, 2007, Coimbra Editora, p. 524, distinguem entre interdição absoluta e interdição 
relativa, só quanto a esta valendo qualquer restrição de direitos e dentro dos limites consti-
tucionalmente impostos.

14 Conforme escreve o Prof. Costa Andrade, Sobre as Proibições de Prova em Processo Penal, 
Coimbra Editora, 1992, p. 22, existe um «campo constitucionalmente demarcado e apesar 
de tudo significativamente amplo, no interior do qual assiste ao legislador ordinário a com-
petência para pôr de pé um regime processual penal assente em soluções de sobreposição 
de valores ou fins servidos pelo processo penal aos bens jurídicos correspondentes aos 
direitos fundamentais relativos à privacidade, imagem, palavra, correspondência e telecomu-
nicações. Campo que tem outrossim o significado de ditar, sem mais, a proibição constitu-
cional de provas que o transcendam no sentido da afronta aos direitos fundamentais, e, nessa 
medida, de inquinar em termos de irremediável inconstitucionalidade as pertinentes leis 
ordinárias».
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O modo como está construído revela uma diferença, que não apenas de 
redacção, entre os n.os 1 e 2 e o n.º 3 do art. 126.º do referido diploma. Nos 
casos do n.º 1, as provas obtidas através dos métodos aí enumerados — 
exemplificativamente concretizados no n.º 2 — jamais poderão ser utilizadas, 
e daí que se esteja perante uma proibição absoluta; nos casos do n.º 3 as 
provas obtidas serão nulas e não poderão ser utilizadas se faltar o consenti-
mento do titular do direito fundamental em causa e daí falar-se a este propó-
sito de proibição relativa (ou condicional)15. A distinção feita assenta no 
seguinte paradigma: enquanto nos n.os 1 e 2 vigora uma proibição absoluta 
de obtenção das provas através dos meios aí indicados, ainda que a coberto 
do consentimento do titular do direito em causa, no caso do n.º 3 a proibição 
é afastada pelo acordo/consentimento do titular do direito ou é removida 
mediante a autorização das autoridades com competência para o efeito e 
segundo as formas previstas na lei16.

A introdução pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, do segmento «não 

podendo ser utilizadas» no n.º 3 do art. 126.º visou, segundo alguma dou-
trina17, precisar que a nulidade do n.º 1 se considera absoluta, insanável e 
de conhecimento oficioso e a nulidade do n.º 3 será sanável e dependente 
de arguição.

Por sua vez, o art. 118.º consagra o princípio da taxatividade das nuli-
dades processuais, separando-as claramente dos mecanismos da irregulari-
dade (n.º 2) e prevê no n.º 3 que «as disposições do presente título não 

prejudicam as normas deste Código relativas a proibições de prova». O CPP 
prevê, assim, ao lado das nulidades do acto processual, as proibições de 
prova, reconhecendo a estas últimas, na sua própria sistemática, um regime 
autónomo.

Todavia, a distinção entre umas e outras não se revela tarefa fácil uma 
vez que, ao longo do diploma, o legislador se refere indistintamente a «nuli-
dade», sem particularizar quando está em causa realmente uma nulidade 
processual ou quando avança no campo da prova proibida. A este propósito 
o Prof. Costa Andrade acentua «descontinuidades e assimetrias» entre a lei 
constitucional e a lei ordinária.

Reconhecida a autonomia conceitual entre as proibições de prova e as 
nulidades processuais, vejamos as diferenças e as aproximações entre as 
duas figuras. 

Uma primeira nota a evidenciar-se no regime das proibições de prova 
é o valor conferido ao consentimento do ofendido, titular dos direitos funda-

15 PAULO DE SOUSA MENDES, «As Proibições de Prova no Processo Penal», Jornadas de Direito 
Processual Penal e Direitos Fundamentais, Coordenação científica de Maria Fernanda Palma, 
Almedina, 2004, p. 137.

16 Aqui se incluiu: a busca domiciliária (art. 177.º), a apreensão de correspondência (art. 179.º), 
a apreensão de documentos em escritório de advogado ou consultório médico (art. 180.º),  
e as escutas telefónicas ou equiparadas (arts. 187.º e 189.º).

17 Entre outros veja-se PINTO DE ALBUQUERQUE, ob. cit., p. 319.
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mentais afectados, que, a existir, exclui a respectiva violação, quando esteja 
em causa a intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou 
nas telecomunicações. 

Esta solução extrai-se da conjugação da Constituição com a lei ordinária, 
em que se considera, por exemplo, o acordo como condição da entrada no 
domicílio dos cidadãos, fora dos casos previstos ou sem o competente man-
dado judicial — arts. 34.º, n.º 2, da CRP, e 174.º, n.º 4, al. b), do CPP.

Todavia, este consentimento apresenta limites: nem sempre será válido 
e eficaz. A este nível reconhece-se, para além da sua dimensão subjectiva, 
que os direitos fundamentais encerram uma dimensão objectiva que implica 
que a sua validade jurídica seja parcialmente determinada pelo seu reconhe-
cimento comunitário. Por outro lado, a manifestação do consentimento podia, 
em certos casos, não ser totalmente livre, dado que o cidadão se encontra 
aqui numa situação de dependência perante o aparelho punitivo estadual.

Assim sendo, pode concluir-se que a Constituição e o CPP, no seu  
art. 126.º, dão relevância à distinção entre os n.os 1 e 2, por um lado, e  
n.º 3, por outro, afastando no primeiro o acordo (ou tornando-o juridicamente 
irrelevante) e consagrando a ideia de que o processo penal deve submeter-se 
às regras do Estado de Direito.

