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1. Colocação do problema. 

Num estudo anterior1, analisámos a (discutida) questão da admissibilidade 

da obtenção, diretamente pelas autoridades, de dados de localização por meio de 

sistema GPS2 à luz do Direito processual penal português, tendo concluído que tal 

meio de obtenção de prova é admissível, como meio de obtenção de prova atípico, 

à luz do art. 125.º do CPP. Porém, de jure condito, considerámos que, por igualdade 

de razão face ao regime da obtenção de dados de localização celular diretamente 

pelas autoridades, este meio de obtenção de prova está sujeito ao regime das 

escutas telefónicas, embora levando-se em conta aquilo que possa resultar da 

circunstância de o art. 189.º, n.º 2, do CPP não operar uma remissão para a 

totalidade do regime do art. 187.º3. E concluímos, ainda, que, de jure condendo, pela 

pouca danosidade deste meio de obtenção de prova e justificando-se a sua previsão 

e regulamentação específicas, deveria ser adotado um regime muito similar ao do 

art. 14.º da Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro4. 

Todavia, em momento posterior ao da publicação do aludido estudo, o 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem5, no Acórdão Ben Faiza c. França (de 8 

de maio de 2018)6, na parte em que versou sobre a obtenção de dados de localização 

por sistema GPS pelas autoridades (mediante a colocação de um recetor de GPS no 

veículo do arguido), considerou que ocorreu uma violação do art. 8.º da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem7 num caso em que os Tribunais franceses haviam 

admitido a obtenção, em tempo real, de dados de localização por sistema GPS 

como meio de obtenção de prova atípico. 

                                                      
1 DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade da obtenção, diretamente pelas autoridades, 
de dados de localização por meio de sistema GPS à luz do Direito processual penal português”, in 
Julgar, n.º 32, pp. 97 e ss. 
2 Global Positioning System. 
3 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade da obtenção, diretamente pelas 
autoridades, de dados de localização por meio de sistema GPS à luz do Direito processual penal 
português”, in Julgar, n.º 32, p. 122. 
4 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade da obtenção, diretamente pelas 
autoridades, de dados de localização por meio de sistema GPS à luz do Direito processual penal 
português”, in Julgar, n.º 32, p. 122. 
5 Doravante referido apenas como TEDH. 
6 In https://hudoc.echr.coe.int. 
7 Doravante referida apenas como CEDH. 
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Deste modo, o problema sobre o qual nos debruçaremos no presente estudo 

é saber se e em que medida o entendimento por nós perfilhado à luz do Direito 

português é, ou não, compatível com a recente Jurisprudência do TEDH. 

 

2. O Acórdão Ben Faiza c. França do TEDH. 

Como referimos, o TEDH, no Acórdão Ben Faiza c. França considerou que 

ocorreu uma violação do art. 8.º da CEDH. Os factos relevantes (no que tange à 

obtenção de dados de localização através de sistema GPS) considerados pelo TEDH 

foram os seguintes: 

a) Em maio de 2009, na sequência de uma denúncia (anónima) de que o 

recorrente e os seus irmãos se dedicavam ao tráfico de estupefacientes, 

as autoridades policiais começaram a efetuar vigilâncias aos mesmos; 

b)  Em 24 de julho de 2009, o Procurador da República ordenou a um 

operador de telecomunicações que fornecesse os dados de tráfego e de 

localização celular relativos a quatro números de telefone de que 

existiam informações de serem utilizados pelos suspeitos; 

c) Em 6 e 20 de agosto de 2009, o Juiz de Instrução autorizou a realização 

de escutas telefónicas, até 4 de setembro, a um número de telefone 

utilizado por um irmão do recorrente; 

d) No dia 4 de setembro de 2009, o Procurador da República instaurou um 

inquérito para investigação de crimes de tráfico de estupefacientes, 

associação criminosa e branqueamento de capitais, tendo o Juiz de 

Instrução autorizado a realização de escutas telefónicas aos telefones e 

números utilizados pelo recorrente e pelos seus irmãos, tendo sido 

obtidas provas de que o recorrente, os seus irmãos e outras pessoas 

estavam a praticar os referidos crimes; 

e) Foram igualmente realizadas vigilâncias policiais durante várias 

semanas, de que resultaram provas de que o recorrente, os seus irmãos 

e outras pessoas implicadas nos crimes sob investigação se encontravam 
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habitualmente num estacionamento subterrâneo, de onde voltavam a 

sair a bordo de um veículo Renault Laguna; 

f) Em 10 de maio de 2010, o Juiz de Instrução autorizou verbalmente a 

colocação de um dispositivo de localização no Renault Laguna e, no dia 

18 de maio, autorizou a instalação de dispositivos de registo de som e 

imagem no estacionamento subterrâneo, para permitir ouvir e visionar 

o que lá se passava durante os encontros entre os suspeitos; 

g) As escutas telefónicas entre o recorrente e o seu fornecedor holandês 

revelaram que iria ter lugar uma grande transação de droga, tendo a 

polícia solicitado autorização para instalar um dispositivo de registo de 

som e imagem no Renault Laguna; 

h) No dia 3 de junho de 2010, o Juiz de Instrução autorizou a instalação de 

um dispositivo de registo de som e imagem no Renault Laguna e, com 

fundamento no art. 81 do Code de procédure pénale, de um dispositivo de 

obtenção de geolocalização por GPS pelo prazo de um mês, o que 

permitiu saber que o veículo se deslocou à Holanda no dia 9 de junho e, 

posteriormente, deter os suspeitos; 

i) Em 9 de dezembro de 2010, o recorrente e os demais arguidos recorreram 

para o Cour d’Appel8 de Paris, invocando, entre outros argumentos, a 

nulidade da autorização verbal do Juiz de Instrução referida em f) e 

peticionando a anulação de todo o processado subsequente, com 

fundamento na violação do art. 8.º da CEDH, por falta de autorização 

judicial para a entrada dos polícias no estacionamento subterrâneo onde 

se encontrava o Renault Laguna onde foi instalado o dispositivo de 

geolocalização, por terem sido obtidos dados de localização fora do 

território francês e por falta de norma legal que previsse a obtenção de 

dados de localização por meio de sistema GPS; 

                                                      
8 Tribunal que, na organização judiciária francesa, corresponde ao Tribunal da Relação na 
organização judiciária portuguesa. 
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j) Por decisão de 6 de maio de 2011, o Cour d’Appel de Paris concedeu 

parcialmente provimento ao recurso, entendendo, quanto aos 

argumentos referidos em i), que o art. 81 do Code de procédure pénale 

constituía base legal suficiente para o recurso a esse meio de obtenção 

de prova, que a obtenção de dados de localização havia sido autorizada 

por despacho judicial fundamentado no dia 3 de junho de 2010, por um 

período limitado e com base numa suspeita fundada da prática de crimes 

de tráfico de estupefacientes, que a medida era proporcionada tendo em 

conta os interesses em causa e visava um fim legítimo e necessário numa 

sociedade democrática, que as diligências tinham sido realizadas sob o 

controlo do Juiz e as provas obtidas podiam ser contraditadas pelos 

arguidos; contudo, a autorização do Juiz de Instrução de 10 de maio, bem 

como a entrada dos polícias no estacionamento para instalar o 

dispositivo de geolocalização foram consideradas nulas e foi 

determinada a anulação das operações de vigilância realizadas com base 

nessa autorização; 

k) O recorrente e os demais arguidos recorreram para a Cour de Cassation9, 

alegando, entre outras coisas, que o art. 81 do Code de procédure pénale 

não constituía base legal suficiente para o recurso à geolocalização, 

tendo sido negado provimento ao recurso por decisão de 22 de 

novembro de 2011. 

O TEDH começou por considerar que a obtenção de dados de 

geolocalização por meio de sistema GPS constitui uma ingerência no direito ao 

respeito da vida privada e familiar, do domicílio e da correspondência, garantido 

pelo art. 8.º, §1, da CEDH, nos termos do qual «Qualquer pessoa tem direito ao 

respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência», 

sendo que, nos termos do §2 desse preceito, «Não pode haver ingerência da 

autoridade pública no exercício deste direito senão quando esta ingerência estiver 

                                                      
9 Tribunal que, na organização judiciária francesa, corresponde ao Supremo Tribunal de Justiça 
português. 
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prevista na lei e constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja 

necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar 

económico do país, a defesa da ordem e a prevenção das infrações penais, a proteção 

da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de terceiros».  

Por isso, utilizando a sua metodologia habitual, o TEDH, após concluir pela 

existência de uma tal ingerência, apreciou a questão de saber se tal ingerência 

estava prevista na lei, sendo que, seguindo o seu entendimento nos Acórdãos 

Kruslin c. França (de 24 de abril de 1990), Huvig c. França (de 24 de abril de 1990) 

e Wisse c. França (de 20 de dezembro de 2005), considerou que a expressão 

“prevista na lei” constante do art. 8.º, §2, da CEDH significa que a medida restritiva 

terá de ter uma base legal no Direito interno do Estado-requerido, o que inclui os 

textos legislativos pertinentes e a Jurisprudência. O Tribunal referiu igualmente 

que, no Acórdão Uzun c. Alemanha (de 2 de setembro de 2010), considerou que, à 

luz do Direito alemão, era legítimo recorrer à obtenção de dados de localização por 

meio de sistema GPS sem o conhecimento dos visados para investigação de crimes 

ou localização do arguido ou suspeito em situações em que esteja em causa um 

crime grave e em que o recurso a outros meios investigatórios tenha menos 

probabilidades de êxito ou seja mais difícil de levar a cabo. 