A segunda nota a considerar no regime das proibições de prova con-
substancia-se na rigorosa delimitação do âmbito de protecção das normas 
constitucionais, recorrendo eventualmente à ideia de limites imanentes aos 

direitos fundamentais, na medida em que a Constituição não tutela formas de 
fruição abusiva desses direitos.

Em terceiro lugar, deve a salientar-se que toda e qualquer restrição aos 
direitos fundamentais terá de limitar-se ao necessário para salvaguardar outros 
direitos ou interesses constitucionalmente protegidos — art. 18.º, n.º 2, da 
CRP — pautando-se por critérios de proporcionalidade, necessidade e ade-
quação.

Só cumprindo estas exigências e observando todas as garantias e prin-
cípios constitucionais relativos ao processo penal poderá o legislador ordiná-
rio encontrar vias de sobreposição dos interesses da acção penal aos direitos, 
liberdades e garantias individuais. Se assim não for, somos remetidos no 
campo da prova proibida.

Registe-se que o art. 126.º não apresenta uma enumeração taxativa dos 
métodos proibidos de prova, pelo que deverão ser considerados todos os que 
constituam um atentado à dignidade humana, à liberdade de decisão ou à 
integridade física e moral das pessoas.

Podemos, assim, definir as proibições de prova como barreiras colocadas 
à determinação dos factos que constituem objecto do processo, como verda-
deiros limites à descoberta da verdade. Configuram verdadeiras restrições aos 
princípios da livre convicção probatória e da livre admissibilidade dos meios 
de prova: o meio probatório obtido por meio de prova proibida nunca poderá 
ser valorado em juízo.
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Por sua vez, as nulidades processuais visam apenas disciplinar o 
procedimento exterior da realização da prova na diversidade dos seus meios 
e métodos, não determinando a sua violação uma proibição de valoração 
(desde que não sejam violadas regras de procedimento que contendem direc-
tamente com a fiabilidade da prova, como ocorre por exemplo em matéria de 
reconhecimento). Pode-se dizer que os arts. 118.º a 123.º do CPP reportam-
-se apenas aos vícios formais, à inobservância das prescrições legais esta-
belecidas para a prática dos actos processuais, à violação das formalidades 
previstas para a obtenção de provas admissíveis. Trata-se de vícios relativos 
ao modus procedendi, por contraposição à proibição de prova, que contende 
com o se da prova.

Face a esta distinção, deve questionar-se se qualquer violação do direito 
probatório há-de conduzir à proibição da respectiva prova ou se a proibição 
de valoração da prova obtida por meios ilícitos há-de referir-se apenas à 
violação dos direitos fundamentais.

As dificuldades de resposta a estas interrogações adensam-se quando 
o legislador utiliza a expressão «nulidade» referindo-se quer às nulidades 
processuais, quer à cominação prescrita para a violação das proibições de 
prova.

Já concluímos que o critério meramente formal ou terminológico não se 
apresenta decisivo: a Constituição no art. 32.º, n.º 8, refere a nulidade das 
provas obtidas por determinados meios e o artigo 126.º do CPP segue a 
mesma terminologia, reportando-se a «métodos proibidos de prova». 

Devemos entender que o termo «nulidade» é aqui utilizado, de forma 
indistinta, num sentido simbólico, não estritamente técnico, apenas querendo 
significar que tais provas, obtidas por aquelas vias, jamais podem ser utiliza-
das. No fundo, propõe-se, em matéria de proibições de prova, uma sanção 
semelhante à prevista no direito italiano, que designa de «impossibilidade de 

utilização», termo preferido pela Prof. Teresa Beleza 18 por ser a que melhor 
se adequa à expressão «… não podendo ser utilizadas» acolhida no art. 126.º 
CPP.

O legislador teve consciência desta confusão terminológica, pelo que 
alertou para a necessidade da sua separação concreta no art. 118.º, n.º 3, 
do CPP, ao prever a coexistência do regime das proibições de prova com o 
das nulidades processuais.

A delimitação das proibições de prova tem que encontrar-se na compre-
ensão dos mecanismos constitucionais de restrição dos direitos, liberdades e 
garantias, previstos no art. 18.º da Lei Fundamental: sujeição aos princípios 
da necessidade, da proporcionalidade e da adequação 19.

18 Apontamentos de direito processual penal, AAFDL, Lisboa.
19 Sustenta CONDE CORREIA, ob. cit., p. 189, que «serão proibidas todas as provas obtidas 

mediante uma compressão dos direitos fundamentais em termos não consentâneos com a 
autorização constitucional, ainda que aparentemente a prova seja admissível e apenas tenham 
sido violadas as formalidades processuais necessárias». 
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Porque o direito processual penal imbrica directamente com a protecção 
dos direitos, liberdades e garantias individuais, que constitui uma das suas 
finalidades primordiais, a par da obtenção da verdade material, tem que ser 
a Constituição a fornecer a orientação, os trilhos a percorrer, na ponderação 
das circunstâncias de cada caso concreto. As normas processuais penais têm 
sempre que ser interpretadas em conformidade com a Constituição, que pode 
mesmo ser aplicada directamente nesta matéria, sem necessidade de media-
ção de qualquer diploma legal.