E o TEDH acaba por concluir que, ao contrário do que sucedia com o Direito 

alemão, a obtenção de dados de localização por meio de sistema GPS não possuía 

base legal suficiente no Direito francês vigente no momento em que tais dados 

foram obtidos, dado que a norma invocada pelas autoridades para lançar mão desse 

meio de obtenção de prova, mais concretamente, o art. 81 do Code de procédure 

pénale apenas continha uma referência muito genérica, ao dispor que «O Juiz de 

Instrução determina, de acordo com a lei, a realização de todos os atos de 

investigação que considerar necessários para a descoberta da verdade»10 e, mesmo 

                                                      
10 Em 2014, o legislador francês, através da Lei n.º 2014-372, de 28 de março de 2014, introduziu no 
Code de procédure pénale os atuais arts. 230-32 a 230-44, em que se prevê a utilização de qualquer 
meio técnico destinado à localização em tempo real, em todo o território nacional, de uma pessoa 
sem o conhecimento desta ou de um veículo ou qualquer outro objeto sem o consentimento do seu 
proprietário. 
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quando conjugado com outras normas desse mesmo Código, não observava as 

exigências de previsibilidade que o Tribunal formula no seu Case Law nem 

constituía garantia suficiente face aos perigos de arbitrariedade inerentes a 

qualquer mecanismo de vigilância secreta, como entendera nos referidos Acórdãos 

Kruslin c. França  e Huvig c. França.  

O TEDH entendeu igualmente que, no momento em que ocorreu a 

ingerência, a Jurisprudência francesa não permitia colmatar tais insuficiências da 

lei, dado que não existia Jurisprudência consolidada da Cour de Cassation em 

matéria de obtenção de dados de localização por meio de sistema GPS. 

E, por fim, o Tribunal considerou que o facto de a ingerência decorrente do 

recurso à obtenção de dados de localização por meio de sistema GPS ser menos 

intrusiva na privacidade dos visados do que a ingerência decorrente da utilização 

de escutas telefónicas não impede a conclusão a que chegou no que tange à 

insuficiência do Direito francês escrito e não escrito para dar cumprimento às 

exigências constantes do art. 8.º, §2, da CEDH. 

 

3. O Acórdão Uzun c. Alemanha do TEDH. 

Como vimos, o TEDH, no Acórdão Ben Faiza c. França, levou a cabo um 

paralelismo com o entendimento que adotou no Acórdão Uzun c. Alemanha11, em 

que considerou que o Direito alemão12 observava as exigências do art. 8.º, §2, da 

                                                      
11 In https://hudoc.echr.coe.int. 
12 Neste aresto estava em causa o §100c I 1 b) StPO (Strafprozessordnung, Código de Processo Penal 
alemão), norma que correspondia ao atual §100h I 2 StPO. 
     Dispunha o o §100c I 1 b) StPO: 

«(1) É possível, sem o conhecimento da pessoa em questão, 
1. 
a) tirar fotografias e recolher imagem, 
b) utilizar outros meios técnicos específicos para fins de vigilância para investigar os factos ou 
localizar o suspeito sempre que a investigação diga respeito a um crime de considerável gravidade, 
quando a investigação dos factos ou a localização do suspeito forem, de outro modo, impossíveis 
ou muito difíceis de realizar (...) 
(…) 
(2) As medidas previstas no primeiro parágrafo só podem ser dirigidas contra o arguido (...) As 
medidas previstas no primeiro parágrafo, números 1, alínea b), e 2, só podem ser dirigidas contra 
outras pessoas se existirem fundadas razões para crer que estão em contacto com o suspeito e que 
a medida permitirá investigar os factos ou localizar o suspeito e que, de outro modo, tal seria 
impossível ou muito difícil de realizar. (…)». 



Sobre a admissibilidade da obtenção de dos dados de localização através… 
  

  Duarte Rodrigues Nunes 

 
 

 

 Online, março de 2019 | 8 

CEDH em matéria de obtenção de dados de localização por meio de sistema GPS. 

Os factos relevantes (no que tange à obtenção de dados de localização através de 

sistema GPS) considerados pelo TEDH foram os seguintes: 

a) Na primavera de 1993, o Bundesamt für Verfassungsschutz (Gabinete 

Federal para a Proteção da Constituição) iniciou uma investigação ao 

recorrente, que era suspeito de participar no cometimento de crimes 

praticados por uma organização terrorista de extrema-esquerda, tendo 

sido realizadas  vigilâncias por agentes, recolhidas imagens na entrada 

do apartamento onde o recorrente residia com a sua mãe, realizadas 

escutas ao telefone da casa da mãe do recorrente (de 26 de abril de 1993 

a 4 de abril de 1996) e ao telefone de uma cabine telefónica próxima (de 

11 de janeiro de 1995 a 25 de fevereiro de 1996) e aberta e verificada a 

correspondência do recorrente (de 29 de abril de 1993 a 29 de março de 

1996); 

b) Da mesma forma, S., suposto cúmplice do recorrente, foi submetido a 

medidas de vigilância também partir de 1993, tendo sido intercetados os 

telefonemas da casa dos seus pais e a sua correspondência e realizadas 

vigilâncias por agentes; 

c) Em outubro de 1995, o Ministério Público abriu uma investigação contra 

o recorrente e S. por suspeitas de tomarem parte nos atentados à bomba 

reivindicados pela organização terrorista a que eram suspeitos de 

pertencer, tendo sido realizadas vigilâncias por agentes durante os fins 

de semana (de 30 de setembro de 1995 a 25 de fevereiro de 1996, data da 

sua detenção), recolhidas imagens da entrada do apartamento onde o 

recorrente vivia com a sua mãe e da entrada do apartamento de S. (de 

outubro de 1995 a fevereiro de 1996), escutados os telefones das casas 

onde o recorrente e S. viviam e o telefone de uma cabine próxima da 

residência do recorrente (de 13 de outubro de 1995 a 27 de fevereiro de 

1996), instalados dois transmissores  para geolocalização através da 

medição do tempo e da determinação da direção (Peilsender) no 
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automóvel de S. (que costumava utilizar juntamente com o recorrente) 

e intercetadas as radiocomunicações profissionais de S.; 

d) O recorrente e S., tendo descoberto e destruído os Peilsender e 

suspeitando que as suas telecomunicações pudessem estar a ser 

intercetadas, nunca mais comunicaram por telefone e, em várias 

ocasiões, conseguiram evitar a vigilância dos agentes; 

e) Entre dezembro de 1995 e 25 de fevereiro de 1996 (data da detenção de 

ambos os suspeitos), foi instalado, na sequência de autorização do 

Ministério Público, um sistema GPS no veículo de S., sendo que, para 

impedirem a sua deteção, os dados foram recolhidos apenas de dois em 

dois dias; 

f) O recorrente invocou a ilicitude das provas obtidas por meio de sistema 

GPS perante o Landgericht (Tribunal de 2.ª Instância dos Länder 

alemães) de Düsseldorf, que considerou que as provas eram válidas, pois 

a sua obtenção observara o disposto no §100c I 1 b) StPO (norma que não 

exigia autorização judicial para a utilização desse meio de obtenção de 

prova) e tendo as provas obtidas sido utilizadas para condenar o 

recorrente e S. a 13 anos de prisão por crimes de tentativa de homicídio 

e de terrorismo (atentados à bomba); 

g) Tendo interposto recurso para o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal 

Federal alemão), este Tribunal, por decisão de 24 de janeiro de 2001, 

negou provimento ao recurso, acolhendo os fundamentos aduzidos pelo 

Landgericht de Düsseldorf na decisão condenatória; 

h) O recorrente interpôs recurso para o Bundesverfassungsgericht 

(Tribunal Constitucional Federal alemão), que, por decisão de 12 de abril 

de 2005, considerou que o §100c I 1 b) StPO permitia a obtenção de dados 

de localização por meio de sistema GPS e que a interpretação que o 

Bundesgerichtshof e o Landgericht de Düsseldorf haviam feito dessa 

norma não violava a Constituição (Grundgesetz). 
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O TEDH começou por considerar que a obtenção de dados de localização 

por meio de sistema GPS constitui uma ingerência no direito ao respeito da vida 

privada e familiar, do domicílio e da correspondência, garantido pelo art. 8.º, §1, da 

CEDH e, seguidamente, analisou a questão de saber se tal ingerência estava 

prevista na Lei alemã vigente ao tempo da ocorrência da ingerência, tendo 

concluído que o §100c I 1 b) StPO constituía base legal suficiente e que era 

compreensível para os seus destinatários, compatível com a rule of law (oferecendo 

uma proteção adequada contra intervenções arbitrárias dos poderes públicos) e o 

recorrente podia contar com as consequências que lhe poderiam advir da aplicação 

dessa norma. 

Por fim, o TEDH considerou que a ingerência visava um fim legítimo e era 

necessária numa Sociedade democrática, pois, quanto ao fim legítimo, estava em 

causa a investigação de crimes de homicídio na forma tentada por parte de uma 

organização terrorista e impedir a ocorrência de novos atentados, de molde a 

salvaguardar a segurança nacional e a segurança pública, prevenir a prática de 

crimes e proteger os direitos das vítimas. E, quanto à necessidade numa Sociedade 

democrática, a obtenção de dados de localização através de sistema GPS não foi 

ordenada desde o início das investigações, tendo as autoridades tentado, antes de 

mais, determinar se o recorrente estava envolvido nos atentados em questão, 

tentando localizá-lo mediante a instalação de transmissores no carro de S.; 

contudo, tendo o recorrente e S. detetado e destruído os transmissores e evitado, 

com sucesso, a vigilância visual dos agentes policiais, as outras medidas 

investigativas menos intrusivas da privacidade do recorrente do que a vigilância 

por GPS eram menos eficazes; ademais, a medida foi implementada por um 

período de tempo relativamente curto (cerca de três meses) e apenas ocorreu 

durante os fins-de-semana e quando o recorrente viajava no carro de S., bem como 

estavam em causa crimes muito graves. 
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4. Apreciação crítica do Acórdão Ben Faiza c. França. 

Comparando ambos os arestos, parece-nos óbvio que, como entendeu o 

TEDH, o art. 81 do Code de procédure pénale não é comparável com o antigo §100c 

I 1 b) StPO, a norma do Direito francês era muito genérica e dela não se conseguia 

retirar qualquer referência à utilização de meios técnicos (onde se incluem os 

sistemas GPS) para obter dados de localização em processos penais, sendo que, 

diversamente do que sucede no Direito português desde 2007, o Direito francês 

anterior nem sequer previa/regulava a obtenção de dados de localização celular. 

De resto, o legislador francês, certamente ciente dessa realidade e da importância 

de tais meios de obtenção de prova para a investigação criminal, introduziu no 

Code de procédure pénale, através da Lei n.º 2014-372, de 28 de março de 2014, os 

atuais arts. 230-32 a 230-44, em que se prevê e regulamenta a utilização de meios 

técnicos destinados à localização, em tempo real e de forma sub-reptícia, de uma 

pessoa, de um veículo ou de qualquer outro objeto. Dito de outro modo, atentas as 

enormes diferenças entre as leis francesa e alemã consideradas pelo TEDH em cada 

um dos arestos, a Jurisprudência do Acórdão Uzun c. Alemanha não é aplicável ao 

caso sub juditio no Acórdão Ben Faiza c. França, pelo que o Tribunal bem andou 

neste aspeto. 

Passando à apreciação crítica do Acórdão Ben Faiza c. França, embora a 

norma do Direito francês em causa fosse muito genérica e dela não se conseguisse 

retirar qualquer referência à utilização de meios técnicos para obter dados de 

localização, como veremos, a obtenção de dados de localização por meio de 

sistema GPS constitui uma ingerência na privacidade dos visados (protegida pelo 

art. 8.º, §1, da CEDH) muito pouco intensa13. De resto, pese embora a eficácia e a 

fiabilidade do recurso a tais meios para obter dados de localização de um 

                                                      
13 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade da obtenção, diretamente pelas 
autoridades, de dados de localização por meio de sistema GPS à luz do Direito processual penal 
português”, in Julgar, n.º 32, pp. 107 e ss., e Sentença da Suprema Corte di Cassazione de 27/02/2002-
02/05/2002 (V Secção, n.º 16130), in https://frattallone.it/penale/78-penale-gps-pedinamento-
elettronico-atti-atipici-dindagine-intercettazioni (pesquisa em 07/03/2017), sendo que SANTOS 
CABRAL, “Art. 189º”, in Código de Processo Penal, pp. 842-843, e o Tribunal Supremo, na sua 
Sentença do n.º 5313/2013, in www.poderjudicial.es, colocam mesmo a possibilidade de, em 
determinadas situações, nem sequer existir qualquer restrição do direito à intimidade/privacidade. 
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determinado veículo ou objeto e a quantidade de dados que permite obter, essa 

utilização apenas permite que se conheça a localização desse veículo ou objeto em 

cada instante e nada mais14, não se podendo olvidar que o seguimento permitido 

pelo sistema GPS pode ser realizado, ainda que com maiores dificuldades 

operacionais e económicas15, com maiores riscos de deteção por parte dos visados 

(com claros custos em termos de eficácia da medida e para a proteção de direitos 

fundamentais que a eficácia da investigação criminal também visa) e com maior 

prejuízo para os direitos fundamentais dos visados (visto que os polícias que 

realizam os seguimentos passam a tomar conhecimento sobre a identidade das 

pessoas que se encontram no mesmo local que o objeto em que foi instalado o 

dispositivo, o que fazem e com quem interagem, o que é muito mais intrusivo do 

que o mero conhecimento da localização do veículo) através de uma observação 

policial16. Para além, disso, o próprio TEDH tem afirmado, em vários arestos, que 

a utilização dos meios de obtenção de prova que impliquem um “elevado grau de 

intrusão na privacidade do suspeito”, um “potencial aditivo de perigo inerente ao 

ataque aos direitos fundamentais” terá de autorizada por lei expressa nesse sentido, 

não formulando igual exigência quanto aos que não o impliquem17. E, por fim, o 

mesmo Tribunal tem tendo admitido a admissibilidade da obtenção da prova 

digital através de meios de obtenção de prova “tradicionais” como as buscas e 

apreensões18. 

                                                      
14 Na verdade, o conhecimento da identidade das pessoas que realmente se encontram no mesmo 
local que o objeto onde foi colocado o dispositivo e do que fazem em cada momento e com quem 
interagem só poderá ser obtido por via do recurso a outros meios de obtenção de prova em 
cumulação com a obtenção dos dados de localização (v.g. escutas telefónicas ou ambientais, ações 
encobertas, vigilância policial “presencial”, recolha de imagem, etc.). 
15 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade da obtenção, diretamente pelas 
autoridades, de dados de localização por meio de sistema GPS à luz do Direito processual penal 
português”, in Julgar, n.º 32, p. 111, e CONDE CORREIA, “Prova digital: as leis que temos e a lei que 
devíamos ter”, in Revista do Ministério Público, n.º 139, p. 57. 
16 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade da obtenção, diretamente pelas 
autoridades, de dados de localização por meio de sistema GPS à luz do Direito processual penal 
português”, in Julgar, n.º 32, p. 111, e Acórdão da RE de 07/10/2008, in www.dgsi.pt. 
17 Cfr. Acórdãos Khan c. Reino Unido (de 12/05/2000), Allan c. Reino Unido (de 05/11/2002), Vetter 
c. França (de 31/05/2005), Gillan e Quinton c. Reino Unido (de 12/01/2010) e Uzun c. Alemanha, in 
https://hudoc.echr.coe.int. 
18 Cfr. Acórdãos Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Áustria (de 16/10/2007) e Robathin c. Áustria 
(de 03/10/2012), in https://hudoc.echr.coe.int. 
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Deste modo, mesmo tendo em conta as exigências formuladas no art. 8.º, 

§2, da CEDH, cremos que, salvo melhor opinião, o TEDH foi excessivamente 

rigoroso no caso vertente, em que nem sequer existiu qualquer arbitrariedade por 

parte das autoridades. É que, por se tratar de um meio de obtenção de prova que 

restringe direitos fundamentais de uma forma muito pouco intensa19 e porque, no 

caso concreto, estava em causa a investigação de crimes muito graves e de difícil 

investigação (tráfico de estupefacientes e associação criminosa), de cuja prática 

existiam sólidos indícios e a diligência foi, tal como a lei previa, autorizada pelo 

Juiz de Instrução (o que não pode deixar de ser visto como uma forte garantia 

contra eventuais arbitrariedades20, tendo em conta as garantias de imparcialidade 

e independência que o Juiz oferece, sobretudo num Estado de Direito Democrático 

perfeitamente consolidado, como é o caso da França), num momento em que já 

existiam fundadas suspeitas de que os visados se dedicavam a atividades 

criminosas. Por isso, consideramos que, apesar da redação bastante genérica da 

norma, o art. 81 do Code de procédure pénale, ainda assim, constituiria base legal 

suficiente para a obtenção de dados de localização através de sistemas GPS à luz 

do Direito francês, pois não se pode dizer que os agentes do crime desconheciam 

que, caso viessem a ser descobertos pelas autoridades, estas seguiriam os seus 

passos quando se estivessem a dedicar a atividades criminosas (entre as quais, as 

idas à Holanda para adquirir estupefacientes), independentemente dos meios 

concretamente utilizados para tal (seguimento “presencial” ou utilização de meios 

técnicos)21. E não restam dúvidas de que estava em causa a salvaguarda de um fim 

                                                      
19 Inclusivamente menos do que no caso de uma vigilância policial. 
20 Como, com razão, se refere na Sentença da Cour de Cassation de 22/11/2011 (Recurso n.º 11-84308), 
in 
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024855509
&fastReqId=909124875&fastPos=1 (consulta em 13/03/2017). Sentenças da Cour de Cassation de 
22/11/2011 (Recurso n.º 11-84308), in 
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024855509
&fastReqId=909124875&fastPos=1 (pesquisa em 13/03/2017). De resto, no caso do §100c I 1 b) StPO 
(norma que estava em causa no Acórdão Uzun c. Alemanha), a lei alemã não exigia autorização 
judicial nem do magistrado do MP. 
21 Referindo igualmente a previsibilidade da utilização da geolocalização para os visados, vide a 
Sentença da Cour de Cassation de 22/11/2011 (Recurso n.º 11-84308), in 
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legítimo (investigação da prática de crimes muito graves, como o tráfico de 

estupefacientes e de associação criminosa) e a ingerência era necessária numa 

Sociedade democrática, pois, a obtenção de dados de localização através de sistema 

GPS não foi ordenada desde o início das investigações, tendo as autoridades levado 

a cabo outras diligências investigatórias para determinar se o recorrente estava 

envolvido nos crimes em causa e se utilizava tal viatura para a sua atividade 

criminosa (ir buscar estupefacientes à Holanda para, posteriormente, os traficar 

em França), bem como estavam em causa crimes muito graves e só com a detenção 

dos visados se poderia por causa a tão prejudicial atividade criminosa. 