E se a distinção entre nulidades processuais e proibições de prova não 
resulta de forma explícita da lei, alguns autores entendem que as proibições 
de prova podem ser vistas como uma manifestação negativa do princípio da 
prova legal, na medida em que estabelecem que determinados meios proba-
tórios não podem ser utilizados e/ou valorados, assim lhe atribuindo, por via 
legislativa, um valor previamente fixado, embora apenas numa vertente nega-
tiva. A admissão desta vertente negativa de regras probatórias legais terá a 
vantagem de demarcar o percurso a seguir em direcção à descoberta da 
verdade, o que possibilita o reexame deste mesmo percurso judicativo por 
um tribunal de recurso 20.

Em conclusão, podemos afirmar que as proibições de prova são o reflexo 
processual do seu regime constitucional, e só neste contexto podem ser 
compreendidas.

3.1.3. O regime processual das proibições de prova

3.1.3.1. A proibição de valoração

O intróito que se deixou permite afirmar que à nulidade a que se reporta 
o art. 126.º do CPP não é aplicável o regime geral sobre nulidade dos actos, 
previsto nos arts. 118.º e ss., pois que se trata de uma nulidade sui generis.

 A proibição de prova importa uma interdição de produção da prova 
mediante o uso de determinados meios proibidos, mas, para a eventualidade 
de se terem produzido, o legislador português estabeleceu como consequên-
cia a proibição da respectiva valoração. É o que decorre do n.º 1 do art. 126.º: 
«são nulas, não podendo ser utilizadas (…)». Ao contrário do regime geral 
das nulidades, cuja consequência é a destruição dos efeitos produzidos pelo 
acto inválido — art. 122.º –, o legislador antecipou o seu programa de tutela, 
proibindo a própria produção dessas provas (proibidas) e, caso as mesmas 
tenham sido produzidas, proibindo a sua utilização e valoração. 

20 Neste sentido, LAMAS LEITE, As Escutas Telefónicas — Algumas reflexões em redor do seu 
regime e das consequências processuais derivadas da respectiva violação, RFDUP, 2004,  
p. 19, e MEDINA DE SEIÇA, O Conhecimento Probatório do Co-Arguido, BFDUC, Coimbra 
Editora, 1999, p. 191.
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A valoração de um meio de prova não consentido gera a impossibilidade 
da sua utilização para formar o convencimento do tribunal, com o consequente 
desentranhamento dos autos dos documentos que o corporizam. Nesse sen-
tido, qualquer decisão, final ou meramente interlocutória, baseada na produção 
e valoração de prova proibida é susceptível de impugnação, sobretudo por 
via de recurso, de forma a repor a justiça processual.

Por outro lado, as proibições de prova podem (e devem) ser oficiosa-
mente conhecidas e declaradas em qualquer fase do processo, obstando ao 
aproveitamento dos actos processuais que as violem, e são insanáveis, não 
havendo qualquer possibilidade de as convalidar. 

A doutrina não é, contudo, pacífica na determinação do regime processual 
das proibições de prova. Alguns autores, como é o caso de Costa Andrade 
e de Germano Marques da Silva, numa primeira fase 21, muito embora auto-
nomizem as proibições de prova das nulidades insanáveis e dependentes de 
arguição, acabam por sustentar a submissão daquelas ao regime processual 
destas últimas. Segundo este entendimento, a nulidade resultante da produção 
de prova proibida será de conhecimento oficioso até à decisão final, mas 
convalida-se com o trânsito em julgado da decisão.

A autonomização do regime processual das proibições de prova reflecte-
-se ainda na problemática do denominado «efeito à distância». O legislador 
consagrou, no art. 122.º, n.º 1, do CPP, o conceito de invalidade derivada, 
prescrevendo que «as nulidades tornam inválido o acto em que se verificarem, 

bem como os que dele dependerem e aquelas puderem afectar». No entanto, 
daqui não se pode retirar uma consagração expressa do efeito à distância 
em toda a sua extensão.

A averiguação sobre a existência de um crime e a determinação das 
suas consequências jurídicas alcança-se através de um procedimento (o 
processo penal) que se estrutura num «complexo de actos juridicamente 

ordenados de tratamento e obtenção de informação que se organiza e desen-

volve sobre a responsabilidade de titulares de poderes públicos e serve para 

a reparação da tomada de decisões». Estes procedimentos constituem siste-
mas de interacção entre os poderes públicos e os cidadãos, actuando como 
modelos de ordenação 22. 

21 A posição do Prof. MARQUES DA SILVA evoluiu no sentido de achar actualmente, perante a 
redacção do art. 449.º, n.º 1, al. e), do CPP, que resultou da Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, 
que a utilização de prova proibida não fica sanada com o trânsito em julgado da decisão final 
da causa (Sobre os recursos …, p. 63, nota 11). 

22 Definição geral de procedimento do Prof. GOMES CANOTILHO, Tópicos de um Curso de Mestrado 
sobre Direitos Fundamentais, Procedimento, Processo e Organização, BFD, vol. LXVI, 
Coimbra, 1990, p. 163. Relativamente à «recepção» do conceito de procedimento na acção 
penal pode consultar-se DAMIÃO DA CUNHA, O Caso Julgado Parcial — Questão da 
Culpabilidade e Questão da Sanção Num Processo de Estrutura Acusatória, Universidade 
Católica Editora, 2002, p. 277. 
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Ora, neste complexo de actos ocorrem óbvios relacionamentos sequen-
ciais que levam a que se coloque a questão da projecção de algum valor 
negativo ocorrido em qualquer desses actos nos outros que lhes sucedem. 

A interrogação que se coloca é a de saber se este valor negativo, quando 
é reconhecido, afecta irremediavelmente o que cronologicamente lhe sucede.