E, por fim, como veremos infra, a investigação criminal não é um meio de 

agressão dos direitos fundamentais, mas sim um meio de proteção de direitos 

fundamentais, ainda que à custa da restrição de outros direitos fundamentais, pelo 

que não se pode falar de uma qualquer tendencial superioridade dos direitos do 

arguido face aos interesses da investigação (a proteção de direitos fundamentais 

dos cidadãos face à criminalidade e não o engrandecimento do Estado). 

 

5. A discussão acerca da admissibilidade da obtenção, diretamente 

pelas autoridades, de dados de localização por meio de sistema GPS 

no Direito português. 

Inexistindo norma que preveja e regule este meio de obtenção de prova no 

Direito português22, alguma Doutrina e alguma Jurisprudência pronunciam-se no 

sentido da sua inadmissibilidade23, embora também não falte quem se pronuncie 

                                                      
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024855509
&fastReqId=909124875&fastPos=1 (pesquisa em 13/03/2017). 
22 Cremos que o legislador, na Reforma de 2007 do CPP ou, não o tendo feito, num dos 16 (!) 
diplomas que, posteriormente, alteraram o CPP (veja-se que o legislador francês, em 2014, e o 
legislador espanhol, em 2015, regularam este meio de obtenção de prova nos Direitos francês e 
espanhol), podia e devia ter resolvido esta questão, por se tratar de um meio de obtenção de prova 
que é essencial para responder à criminalidade em geral e à criminalidade organizada em especial. 
23 Casos de PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Código de Processo Penal à luz da 
Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 4.ª Edição, pp. 332 e 
545, COSTA ANDRADE, “Bruscamente no Verão Passado”, pp. 113 e 184, MARIA BEATRIZ SEABRA 
DE BRITO, Novas Tecnologias e Legalidade da Prova em Processo Penal, passim, BENJAMIM SILVA 
RODRIGUES, Da Prova Penal, II, pp. 92 e ss., e Acórdão da RL de 13/04/2016, in www.dgsi.pt.   
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no sentido da sua admissibilidade24 25. Assim, contra a admissibilidade deste meio 

de obtenção de prova, tem-se aduzido que: (1) encerra um elevado grau de intrusão 

na privacidade dos visados (e, por isso, o art. 125.º do CPP não constitui base legal 

suficiente)26, (2) tratando-se de um método “oculto” de investigação criminal, terá 

de estar especificamente previsto e regulado na lei27, (3) não é possível aplicar o 

regime das escutas telefónicas por inexistir qualquer comunicação 28, (4) por regra, 

o art. 125.º do CPP não permite meios de obtenção de prova atípicos (por não ser 

uma “norma processual penal em branco”) e a obtenção, diretamente pelas 

autoridades, de dados de localização por meio de sistema GPS não é subsumível 

aos casos em que, excecionalmente, o permite29 e (5) o art. 125.º do CPP não 

constitui base legal suficiente, pois o legislador, no caso do dispositivo não 

amovível colocado na matrícula dos veículos automóveis, ter sentido a necessidade 

de consagrar, em lei expressa, a autorização de “permanente monitorização dos 

veículos dos cidadãos portugueses”30. 

                                                      
24 Casos de SANTOS CABRAL, “Art. 189º”, in Código de Processo Penal Comentado, pp. 842-843, 
DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade da obtenção, diretamente pelas autoridades, de 
dados de localização por meio de sistema GPS à luz do Direito processual penal português”, in 
Julgar, n.º 32, pp. 106 e ss., TIAGO CAIADO MILHEIRO, “Artigo 189.º - Extensão”, in Comentário 
Judiciário do Código de Processo Penal, II, pp. 830-831, e Acórdãos da RP de 21/03/2013 e da RE de 
07/10/2008, in www.dgsi.pt.   
25 Relativamente ao regime jurídico deste meio de obtenção de prova noutras ordens jurídicas 
(alemã, francesa, italiana e espanhola), vide DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade da 
obtenção, diretamente pelas autoridades, de dados de localização por meio de sistema GPS à luz do 
Direito processual penal português”, in Julgar, n.º 32, pp. 104-105, sendo que a Lei italiana não regula 
expressamente este meio de obtenção de prova e, nas Leis francesa e espanhola, apenas passou a 
ser regulado em 2014 e 2015, respetivamente. 
26 Cfr. PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Código de Processo Penal, 4.ª Edição, p. 332, e 
Acórdão da RL de 13/04/2016, in www.dgsi.pt. 
27 Cfr. Acórdão da RL de 13/04/2016, in www.dgsi.pt. 
28 Cfr. PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Código de Processo Penal, 4.ª Edição, p. 545, e 
COSTA ANDRADE, “Bruscamente no Verão Passado”, pp. 113 e 184. 
29 Cfr. MARIA BEATRIZ SEABRA DE BRITO, Novas Tecnologias e Legalidade da Prova em Processo 
Penal, passim. 
30 Cfr. BENJAMIM SILVA RODRIGUES, Da Prova Penal, II, pp. 92 e ss. O autor refere-se ao regime 
jurídico da Lei n.º 60/2008, de 16 de setembro, e dos Decretos-Lei n.ºs 111/2009 e 112/2009, ambos 
de 18 de maio, que a regulamentaram. 
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Pela nossa parte, como referimos noutro estudo31, entendemos que a 

obtenção, diretamente pelas autoridades, de dados de localização por meio de 

sistema GPS, é admissível, como meio de obtenção de prova atípico, à luz do art. 

125.º do CPP, pois, em primeiro lugar, estamos perante uma restrição muito pouco 

intensa de direitos fundamentais. De facto, a obtenção, diretamente pelas 

autoridades, de dados de localização por meio de sistema GPS apenas permite 

saber onde se encontra o objeto em que o aparelho foi colocado, sendo que, por 

exemplo, no caso de um automóvel, sem o recurso (eventualmente cumulativo) a 

outros meios de obtenção de prova, não será possível saber quem são os ocupantes 

e/ou o que  ou com quem interagem e, por isso, este método “oculto” até será 

menos lesivo do que uma observação policial “clássica” (eventualmente com 

seguimento)32, que é um meio de obtenção de prova atípico cuja admissibilidade 

                                                      
31 DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade da obtenção, diretamente pelas autoridades, 
de dados de localização por meio de sistema GPS à luz do Direito processual penal português”, in 
Julgar, n.º 32, pp. 97 e ss. 
32 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade da obtenção, diretamente pelas 
autoridades, de dados de localização por meio de sistema GPS à luz do Direito processual penal 
português”, in Julgar, n.º 32, p. 107, SANTOS CABRAL, “Art. 189º”, in Código de Processo Penal, pp. 
842-843, e Acórdãos Uzun c. Alemanha do TEDH, in https://hudoc.echr.coe.int, e da RE de 
07/10/2008, in www.dgsi.pt; contra, MARIA BEATRIZ SEABRA DE BRITO, Novas Tecnologias e 
Legalidade da Prova em Processo Penal, p. 66, Declarações de Voto dos Juízes Alito, 
Ginsburg,  Breyer e Kagan e da Juíza Sottomayor na Sentença United States v. Jones do Supreme 
Court, in https://www.law.cornell.edu/supct/pdf/10-1259.pdf (pesquisa em 10/01/2019), e Sentença do 
Court of Appeals of New York People v. Weaver, in https://caselaw.findlaw.com/ny-court-of-
appeals/1140764.html (pesquisa em 10/01/2019), que consideram que a obtenção de dados de 
localização em tempo real por meio de sistema GPS é mais lesivo do que a observação policial, 
argumentando que o GPS «não é um mero aumento da capacidade sensorial humana, pois facilita 
uma nova perceção tecnológica do mundo, na qual a localização de qualquer objeto pode ser seguida 
e exaustivamente registada, na maioria dos casos, por um período praticamente ilimitado, o que 
exigiria, no mínimo, milhões de agentes policiais e a instalação de câmaras de videovigilância em cada 
candeeiro de iluminação pública» (cfr. a referida Sentença do Court of Appeals of New York). 
     Tal entendimento não pode deixar de ser rechaçado, posto que, como referimos no texto, a 
utilização de um tal meio de obtenção de prova apenas permite monitorizar a localização do objeto 
ou veículo em causa, não proporcionando quaisquer outras informações (ao contrário dos “milhões 
de agentes policiais” e das “câmaras de videovigilância instaladas em cada candeeiro de iluminação 
pública”) e, mais do que isso, a eficácia e eficiência (decorrente da economia de meios humanos e 
materiais, que poderão ser utilizados noutras investigações) da investigação criminal não são, em 
si mesmas, um incremento da lesão de direitos fundamentais, mas antes uma melhor proteção dos 
direitos fundamentais dos cidadãos ao permitirem uma melhor descoberta da verdade material e, 
com isso, uma melhor realização da justiça penal, punindo-se os que são realmente culpados e 
absolvendo-se os que são realmente inocentes. 
De resto, a Jurisprudência italiana, é praticamente unânime ao considerar que a obtenção de dados 
de localização mediante sistema GPS é uma forma de vigilância, que pode ser levada a cabo pela 
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no Direito português ninguém coloca em causa. É que, sem prejuízo de 

concordarmos com quem considera que os meios de obtenção de prova que 

impliquem um “elevado grau de intrusão na privacidade do suspeito”33 terão de 

estar previstos na lei (não constituindo normas como o art. 125.º do CPP, os §§161 

e 163 StPO, o art. 189 do Codice di procedura penale ou o art. 81 do Code de procédure 

pénale base legal suficiente34), não vemos em que medida se pode afirmar que a 

obtenção, em tempo real, de dados de localização por meio de sistema GPS 

relativamente à localização de um determinado bem encerra um “elevado grau de 

intrusão na privacidade do suspeito”35 nem em que medida um meio de obtenção 

de prova que não restringe direitos fundamentais de forma intensa passa a ter de 

                                                      
polícia sem qualquer autorização prévia do Juiz ou do Ministério Público [cfr., entre outras as 
Sentenças da Suprema Corte di Cassazione de 27/02/2002-02/05/2002 (V Secção, n.º 16130), in 
https://frattallone.it/penale/78-penale-gps-pedinamento-elettronico-atti-atipici-dindagine-
intercettazioni (pesquisa em 07/03/2017), 15/01/2010-10/03/2010 (V Secção, n.º 9667), in 
www.eliss.org/new/formazione/Tracking_satellitare_mediante_gps.pdf (pesquisa em 14/01/2018), e 
10/02/2016 (V Secção, n.º 5550), in https://renatodisa.com/corte-di-cassazione-sezione-v-sentenza-
10-febbraio-2016-n-5550-la-localizzazione-mediante-rilevamento-con-sistema-satellitare-
comunemente-denominato-gps-costituisce-una-forma-di-pedinamento-ele/ (pesquisa em 
14/01/2018). 
33 Uma grande parte da Doutrina e da Jurisprudência consideram, com razão, que os meios de 
obtenção de prova que impliquem um “elevado grau de intrusão na privacidade do suspeito” terão 
de estar expressamente previstos na Lei [cfr., entre outros, PINTO DE ALBUQUERQUE, 
Comentário ao Código de Processo Penal, 4.ª Edição, p. 332, COSTA ANDRADE, “Bruscamente no 
Verão Passado”, pp. 184 e ss., e também em “Métodos Ocultos de Investigação (Plädoyer para uma 
Teoria Geral)”, in Que Futuro para o Direito Processual Penal, pp. 540 e ss., PAULO SOUSA 
MENDES, “O processo penal entre a eficácia e as garantias”, in Direito da Investigação Criminal e 
da Prova, p. 77, BENJAMIM SILVA RODRIGUES, Da Prova Penal, II, pp. 53 e ss., MEYER-GOSSNER, 
Strafprozessordnung, 56.ª Edição, p. 804, PEDRO SOARES DE ALBERGARIA, “Artigo 125.º - 
Legalidade da prova”, in Comentário Judiciário do Código de Processo Penal, II, p. 31, Acórdãos 
Khan c. Reino Unido, Allan c. Reino Unido, Vetter c. França, Gillan e Quinton c. Reino Unido e 
Uzun c. Alemanha do TEDH, in https://hudoc.echr.coe.int, e da RL de 24/10/2007 e da RE de 
13/11/2012, in www.dgsi.pt]. 
34 Dado que, por força do princípio da reserva de lei (cfr. art. 18.º da CRP), a admissibilidade de 
meios de obtenção de prova que impliquem um “elevado grau de intrusão na privacidade do 
suspeito” dependem de previsão legal específica [o que impede o recurso à analogia, mas não o 
recurso à interpretação extensiva (cfr. STERN, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 
III/2, Allgemeine Lehren der Grundrechte, p. 448; contra, JORGE MIRANDA, Manual de Direito 
Constitucional, IV, 4.ª Edição, p. 378)]. 
35 Demonstrativo do que afirmamos é, desde logo, o facto de, no Direito alemão, a utilização deste 
meio de obtenção de prova não depender de autorização judicial ou do MP, podendo ser levada a 
cabo pelas autoridades policiais (cfr. ROXIN/SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 27.ª Edição, p. 
303, e MEYER-GOSSNER, Strafprozessordnung mit GVG und Nebengesetzen, 56.ª Edição, p. 422). 
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estar expressamente previsto na lei só porque é, simultaneamente, um método 

“oculto” de investigação criminal. 

Contudo, há quem vá ainda mais longe36, extraindo a inadmissibilidade da 

obtenção, em tempo real, de dados de localização por meio de sistema GPS do facto 

de o art. 125.º do CPP não permitir, em regra, meios de obtenção de prova atípicos 

(por não ser uma “norma processual penal em branco”), entendimento que, na 

nossa perspetiva, não leva devidamente em conta a ratio subjacente ao art. 125.º do 

CPP. Com efeito, no processo penal não está apenas em causa a proteção dos 

direitos fundamentais e processuais do arguido, mas também a proteção dos 

direitos fundamentais dos cidadãos face à atuação dos criminosos, visando a 

aplicação de uma pena a prevenção (geral e especial) da prática de crimes (e, 

consequentemente, a proteção de bens jurídicos, que, pela sua relevância, têm 

dignidade penal), dependendo a aplicação da pena da descoberta da verdade 

material, o que, por sua vez, depende de uma investigação criminal eficaz. Deste 

modo, mais do que um meio de agressão dos direitos fundamentais, a investigação 

criminal é um meio de proteção de direitos fundamentais, ainda que à custa da 

restrição de outros direitos fundamentais, pelo que não se pode falar de uma 

qualquer tendencial superioridade dos direitos do arguido face aos interesses da 

investigação (a proteção de direitos fundamentais dos cidadãos face à 

criminalidade e não o engrandecimento do Estado) que legitime uma interpretação 

tão restritiva do art. 125.º do CPP (que é, praticamente, esvaziado de conteúdo), 

que corre, inclusivamente, o risco de violar o princípio da proporcionalidade na 

vertente de proibição de insuficiência37; e muito menos se pode afirmar a existência 

de uma relação de regra vs. exceção entre a proteção e a restrição de direitos 

fundamentais (que levaria a ver-se na salvaguarda de um interesse mais valioso à 

custa da restrição de um direito fundamental menos valioso uma exceção e na não 

                                                      
36 In casu, MARIA BEATRIZ SEABRA DE BRITO, Novas Tecnologias e Legalidade da Prova em 
Processo Penal, passim. 
37 Relativamente à proibição de insuficiência, vide CANARIS, Direitos fundamentais e Direito 
privado, 2.ª Edição, pp. 56 e ss.  
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restrição deste com o consequente sacrifício daquele a norma ou regra)38. Daí que, 

como referem SIMAS SANTOS/LEAL-HENRIQUES39, estejamos perante «um 

princípio geral de livre recolha de provas que apenas está sujeito à legalidade ou 

legitimidade das mesmas, impostas pela necessidade de travar a violação ou ofensa 

dos direitos e garantias constitucionais consagrados em benefício dos cidadãos», ou 

seja, o legislador pretendeu favorecer, embora não a qualquer custo40, a descoberta 

da verdade material41 (seja ela à charge ou à décharge), permitindo que as 

autoridades possam lançar mão de meios de obtenção de prova, que, por qualquer 

razão, não estão expressamente previstos e regulados na lei, mas que (contanto que 

a sua utilização não restrinja direitos fundamentais de forma intensa) são 

necessários para a descoberta da verdade material e/ou para a obtenção da prova 

da prática do crime42.  

                                                      
38 Cfr. Voto de vencido da Cons. Maria Lúcia Amaral no Acórdão do TC n.º 403/2015, in 
www.tribunalconstitucional.pt. 
39 SIMAS SANTOS/LEAL-HENRIQUES, Código de Processo Anotado, Volume I, 3.ª Edição, p. 822. 
40 Tendo, por isso, logo no artigo 126.º, elencado uma série de métodos proibidos de prova e previsto, 
noutras disposições - maxime no art. 190.º -, a nulidade das provas por inobservância dos requisitos 
legais. 
41 No mesmo sentido, PEDRO SOARES DE ALBERGARIA, “Artigo 125.º - Legalidade da prova”, in 
Comentário Judiciário do Código de Processo Penal, II, p. 31. 
42 Como refere SANTOS CABRAL, “Art. 125º”, in Código de Processo Penal, pp. 431-432, «Na verdade, 
o aparecimento constante de novas técnicas de investigação implica também novas oportunidades de 
prevenir a prática de crimes que colocam em perigo valores e bens essenciais. Em determinadas 
circunstâncias a utilização de um meio tecnológico inovador, mas não regulamentado, poderá 
configurar um verdadeiro estado de necessidade em que os valores e direitos salvaguardados com a 
respectiva utilização se situam num nível qualitativamente superior aos direitos com a mesma 
comprometidos», mais dizendo que «perante a passividade do legislador e a necessidade de enfrentar 
um perigo concreto, admite-se que as novas tecnologias, restritivas de direitos fundamentais e 
carentes de uma regulamentação legal, convoquem a ponderação provisória sufragada nos princípios 
da ponderação de interesses, da proporcionalidade e, ainda, na regulamentação de hipóteses legais 
análogas». 
     E, no mesmo sentido, entendeu-se, no Acórdão do STJ de 25/05/2016, in www.dgsi.pt, que a prova 
atípica assume, atualmente, uma grande importância em função das constantes inovações 
tecnológicas e do contínuo desenvolvimento do conhecimento científico, sendo  a atipicidade da 
prova um princípio legítimo que permite que, respeitadas determinadas condições, as autoridades 
recorram a meios de prova que não estejam regulados na lei, permitindo o legislador que se 
utilizem, nomeadamente, meios de aquisição de prova que o progresso tecnológico venha a 
proporcionar; mais se entendeu que a admissibilidade da prova atípica baseia-se num critério de 
proporcionalidade (adequação e necessidade para a descoberta da verdade, proporcionalidade em 
sentido estrito e respeito pela dignidade da pessoa humana) e que, por força da evolução 
tecnológica, serão os meios técnicos científicos que mais frequentemente justificarão a aplicação 
do princípio da liberdade de prova consagrado no art. 125.º do CPP, dado que é a ciência que vai 
desvendando os métodos e instrumentos técnicos cuja inovação não permitiu uma previsão legal.  
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Do mesmo modo, um tal entendimento acaba por equiparar, em termos de 