A primeira consagração desta problemática ocorre com a doutrina do 
«fruit of the poisonous tree», ou da teoria dos frutos da árvore venenosa, de 
inspiração norte-americana, no seguimento da IV Emenda à Constituição dos 
Estados Unidos da América, que, servindo-se de uma expressiva imagem, 
apregoava a total comunicabilidade de uma proibição de prova às chamadas 
provas consequenciais, ou seja, todo o material probatório cuja obtenção se 
ficasse a dever a uma proibição na sua produção ou na valoração seria ful-
minado com a total inaptidão para servir de base à convicção judicativa.

Reconhecendo, no entanto, a inflexibilidade deste entendimento de con-
tágio total e as consequências extremas que podia originar, a doutrina e a 
jurisprudência norte-americanas foram desenvolvendo excepções à total con-
taminação das provas, assinalando sobretudo três núcleos de limitação:

— a excepção da fonte independente, no sentido de que sempre que 
a prova consequencial tenha sido não só obtida através de uma 
proibição de prova, mas também por intermédio de um outro meio 
lícito, o vício sana-se;

— a excepção da atenuação do veneno, no sentido de que há igual-
mente sanação do vício da proibição de prova relativamente à prova 
consequencial, se entre esta e a prova inicial viciada intercede uma 
ligação muito distante;

— a excepção da inevitabilidade da descoberta, no sentido de que 
sempre que possa concluir-se, de acordo com elevados padrões de 
probabilidade, que o material probatório teria sido igualmente reco-
lhido através de uma investigação conduzida licitamente, é de acei-
tar a produção e valoração da prova obtida através de uma proibição 
inicial.

A doutrina dos «frutos da árvore venenosa» está crescentemente presente 
nas decisões dos tribunais superiores dos sistemas europeus continentais.

Na Alemanha, até ao final da década de sessenta do século passado, a 
doutrina oscilava entre uma admissão total do efeito à distância, negando a 
valoração de todo o material probatório obtido mediante uma proibição de 
prova, e a sua recusa total, admitindo sempre a valoração de tais provas.

Em Espanha a sentença n.º 114/1984, proferida pela jurisdição constitu-
cional, constituiu um marco e a partir daí particulariza-se o sentido do «efeito 
à distância», estabelecendo as circunstâncias em que uma prova reflexa pode 
ser subtraída à projecção da ilegitimidade da prova inválida.

Actualmente, os tribunais supremos deste países vêm convergindo num 
paradigma comum de enquadramento teórico, de aceitação das teorias inter-
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médias da fonte independente, da mácula dissipada e da descoberta inevitá-
vel, supra referidas, pressupondo sempre uma ponderação das circunstâncias 
do caso concreto. Efectivamente, não é possível, neste campo, estabelecer 
teorias absolutas mas apenas linhas de orientação, que terão de ser concre-
tizadas caso a caso.

Entre nós, a doutrina tem-se pronunciado pela consagração do efeito à 
distância na norma do art. 122.º, n.º 1, do CPP, muito embora este se refira 
ao regime das nulidades processuais, que o art. 118.º, n.º 3, autonomiza do 
regime das proibições de prova. No entanto, não faria sentido que o legislador 
autonomizasse as proibições de prova na busca de uma melhor protecção 
dos direitos individuais, para depois lhe atribuir um regime processual mais 
fraco. Daí que seja de concluir que o disposto naquele art. 122.º vale também 
em matéria de prova proibida.

O efeito à distância parece, assim, configurar um momento nuclear do 
fim de protecção do art. 126.º do CPP, em ordem às garantias de defesa do 
arguido. 

Contudo, a doutrina exposta abre um amplo espaço à ponderação das 
situações concretas, ou seja, à interpretação e está longe de justificar o 
caminho único de invalidar todas as provas posteriores à prova ilegal. Diver-
samente, trata-se da procura de modelos de decisão assentes em critérios 
coerentes com a ponderação de interesses que justifica que, em determinadas 
circunstâncias, se projecte a invalidade de uma prova proibida, para além de 
nela própria, noutras provas e, em circunstâncias distintas, se recuse tal 
projecção.

O TC no Ac. n.º 198/2004, de 24 de Março 23, concluiu que «o sentido 

de uma norma prescrevendo que a invalidade do acto nulo se estende aos 

que desta dependerem ou que ele possa afectar (art. 122.º, n.º 1, do CPP) 

é desde logo o de abrir caminho à ponderação que subjaz à chamada doutrina 

dos “frutos proibidos”. Isto, cotejado com a apontada amplitude das garantias 

de defesa contidas no art. 32.º da CRP leva a que este Tribunal considere 

que, efectivamente, certas situações de efeito à distância não deixam de 

constituir uma das dimensões garantísticas do processo criminal, permitindo 

verificar se o nexo naturalístico que, caso a caso, se considere existir entre 

a prova inválida e a prova posterior é, também ele, um nexo de antijuricidade 

que fundamente o “efeito à distância”, ou se, pelo contrário, existe na prova 

subsequente um tal grau de autonomia relativamente à primeira que a des-

taque substancialmente daquela».
A decisão não só admite expressamente o efeito à distância como o faz 

depender de uma ponderação do caso concreto para determinar sobre a 
existência do tal nexo de anti-juridicidade entre a prova proibida e a prova 
subsequente, confinando a respectiva previsão aos casos em que o aprovei-
tamento da prova consequencial ponha em causa a dimensão garantística do 

23 Diário da República, II Série, de 2 de Junho de 2004.

7
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processo criminal — interpretação conforme à Constituição do art. 122.º,  
n.º 1, do CPP.