regime jurídico, as normas relativas aos meios de obtenção de prova às normas 

penais positivas43, embora as exigências de certeza jurídica e de tutela da confiança 

não sejam (nem devam ser) as mesmas quando se trate de impor limitações à 

licitude de condutas ou quando se estabeleçam os requisitos da utilização de um 

dado meio de obtenção de prova44. E não são as mesmas, pois a tutela 

constitucional da confiança apenas incide sobre a confiança digna de tutela 

jurídica, não havendo dúvidas de que, no caso das normas penais positivas, é 

inadmissível que um cidadão que adotou uma dada conduta que não constituía 

crime, venha depois a ser surpreendido com uma punição (derivada da posterior 

entrada em vigor de um norma que passou a criminalizar essa conduta) com que 

não contava nem tinha de contar.  Mas já não é digna de tutela uma confiança na 

não utilização de meios de investigação que se revelem adequados, necessários e 

proporcionados para a descoberta da verdade material, sobretudo quando o Estado 

está obrigado a investigar eficazmente a prática de crimes e a utilização desses 

meios tem um caráter meramente aleatório. 

Por isso, não podemos deixar de rejeitar um tal argumento. 

Em segundo lugar, como referimos, o seguimento permitido pelo sistema 

GPS poderia perfeitamente ser realizado, ainda que com maiores dificuldades 

operacionais e económicas45, com maiores riscos de deteção por parte dos visados 

(com claros custos em termos de eficácia da medida) e com maior prejuízo para os 

                                                      
43 Sendo que, contrariamente ao que entendem autores como TAIPA DE CARVALHO, Sucessão de 
Leis Penais, 2.ª Edição, p. 263, e COSTA ANDRADE, Sobre as proibições de prova em processo penal, 
p. 79, as normas relativas aos meios de obtenção de prova não são normas processuais penais 
materiais. Não sendo este o local apropriado para aprofundar a questão, vide o nosso O problema 
da admissibilidade dos métodos “ocultos” de investigação criminal como instrumento de resposta 
à criminalidade organizada (em publicação). 
44 Cfr. Acórdão Malone c. Reino Unido do TEDH, in https://hudoc.echr.coe.int. 
45 Cfr. CONDE CORREIA, “Prova digital: as leis que temos e a lei que devíamos ter”, in Revista do 
Ministério Público, n.º 139, p. 57, e DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade da obtenção, 
diretamente pelas autoridades, de dados de localização por meio de sistema GPS à luz do Direito 
processual penal português”, in Julgar, n.º 32, p. 111. 
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direitos fundamentais dos visados46 através de uma observação policial47, que é um 

meio de obtenção de prova atípico cuja admissibilidade no Direito português 

ninguém coloca em causa. 

Em terceiro lugar, o legislador optou por prever expressamente a obtenção 

de dados de localização por via de localização celular (que sempre seria admissível 

à luz do art. 125.º do CPP), sendo que não vemos razão para não admitir a obtenção 

de tais dados através do sistema GPS (ainda que como meio de obtenção de prova 

atípico). Daí que, estando em causa, em ambos os casos, a obtenção de dados de 

localização de bens patrimoniais de que se poderá inferir a localização das pessoas 

que, normalmente, utilizem tais bens e por se tratar de um meio de obtenção de 

prova cuja utilização restringe direitos fundamentais de forma pouco significativa, 

poderão perfeitamente aplicar-se, por interpretação extensiva48, com base num 

argumento de igualdade de razão, as normas que regulam a obtenção de dados de 

localização por via de localização celular à obtenção, em tempo real, de dados de 

localização através de sistema GPS49. 

Em quarto lugar, ainda que não estejamos perante qualquer comunicação e 

que, por isso, o regime das escutas telefónicas não possa ser aplicado 

                                                      
46 Visto que os polícias que iriam realizar os seguimentos passariam a tomar conhecimento sobre a 
identidade das pessoas que seguem no interior do veículo, o que fazem e para onde vão quando 
saem desse veículo, com quem interagem, etc., o que é muito mais intrusivo do que o mero 
conhecimento da localização do veículo. 
47 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade da obtenção, diretamente pelas 
autoridades, de dados de localização por meio de sistema GPS à luz do Direito processual penal 
português”, in Julgar, n.º 32, p. 107, SANTOS CABRAL, “Art. 189º”, in Código de Processo Penal, pp. 
842-843, e Acórdãos Uzun c. Alemanha do TEDH, in https://hudoc.echr.coe.int, e da RE de 
07/10/2008, in www.dgsi.pt; contra, MARIA BEATRIZ SEABRA DE BRITO, Novas Tecnologias e 
Legalidade da Prova em Processo Penal, p. 66, Declarações de Voto dos Juízes Alito, 
Ginsburg,  Breyer e Kagan e da Juíza Sottomayor na Sentença United States v. Jones do Supreme 
Court, in https://www.law.cornell.edu/supct/pdf/10-1259.pdf (pesquisa em 10/01/2019), e Sentença do 
Court of Appeals of New York People v. Weaver, in https://caselaw.findlaw.com/ny-court-of-
appeals/1140764.html (pesquisa em 10/01/2019). 
48 Sendo que, como referimos, o princípio da reserva de lei não impede o recurso à interpretação 
extensiva em matéria de restrição de direitos fundamentais (cfr. STERN, Das Staatsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland, III/2, Allgemeine Lehren der Grundrechte, p. 448). 
49 Considerando que a alusão dos arts. 189.º, n.º 2, e 252.º A do CPP a “celular” é meramente 
exemplificativa, abrangendo a obtenção de dados de localização prevista no CPP a sua obtenção 
por um qualquer meio que a evolução tecnológica proporcione, como sucede, desde logo, com a 
obtenção de dados de localização por meio de sistema GPS, TIAGO CAIADO MILHEIRO, “Artigo 
189.º - Extensão”, in Comentário Judiciário do Código de Processo Penal, II, pp. 830-831. 
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“diretamente”50, a aplicação desse regime terá lugar por via do disposto no art. 

189.º, n.º 2, do CPP (obtenção de dados de localização celular) e, de todo o modo, 

trata-se de um meio de obtenção de prova cuja utilização restringe direitos 

fundamentais de forma pouco intensa e, por isso, admissível à luz do art. 125.º do 

CPP. Assim, soçobra o argumento contra a admissibilidade deste meio de obtenção 

de prova consistente em, por inexistir qualquer comunicação, não ser possível 

aplicar o regime das escutas telefónicas. 

Em quinto lugar, permitindo o art. 35.º da Lei n.º 112/2009, de 16 de 

setembro, a utilização de meios técnicos de controlo à distância para as finalidades 

aí previstas51, se forem obtidas, desse modo, provas do cometimento de factos 

criminosos, uma vez que tais dados foram obtidos de forma lícita (ainda que para 

outra finalidade52), não vemos qualquer fundamento para lhes vedar eficácia 

probatória quanto aos crimes cujo cometimento é por eles demonstrado53, 

porquanto não estamos perante qualquer método proibido de prova à luz do art. 

126.º do CPP. 

                                                      
50 No mesmo sentido, PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Código de Processo Penal, 4.ª 
Edição, p. 545, COSTA ANDRADE, “Bruscamente no Verão Passado”, pp. 113 e 184, SANTOS 
CABRAL, “Art. 189º”, in Código de Processo Penal, p. 842, e, na medida em que aplica o regime do 
art. 187.º do CPP por analogia, com fundamento no facto de tal regime ser aplicável à obtenção de 
dados de localização celular, Acórdão da RP de 21/03/2013, in www.dgsi.pt. 
51 I.e., o controlo do cumprimento de regras de conduta impostas como condição da suspensão da 
execução da pena de prisão ou da suspensão provisória do processo relativo a crimes de violência 
doméstica, do cumprimento da pena acessória prevista no art. 152.º, n.º 5, do CP ou da medida de 
coação de proibição de contactos prevista no art. 31.º da Lei n.º 112/2009.  
52 Não se mostrando possível analisar tal questão com a necessária profundidade neste estudo, 
sempre diremos que consideramos exagerada a relevância que tem sido atribuída à “alienação do 
fim” (“Zweckenentfremdung”), que consiste na utilização de dados para uma finalidade diversa 
daquela para a qual foram obtidos, sendo que a “alienação do fim” tem sido utilizada como 
fundamento para, inexistindo norma que preveja especificamente essa alteração da finalidade, 
negar a utilização, como prova em processo penal, de dados obtidos para uma outra finalidade, o 
que tem gerado, não poucas vezes, insustentáveis lacunas de punibilidade. 
     Com efeito, possuindo as autoridades elementos de prova que demonstrem a prática de crimes 
que foram licitamente obtidos, é dificilmente aceitável que esses elementos de prova não possam 
ser utilizados só porque foram obtidos para uma finalidade diversa, sobretudo quando se trate do 
único meio de prova ou do único elemento que permite corroborar as declarações da vítima face às 
do arguido em situações de “palavra contra palavra” e estejam em causa crimes graves.  
53 No mesmo sentido, DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade da obtenção, diretamente 
pelas autoridades, de dados de localização por meio de sistema GPS à luz do Direito processual 
penal português”, in Julgar, n.º 32, pp. 111-112, e TIAGO CAIADO MILHEIRO, “Artigo 189.º - 
Extensão”, in Comentário Judiciário do Código de Processo Penal, II, pp. 831-832. 
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Em sexto lugar, estamos perante um meio de obtenção de prova que permite 