Como aferidores deste prejuízo para as garantias de defesa do arguido, 
propõe o TC o recurso a critérios como os do «nexo causal atenuado», o da 
«fonte independente» e o da «descoberta inevitável», amplamente explicadas 
no Acórdão, aderindo expressamente às teorias intermédias que foram sendo 
consagradas pelo Supreme Court norte-americano.

Deste modo, sempre que for possível afirmar que mesmo sem a violação 
da proibição, a prova secundária ou imediata teria sido obtida, admitir-se-á a 
sua valoração, assim se atribuindo relevância aos processos hipotéticos de 
valoração 24.

Acolhe, pois, a jurisprudência nacional em matéria de provas proibidas 
o chamado «efeito à distância» ou de projecção sequencial, sujeitando a sua 
aplicação a um juízo de ponderação de interesses, nos termos em que se 
expôs, cabendo ao intérprete do caso concreto averiguar se a recolha da 
prova sequencial foi de alguma forma contaminada pela invalidade — nulidade 
— de que padece a prova inicial.

 3.1.4. Uma tentativa de interpretação (do fundamento) conforme à 

Constituição

Delimitado o campo das proibições de prova, é o momento para analisar 
as razões daqueles que apontam o fundamento de revisão como violador de 
regras constitucionais.

A indagação da questão de (in)constitucionalidade da referida norma 
impõe um labor interpretativo para o qual se fixa a seguinte regra: o juízo de 
interpretação deve ser de tal forma que, havendo razões para ser interpretada 
em sentido concordante com a CRP, deve fixar-se esse sentido 25.

Esta afirmação não significa que, no processo de reconstituição do pen-
samento legislativo, se possa prescindir do texto da lei ou sequer que se 
possa alcançar uma interpretação ou uma dimensão interpretativa que não 
tenha na letra da lei um mínimo de correspondência, ainda que imperfeita-
mente expresso (art. 9.º, n.º 2, do Código Civil). 

Efectivamente, se presumirmos que o legislador consagrou as soluções 
mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados, 

24 Foi neste sentido que decidiu o TC. Estava em causa o aproveitamento a confissão do arguido 
em julgamento, quando foram declaradas nulas escutas telefónicas, inviabilizando a sua 
utilização como meio de prova. O Tribunal sustentou que a confissão funciona como verdadeiro 
paradigma de uma prova subsequente autónoma, por decorrer de um acto de vontade de 
quem é advertido do sentido das declarações que eventualmente venha a prestar, bem como 
do direito de não as prestar, encontrando-se assistido por defensor. Esta autonomia possibi-
lita um acesso aos factos totalmente destacável de qualquer outra forma de acesso anterior-
mente surgida e afectada por um valor negativo.

25 GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional, vol. I, Coimbra, p. 275. 
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o intérprete da lei «não (...) faz mais que declarar o sentido linguístico coin-

cidente com o pensar legislativo» 26. 
Como ponto de partida, tomam-se as críticas lançadas à solução legal: 

a degradação do caso julgado, para níveis incompatíveis com os princípios 
do Estado de Direito; a sobreposição material do novo motivo ao da al. a); o 
afastamento da possibilidade de sanação da invalidade nos termos do  
art. 126.º, n.º 3; e, caso se entenda que os factos alegados apenas têm de 
ser «novos» para o tribunal e não para o requerente, a gestão da arguição 
da nulidade, de acordo com as conveniências do sujeito processual.

A Constituição não define o conceito de caso julgado, mas trata-se de 
um conceito pré-constitucional suficientemente densificado, identificando-se 
com situações que, de forma definitiva e irretractável, foram fixadas por sen-
tença judicial 27. 

Todavia, conforme já se viu, o legislador não garante, em absoluto, o 
instituto do caso julgado, optando por um critério de ponderação entre os 
valores da certeza e da segurança do direito com a procura da justiça mate-
rial.

Vistas assim as coisas, a consagração do recurso extraordinário de 
revisão resulta precisamente da concordância prática entre aqueles valores 
tendencialmente conflituantes. Assim, a afirmação de que o fundamento da 
al. e) do n.º 1 do art. 449.º do CPP degrada o caso julgado é uma afirmação 
genérica, sem qualquer valor argumentativo específico: em tese, qualquer 
motivo que permita a revisão da sentença enfraquece o valor do caso julgado 
e seria, por isso, passível de violar a Constituição.

Em segundo lugar, suscitou-se a sobreposição material com o motivo da 
al. a), querendo concluir-se pela desnecessidade da alteração legislativa.

Parece mais ou menos evidente que certas situações podem ser inte-
gradas em qualquer destes dois motivos de revisão: v. g. a genuinidade e 
autenticidade da prova documental e o conteúdo da prova pessoal. Contudo, 
a mencionada al. a) apenas compreende a «falsidade» dos meios de prova, 
ao passo que o novo fundamento da al. e) acolhe qualquer prova proibida 
que tenha servido de fundamento à condenação. Pretende-se, deste modo, 
abarcar nos motivos de revisão da sentença todas as vicissitudes de ordem 
probatória compreendidas no art. 126.º, n.os 1 a 3, do CPP. Desta forma, a 
aludida sobreposição material apenas se verifica numa escala muito reduzida, 
reconhecendo-se à al. e) um campo de aplicação muito superior ao motivo 
da al. a).

Do mesmo modo, diverge-se da alusão à facilidade da destruição do 
caso julgado apenas com a mera alegação da proibição de prova. A autori-
zação da revisão não se compadece com a simples referência a um vício 

26 FRANCESCO FERRARA, Ensaio sobre a Teoria da Interpretação das Leis, 2.ª edição, Coimbra, 
1963, p. 147.

27 GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição …, 3.ª edição, p. 1041. 
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apto a integrar o respectivo fundamento ou com meros indícios de que tal se 
verificou. Face a uma decisão transitada em julgado, na fase rescindente, o 
STJ só pode deferir a pretensão a um novo julgamento perante prova sólida 
de que a decisão condenatória se baseou em provas proibidas e, portanto, 
carece de ser substituída por outra isenta de tais vícios.

Em quarto lugar, o alegado desvirtuamento da possibilidade de sanação 
da nulidade do art. 126.º, n.º 3, do CPP, também não constitui uma objecção 
séria à solução legal aplicada.

De facto, já o dissemos, a diferença entre as provas proibidas dos  
n.os 1 e 2 e do n.º 3 do referido art. 126.º, assenta numa diferente natureza 
dos direitos violados. No primeiro caso, a violação tem como consequência 
sempre a inutilização da prova obtida; na segunda situação, a prova assim 
conseguida pode ser utilizada havendo consentimento (ou acordo) do visado 
na limitação dos seus direitos ou mediante a autorização das autoridades com 
competência para o efeito e segundo as formas previstas na lei (v. g. a busca 
domiciliária [art. 177.º], a apreensão de correspondência [artigo 179.º], a 
apreensão de documentos em escritório de advogado ou consultório médico 
[art. 180.º], e as escutas telefónicas ou equiparadas [arts. 187.º e 189.º]).

Ora, segundo o entendimento que se expôs, na falta de consentimento 
do titular do direito a comprimir ou de autorização judicial que legitime a sua 
restrição, mesmo as situações subsumíveis ao n.º 3 do art. 126.º tornam 
inaproveitável a prova assim colhida. Estamos perante um regime que, na 
falta de consentimento ou de autorização judicial, se equipara à solução pre-
vista para os n.os 1 e 2 e, ao contrário do sustentado pelo Prof. Pinto de 
Albuquerque 28, consubstancia uma nulidade que não pode ser sanada. Nesta 
conformidade, também não será correcto afirmar que o novo fundamento de 
revisão subverte a disciplina do art. 126.º, n.º 3, que de outra forma permiti-
ria que o vício se sanasse.

Por último, também não é de acolher a ideia de que o sujeito processual, 
ainda que conheça o vício no decurso do processo, pode invocá-lo a todo o 
tempo, guardando a arguição para a ocasião que processualmente lhe pare-
cer mais propícia.

Temos por seguro que o processo penal tem de orientar-se por critérios 
de transparência nos procedimentos e por um escrupuloso respeito pelos 
direitos do arguido. Do mesmo modo se defende que será de exigir de todos 
os sujeuitos processuais um dever de boa fé processual que, confome se 
escreveu no Ac. do TC n.º 429/95 29, «impedirá que possam ser tentados a 

aproveitar-se de alguma omissão ou irregularidade porventura cometida ao 

longo dos actos processuais em que tiveram intervenção, guardando-a como 

um «trunfo» para, em fase ulterior do processo, se e quando tal lhes pareça 

conveniente, a suscitarem e obterem a destruição do processado».

28 Ob. cit., p. 1191.
29 Disponível em http://www.dgsi.pt/atco.
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Neste dever de lealdade processual funda-se a ilação de que o recurso 
à revisão da sentença só será admissível quando as razões que o sustentam, 
mesmos nas situações de prova proibida, sejam de conhecimento superve-
niente do sujeito processual que as invoca, isto é, que se tratem de factos 
subjectivamente «novos», na terminologia lei. A não ser assim, o meio para 
suscitar a alteração da sentença seria a impugnação ordinária e não um 
mecanismo excepcional cuja finalidade não pode ser vulgarizada, nem suprir 
a falta de diligência em pugnar atempadamente pela observância da lei.

A justificação de provas proibidas servirem de fundamento à revisão da 
sentença prende-se com o sistema de protecção alargado com que o legis-
lador sancionou a violação dos direitos fundamentais 30. Na verdade, a Cons-
tituição estabelece no art. 32.º, n.º 1, que «o processo criminal assegura todas 

as garantias de defesa (…)» e esta afirmação expressa, como referem Gomes 
Canotilho e Vital Moreira 31, uma «cláusula geral englobadora de todas as 

garantias que hajam de decorrer do princípio da protecção global e completa 

dos direitos de defesa do arguido em processo criminal» abrangendo «indu-

bitavelmente todos os direitos e instrumentos necessários e adequados para 

o arguido defender a sua posição e contrariar a acusação».
Assim sendo, no contexto das garantias de defesa, constitui uma opção 

de política judiciária, facultar, perante a perversão do processo inerente à vio-
lação dos direitos fundamentais, a sindicância das nulidades do art. 126.º do 
CPP, não obstando a tal possibilidade o trânsito em julgado da decisão final. 

Face ao que se vem escrevendo e com o alcance que se estabeleceu, 
não se acolhe a ideia de que a al. e) do n.º 1 do art. 449.º do CPP viole 
normas ou princípios de ordem constitucional. 