determinar, com grande exatidão, a localização geográfica de determinados bens 

(automóveis, navios, aeronaves, contentores, etc.) e, por inferência, de certas 

pessoas que se possam deslocar nesses bens (maxime em automóveis, navios e 

aeronaves) ou acompanhá-los (por exemplo, no caso dos contentores), sendo, por 

isso, essencial para responder ao crime organizado54, permitindo monitorizar a 

localização de veículos que sejam utilizados para praticar crimes, transportar 

líderes procurados pelas autoridades ou outros membros da organização para se 

encontrarem com esses líderes em locais recônditos, monitorizar a localização de 

contentores que sejam remetidos contendo droga, armas ou outros bens ilícitos 

(incluindo no âmbito de entregas controladas ou vigiadas ou de ações encobertas) 

ou de agentes infiltrados ou encobertos (para permitir uma mais eficaz intervenção 

para esconjurar situações de perigo para a vida destes), etc. 

Em sétimo lugar, alguns meios de obtenção de prova (desde logo, as escutas 

telefónicas, mas não só), pela sua elevada danosidade (e, consequentemente, por 

imposição do princípio da proporcionalidade, na vertente da proibição do excesso), 

requerem a existência de uma suspeita fundada da prática de um crime do catálogo 

(enquanto requisito implícito)55. Por isso, sendo a obtenção, em tempo real, de 

dados de localização (celular ou por meio de sistema GPS) um meio de obtenção 

de prova menos lesivo do que, por exemplo, uma escuta telefónica56, existindo 

apenas uma suspeita inicial e sendo necessária a realização prévia de algumas 

diligências tendentes a densificar essa suspeita inicial, a obtenção, em tempo real, 

de dados de localização por meio de sistema GPS poderá servir de diligência 

preparatória/prévia à realização de outras diligências de prova subsequentes mais 

                                                      
54 Cfr. CONDE CORREIA, “Prova digital: as leis que temos e a lei que devíamos ter”, in Revista do 
Ministério Público, n.º 139, p. 58, e DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade da obtenção, 
diretamente pelas autoridades, de dados de localização por meio de sistema GPS à luz do Direito 
processual penal português”, in Julgar, n.º 32, p. 111. 
55 Cfr. COSTA ANDRADE, “Escutas telefónicas, conhecimentos fortuitos e Primeiro Ministro”, in 
Homenagem de Viseu a Jorge de Figueiredo Dias, p. 31. 
56 Cfr., desde logo, os Acórdãos Uzun c. Alemanha e Ben Faiza c. França do TEDH, in 
https://hudoc.echr.coe.int. 
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lesivas de direitos fundamentais que se mostrem necessárias para a descoberta da 

verdade material e/ou para a prova. 

Em oitavo lugar, como se diz no Acórdão da RE de 07/10/200857, «o 

legislador, que bem recentemente, em Agosto de 2007, através da Lei n.º 48/2007, de 

29-8, se preocupou a aperfeiçoar a individualização e o acautelamento do uso de 

diversos mecanismos eletrónicos tais como o telefone e o telemóvel (art.º 187.º), o 

correio eletrónico ou outras formas de transmissão de dados por via telemática, bem 

como os sofisticados e ainda raros aparelhos de escuta à distância de conversas a 

ocorrerem entre pessoas presentes num local (art.º 189.º), a localização celular e os 

registos da realização de conversas ou comunicações (art.º 190.º) – não podia 

desconhecer a existência de localizadores GPS e as virtudes da sua utilização na 

investigação criminal. Não obstante, nada regulamentou sobre a sua utilização, nem 

os proibiu. (…).». E, acrescentamos nós, não se tratando de um meio de obtenção 

de prova que restrinja direitos fundamentais de uma forma intensa (o que 

requereria uma regulamentação legal específica), o legislador, que goza da 

presunção referida no art. 9.º, n.º 3, do CC, ao não prever e regular este meio de 

obtenção de prova, fê-lo porque não seria necessário (constituindo o art. 125.º do 

CPP, como efetivamente constitui, base legal suficiente). No entanto, ao prever e 

regular (construindo um regime demasiadamente restritivo, tendo em conta que 

se trata de um meio de obtenção de prova pouco lesivo de direitos fundamentais 

ao apenas permitir conhecer a localização de um dado telefone ou sistema 

informático) a obtenção de dados de localização celular, por uma questão de 

coerência, seria desejável que regulasse igualmente a obtenção, em tempo real, de 

dados de localização por sistema GPS. Só que, de todo o modo, tal discrepância em 

nada impede o recurso ao art. 125.º do CPP enquanto norma legitimadora da 

obtenção, em tempo real, de dados de localização por sistema GPS.  

Em nono lugar, o que acabámos de referir também se aplica à circunstância 

de se ter previsto a obrigatoriedade da instalação de um dispositivo eletrónico de 

                                                      
57 In www.dgsi.pt. 
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localização fixo na matrícula dos veículos automóveis, ligeiros e pesados, seus 

reboques e motociclos, todos os ciclomotores, triciclos e quadriciclos e todas as 

máquinas industriais e máquinas industriais rebocáveis na Lei n.º 60/2008, de 16 

de setembro, para permitir a fiscalização da legislação rodoviária, a identificação 

de veículos para reconhecimento de veículos acidentados, abandonados ou 

desaparecidos e a cobrança eletrónica de portagens em conformidade com o 

Serviço Eletrónico Europeu de Portagem, bem como de outras taxas rodoviárias e 

similares, através da referida Lei n.º 60/2008 e dos Decretos-Lei n.ºs 111/2009 e 

112/2009, ambos de 18 de maio. É que, tal legislação refere-se à colocação 

permanente de dispositivos fixos (e não à colocação temporária de dispositivos 

amovíveis, como sucede nas investigações criminais) e não se refere à investigação, 

no âmbito de um inquérito, da prática de crimes, que, como sabemos, é regulada 

pelo CPP e não por essa legislação, tal como o CPP também não regula as matérias 

reguladas por tal legislação. E, contendo o CPP uma norma como o art. 125.º e não 

se tratando de um meio de obtenção de prova que encerra um “elevado grau de 

intrusão na privacidade do suspeito”, tal normativo não deixa de constituir base 

legal suficiente para regular a sua utilização na investigação criminal, pese embora 

a existência da referida legislação. E, deste modo, cai igualmente por terra o 

argumento contra a admissibilidade deste meio de obtenção de prova consistente 

no facto de o legislador, relativamente à colocação de dispositivos não amovíveis 

nas matrículas dos veículos suprarreferidos, ter sentido a necessidade de consagrar, 

em lei expressa, a autorização da “permanente monitorização dos veículos dos 

cidadãos portugueses”. 

Em décimo lugar, se o uso de GPS permite localizar automóveis 

furtados/roubados58, não vemos razão para os dados obtidos desse modo não 

poderem servir para provar o cometimento do crime por quem roubou/furtou o 

veículo59. E, sendo admissível a utilização desses dados quando não tenham sido 

                                                      
58 Cfr. Acórdãos do STJ de 21/09/2006 e da RC de 12/03/2014, in www.dgsi.pt;  
59 Contra, Acórdão da RL de 13/04/2016, in www.dgsi.pt. De referir que o tráfico de veículos 
roubados/furtados é uma das principais atividades lucrativas das organizações criminosas. 
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obtidos diretamente pelas autoridades (v.g. obtidos junto do proprietário do 

automóvel furtado/roubado), seria contraditório e desprovido de fundamento 

negar a possibilidade de serem as autoridades a, diretamente e em tempo real, 

obter tais dados. 

E, em décimo primeiro lugar, a obtenção de dados de localização por via de 

sistema GPS mediante a solicitação a terceiros está prevista no art. 14.º da Lei n.º 

109/2009, não se vendo em que medida a obtenção do mesmo tipo de dados pelas 

autoridades em tempo real será mais lesiva para os direitos fundamentais do que 

no caso de a mesma ocorrer mediante a solicitação a terceiros. Ademais, a obtenção 

em tempo real será tendencialmente mais útil, com evidentes ganhos em termos 

de eficácia da investigação, que, como referimos, é um meio de proteção de direitos 

fundamentais, ainda que à custa da restrição de outros direitos fundamentais, e 

não um meio de agressão de direitos fundamentais, inexistindo qualquer relação 

de regra vs. exceção entre a proteção e a restrição de direitos fundamentais60. 

 Deste modo, tal como já havíamos concluído em estudo anterior: 

«1. A obtenção, diretamente pelas autoridades, de dados de localização por 

meio de sistema GPS é admissível no Direito português, como meio de 

obtenção de prova atípico, à luz do art. 125.º do CPP. 

2. Porém, de jure condito, por igualdade de razão face ao regime da obtenção 

de dados de localização celular diretamente pelas autoridades, a obtenção, 

diretamente pelas autoridades, de dados de localização por meio de 

sistema GPS está sujeita ao regime das escutas telefónicas, embora 

levando-se em conta aquilo que possa resultar da circunstância de o art. 