 3.2. A declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, 
de norma de conteúdo menos favorável ao arguido que tenha 
servido de fundamento à condenação [art. 449.º, n.º 1, al. f)] 

Segundo o Prof. Pinto de Albuquerque 32, com o motivo consagrado 
soluciona-se a ausência de mecanismo de execução no processo penal das 
decisões do TC que declarem, com força obrigatória geral, a inconstituciona-
lidade de norma de conteúdo menos favorável ao arguido e que tenha servido 
de fundamento à sua condenação. 

Em nosso entender, teve-se também em vista a harmonização com a 
alteração introduzida no n.º 4 do art. 2.º do Código Penal, que afasta o limite 
do caso julgado sempre que seja publicada norma mais favorável ao arguido.

30 Mesmo face à anterior redacção da lei, o Prof. DAMIÃO DA CUNHA, O caso …, p. 771, e o Prof. 
SOUSA MENDES, As Proibições …, Jornadas …, p. 151, admitiam a revisão da sentença 
baseada em provas proibidas. 

31 Constituição da República Portuguesa Anotada, vol. I, 4.ª edição revista, Coimbra Editora, 
2007, p. 516. 

32 Ob. cit., p. 1192. 
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O Cons. Simas Santos, em obra publicada 33 e como relator do Ac. do 
STJ de 08.05.2008 34, interroga-se se a decisão do TC deve, ou não, ser 
posterior ao trânsito em julgado da decisão a rever e se a inovação introduzida 
respeita a Constituição, designadamente o regime do art. 282.º, n.º 3.

À primeira pergunta propendemos responder positivamente. Com efeito, 
se a decisão fosse anterior ao trânsito em julgado ter-se-ia de reflectir no 
processo o alcance da inconstitucionalidade declarada, eventualmente através 
do recurso (ordinário) de constitucionalidade previsto na al. g) do n.º 1 do  
art. 70.º da Lei 28/82, de 15 de Novembro 35.

Quanto à segunda questão apenas diremos que a resposta sairá da 
interpretação venha a merecer o art. 282.º da CRP.

A declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, produz 
efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional e deter-
mina represtinação das normas que, eventualmente, tenha revogado  
(art. 282.º, n.º 1); porém, ficam ressalvados os casos julgados, salvo decisão 
em contrário do TC quando a norma respeitar a matéria penal, disciplinar ou 
de ilícito de mera ordenação social e for de conteúdo menos favorável ao 
arguido (n.º 3). 

O preceito do n.º 3 contém uma excepção à regra dos efeitos gerais 
retroactivos da declaração de inconstitucionalidade, que pode ser afastada 
pela declaração do TC em homenagem ao princípio da norma penal (ou 
equiparada) mais favorável.

Para os Profs. Gomes Canotilho e Vital Moreira 36 o sentido mais ade-
quado da norma atinge-se do seguinte modo: (1) por regra, a declaração de 
inconstitucionalidade não atinge o caso julgado em que se tenha aplicado 
uma norma declarada inconstitucional; (2) todavia, os casos julgados que 
incidam sobre matéria penal (ou equiparada) poderão ser revistos, se da 
revisão resultar (por efeito da desaplicação da norma inconstitucional) uma 
decisão de conteúdo mais favorável ao arguido (cfr. art. 29.º, n.º 4); (3) a 
possibilidade de revisão de sentenças constitutivas de caso julgado em maté-
ria penal não é automática, dependendo de expressa decisão do TC na 
sentença que declarar a inconstitucionalidade da norma.

A eventual inconstitucionalidade resultará de a Constituição estabelecer, 
em termos não coincidentes com a al. f) do n.º 1 do art. 449.º do CPP, os 
efeitos da declaração de inconstitucionalidade, cabendo ao TC concretizar os 
casos em que será de atribuir efeitos retroactivos a tal declaração.

A questão foi discutida no seio do Conselho da Unidade de Missão para 
a Reforma Penal, na reunião realizada em 05.06.2006, justificando-se a solu-

33 Recursos …, pp. 219-220 e Revisão do Processo Penal: os recursos, Que Futuro Para o 
Direito Processual Penal — Simpósio em Homenagem a Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião 
dos 20 anos do Código de Processo Penal Português, Coimbra Editora, 2009, pp. 204-205. 

34 Disponível em http://www.dgsi.pt/jstj.
35 Lei de Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional.
36 Constituição …, 3.ª edição, p. 1041.
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ção que o legislador veio a seguir por assentar «numa interpretação do  

art. 282.º, n.º 3, do CPP, que afecta sempre o caso julgado penal construído 

à luz de uma norma inconstitucional que prejudique o arguido. A decisão do 

TC não constitui uma faculdade mas uma obrigação imposta pelo princípio 

da legalidade» 37.
Do confronto entre o comando constitucional (art. 282.º, n.º 3) e a al. f) 

do n.º 1 do art. 449.º do CPP somos levados a concluir que a norma proces-
sual penal pressupõe um efeito retroactivo automático da declaração de 
inconstitucionalidade da norma de conteúdo menos favorável ao arguido, 
enquanto a regra constitucional atribuiu ao próprio TC o poder de determinar 
as situações em que tal efeito será, ou não retroactivo.

É fácil recordar que esta inovação surgiu acompanhada de outras dis-
posições que enfraquecem o caso julgado como, por exemplo, a nova redac-
ção do art. 2.º, n.º 4, do Código Penal, que impõe a aplicação da lei penal 
mais favorável ainda que a decisão condenatória tenha transitado em julgado 
e o aditamento do artigo 371.º-A do CPP, a prever a abertura da audiência 
para a aplicação da lei penal mais favorável ao arguido.

Do mesmo modo, não se desconhece que a redacção do art. 282.º,  
n.º 3, da CRP, para alguns autores, apresenta alguma reservas quando con-
jugada com o art. 29.º, n.º 4, que consagra, sem qualquer limite, a aplicação 
a aplicação retroactiva da lei mais favorável ao arguido.

O Cons. Simas Santos 38 sustenta que a mencionada al. f) do n.º 1 do 
art. 449.º do CPP viola o n.º 3 do art. 282.º da Constituição e, para obviar a 
tal vício, sugere o recurso ao regime do já referido art. 371.º-A do CPP [aber-
tura da audiência para a aplicação da lei penal mais favorável ao arguido].

Contudo, na sua actual redacção, o art. 371.º-A do CPP apenas menciona 
a entrada «em vigor» de lei penal mais favorável, nada prevendo quanto à 
represtinação da lei mais antiga, admitindo-se, todavia, um eventual aperfei-
çoamento da possibilidade legal em causa, aumentando o leque de possibi-
lidades de abertura de audiência e alargando as regras referentes à legitimi-
dade. 

Apesar de tudo isso, o problema principal mantém-se: continua a prever-
-se no art. 282.º, n.º 3, da CRP, uma limitação automática aos efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade, que poder ser, casuisticamente, limitado 
por decisão do TC.

Ora, uma interpretação do art. 371.º-A do CPP que prescindisse do 
regime estabelecido na Constituição estaria, ainda que de forma indirecta ou 
enviesada, a desrespeitar a Lei Fundamental, em nada resolvendo o problema 
colocado.

37 Acta n.º 21 da Unidade de Missão para a Reforma Penal, disponível em http://www.mj.gov.
pt/sections/informacao-e-eventos/imprensa/ficheiros//sections/informacao-e-eventos/imprensa/
ficheiros/umrp.

38 Ob. cit., p. 219.
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Não obstante estes argumentos, julga-se possível operar uma interpre-
tação das normas mencionadas que se contenha nos limites da Constituição, 
a saber: seguir uma interpretação restritiva da al. f) do n.º 1 do art. 449.º do 
Código em termos de ela só abranger as situações em que o TC afastou a 
excepção de aplicação da decisão de inconstitucionalidade às decisões tran-
sitadas em julgado, nos termos do art. 282.º, n.º 3.

Se assim for, como nos parece que deve ser, a citada al. f) do n.º 1 do 
art. 449.º permite ao seu intérprete da uma interpretação conforme à Consti-
tuição, achando-se isenta de quaisquer dúvidas a esse nível.

 3.3. A prolação de sentença por instância internacional, vinculativa 
para o Estado Português, inconciliável com a sentença criminal 
proferida ou de modo a suscitar graves dúvidas sobre a sua 
justiça.

Este último motivo de revisão, que a reforma de 2007 introduziu, visa 
respeitar as sentenças definitivas proferidas por uma instância internacional, 
que se mostrem inconciliáveis ou suscitem graves dúvidas sobre a justiça de 
uma condenação decretada pelos tribunais penais portugueses.

Esta regra, que foi bem recebida, tem a finalidade de dar exequibilidade 
prática a decisões proferidas, por exemplo, pelo TEDH39, pelo Tribunal Inter-
nacional de Justiça e pelos tribunais penais internacionais.

Sendo embora discutível, face ao art. 8.º da CRP, os termos da recepção 
do direito internacional pactício, (se automática, se não automática) certo é 
que a maioria dos autores propende para o seu carácter supra legal, entre a 
Constituição e a lei ordinária 40, havendo mesmo quem defenda, como o Prof. 
Jorge Miranda 41, o seu carácter constitucional.

Qualquer que seja o ponto de vista seguido, extrai-se a necessidade de 
um mecanismo a nível interno que dê sequência às determinações daquelas 
instâncias internacionais que, após a ratificação dos instrumentos internacio-
nais constitutivos, têm carácter vinculativo para o nosso país. Por outro lado, 
ao nível do âmbito e sentido dos direitos fundamentais consagrados, a nossa 
Constituição não excluiu «quaisquer outros constantes das leis e das regras 

aplicáveis de direito internacional» (art. 16.º, n.º 1). 
Está, assim, justificado o novo fundamento de revisão — idêntico à  

al. f) que o Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto, aditou ao artigo 771.º 
do CPC —, que supriu a inexistência de um meio próprio de execução, no 

39 Veja-se o art. 46.º, n.º 1, da Convenção: «As Altas Partes Contratantes obrigam-se a respeitar 
as sentenças definitivas do Tribunal nos litígios em que forem partes».

40 Consulte-se, por exemplo, GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 
Almedina, 7.ª edição, p. 820.

41 Manual de Direito Constitucional, Tomo 2.º, p. 110.
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plano interno, das decisões daqueles tribunais internacionais 42. Por via da 
revisão da sentença nesses casos, procurou «adequar-se» o sentido da juris-
prudência dos tribunais nacionais às decisões proferidas em matéria penal 
por instâncias internacionais vinculativas para o Estado Português.

42 Pela sua actualidade e relevância cita-se o Ac do STJ, de 23 de Abril de 2009, relatado pelo 
Cons. Rodrigues da Costa, disponível em http://www.dgsi.pt/jstj, que autorizou a revisão da 
sentença num caso em que o arguido foi condenado nos tribunais nacionais pela prática de 
um crime de difamação e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem concluiu que a conde-
nação resultou «num entrave substancial da liberdade de que devem beneficiar os investiga-
dores no âmbito do seu trabalho científico» e violou o art. 10.º da CEDH.