189.º, n.º 2, do CPP não operar uma remissão para a totalidade do regime 

do art. 187.º. 

3.  Mas, de jure condendo, pela pouca danosidade deste meio de obtenção de 

prova e justificando-se a sua previsão e regulamentação específicas, 

                                                      
60 Cfr. Voto de vencido da Cons. Maria Lúcia Amaral no Acórdão do TC n.º 403/2015, in 
www.tribunalconstitucional.pt. 
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deveria ser adotado um regime muito similar ao do art. 14.º da Lei n.º 

109/2009, de 15 de setembro (…).»61. 

 

6. A compatibilidade do entendimento por nós perfilhado com a 

Jurisprudência do TEDH. 

Comparando o art. 125.º do CPP com, por um lado, o art. 81 do Code de 

procédure pénale e, por outro, com o §100c I 1 b) StPO (atual §100h I 2 StPO), 

verificamos que a nossa lei ficará algures entre a Lei alemã (em que se regula 

expressamente o uso de meios técnicos, onde se inclui o uso de localizadores 

GPS62) e a Lei francesa anterior à Lei n.º 2014-372, de 28 de março de 2014, em que 

apenas se previa que o Juiz de Instrução «determina, de acordo com a lei, a 

realização de todos os atos de investigação que considerar necessários para a 

descoberta da verdade». Na verdade, a nossa Lei, de uma forma mais clara do que a 

lei francesa anterior, prevê com maior clareza a possibilidade de recurso a meios 

de obtenção de prova atípicos, ao determinar que são admissíveis todas as provas 

que não forem proibidas por lei, sendo que o artigo imediatamente a seguir elenca 

os métodos proibidos de prova. E a nossa Lei, diversamente da Lei francesa anterior 

à Lei n.º 2014-372, prevê, desde 2007 uma forma de obtenção, diretamente pelas 

autoridades, de dados de localização através de meios técnicos (in casu, a 

localização celular)63, cujo regime jurídico oferece garantias contra eventuais 

arbitrariedades inclusivamente superiores às oferecidas pela Lei alemã (desde logo, 

                                                      
61 DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade da obtenção, diretamente pelas autoridades, 
de dados de localização por meio de sistema GPS à luz do Direito processual penal português”, in 
Julgar, n.º 32, p. 122. 
62 Cfr. ROXIN/SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 27.ª Edição, p. 302, MEYER-GOSSNER, 
Strafprozessordnung, 56.ª Edição, p. 421, GERCKE, “§100h", in Heidelberger Kommentar zur 
Strafprozessordnung, 5.ª Edição, p. 513, Acórdão Uzun c. Alemanha do TEDH, in 
https://hudoc.echr.coe.int, e Sentenças do Bundesverfassungsgericht de 12/04/2005, in 
www.servat.unibe.ch (pesquisa em 13/03/2017), e do Bundesgerichtshof de 24/01/2001, in 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen, 46, pp. 266 e ss. 
63 O que não sucedia no Direito francês no momento em que tiveram lugar as diligências 
investigatórias em causa no Acórdão Ben Faiza c. França, pois nem sequer a obtenção de dados de 
localização celular estava prevista no Code de procédure pénale ou na legislação extravagante. 
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ao exigir-se, no art. 189.º, n.º 2, do CPP64, a autorização judicial prévia), que o TEDH 

considerou suficientes no Acórdão Uzun c. Alemanha. Do mesmo modo, a nossa 

Lei prevê, desde 2009, no art. 14.º da Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro, a obtenção 

de dados de localização mediante a solicitação a terceiros que tenham esses dados 

na sua posse (onde se incluem os dados de localização celular e os dados de 

localização obtidos através de sistema de GPS ou outro)65, contanto que tais dados 

sejam concomitantemente dados informáticos na aceção do art. 2.º, al. b), do 

mesmo diploma (o que será tendencialmente o caso), em que se exige a autorização 

do Magistrado do Ministério Público na fase de inquérito e do Juiz nas demais 

fases, o que continua a oferecer maiores garantias do que aquelas o TEDH 

considerou suficientes no Acórdão Uzun c. Alemanha (pois, como vimos, no 

Direito alemão, a medida não carece de qualquer autorização prévia, tanto do Juiz 

como do Ministério Público); e não vemos em que medida a obtenção do mesmo 

tipo de dados pelas autoridades em tempo real será mais lesiva para os direitos 

fundamentais do que no caso de a mesma ocorrer mediante a solicitação a 

terceiros66. 

E também não podemos olvidar que, como se entendeu, no Acórdão do STJ 

de 25/05/201667, o facto de o meio de obtenção de prova não estar especificamente 

previsto na lei não significa necessariamente a sua proibição, assumindo a prova 

atípica uma particular importância perante as constantes inovações tecnológicas e 

o desenvolvimento do conhecimento científico, sendo essa prova admissível à luz 

do artigo 125.º do CPP. Assim, desde que respeitadas determinadas condições, o 

legislador permite que se utilizem meios de obtenção de prova que o progresso 

                                                      
64 Cuja aplicação defendemos de lege data (cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, “A admissibilidade 
da obtenção, diretamente pelas autoridades, de dados de localização por meio de sistema GPS à luz 
do Direito processual penal português”, in Julgar, n.º 32, pp. 113 e ss.). 
65 Cfr. DUARTE RODRIGUES NUNES, Os meios de obtenção de prova previstos na Lei do 
Cibercrime, p. 62. 
66 De resto, a Lei francesa, anteriormente à Lei n.º 2014-372, de 28 de março de 2014, já previa um 
instituto similar à injunção para apresentação ou concessão do acesso a dados nos arts. 60-1, 60-2, 
77-1-1 e 77-1-2 do Code de procédure pénale, circunstância que não foi tida em conta pelo TEDH no 
Acórdão Ben Faiza c. França, tudo fazendo crer que nem terá sido invocada pelo Estado francês. 
67 In www.dgsi.pt. 
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tecnológico proporcione e que não se estejam regulados na lei, visto que «muitos 

dos saberes importados para o processo corporizam-se através duma aquisição 

probatória que não está previamente determinada na lei, o que convoca o tema da 

prova atípica e, nomeadamente, da prova atípica de natureza cientifica». Por isso, 

de acordo com o mencionado aresto, a admissibilidade da prova atípica baseia-se 

num critério de proporcionalidade (adequação e necessidade para a descoberta da 

verdade e respeito pela dignidade da pessoa humana), sendo que, em função da 

evolução tecnológica, serão os meios técnicos científicos que mais frequentemente 

justificarão a aplicação do princípio da liberdade de prova consagrado no art. 125.º 

do CPP na medida em que é a ciência que vai desvendando os métodos e 

instrumentos técnicos cuja inovação não permitiu uma previsão legal.  

Deste modo, concordando inteiramente com o expendido no citado aresto, 

o âmbito mais óbvio de aplicação do art. 125.º do CPP será aquele que se refere aos 

meios que vão sendo “proporcionados” pela evolução tecnológica e/ou científica e 

que poderão ser utilizados, por necessários e úteis, na investigação criminal (desde 

logo, porque também poderão ser utilizados pelos criminosos para preparar a 

execução ou praticar crimes e/ou apagar os vestígios do seu cometimento e/ou da 

responsabilidade de quem os cometeu). E um desses meios é precisamente a 

localização de pessoas e/ou bens através da localização através de sistemas GPS, 

pelo que, tendo em conta que, por uma razão ou por outra, o legislador português, 

inexplicavelmente, ainda não regulou a obtenção de dados de localização por meio 

de sistema GPS, pela sua idoneidade e necessidade para a investigação criminal 

(desde logo, da criminalidade organizada e económico-financeira e do terrorismo, 

mas não só) e pelo facto de a sua utilização não atentar contra a dignidade da 

pessoa humana (desde logo porque, como vimos, implica uma restrição pouco 

intensa de direitos fundamentais), estamos perante uma situação claramente 

subsumível a uma norma como o art. 125.º do CPP, que visa, desde logo, estabelecer 

uma melhor concordância prática entre os direitos do arguido e os interesses da 

investigação, permitindo a utilização de meios investigatórios não previstos na lei, 

que não restrinjam direitos fundamentais de forma intensa e que se mostrem 
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necessários para a descoberta da verdade material e/ou para a obtenção de prova 

no caso concreto, o que não pode deixar de ser sopesado pelo TEDH. Para além 

disso, como referimos, estamos perante um meio de obtenção de prova que 

restringe direitos fundamentais de uma forma muito pouco intensa, que, apesar 

disso, poderá ser necessário para investigar a prática de crimes e como medida 

preparatória da utilização de outros meios de obtenção de prova mais lesivos e, 

como referimos, no processo penal não estão apenas em causa os 

direitos/interesses do arguido, a investigação criminal é um meio de proteção de 

direitos fundamentais, ainda que à custa da restrição de outros direitos 

fundamentais, e não um meio de agressão desses mesmos direitos, inexiste 

qualquer superioridade “tendencial” dos direitos do arguido face aos interesses da 

investigação (a proteção de direitos fundamentais dos cidadãos face à 

criminalidade e não o engrandecimento do Estado) e, sob pena de violação do 

princípio da proporcionalidade na vertente de proibição de insuficiência, não 

podemos ver na salvaguarda de um interesse mais valioso à custa da restrição de 

um direito fundamental menos valioso uma exceção e na não restrição deste com 

o consequente sacrifício daquele a norma ou regra68, aspetos que o TEDH também 

não poderá deixar de levar em conta. 

Por todas estas razões, consideramos que o entendimento plasmado no 

Acórdão Ben Faiza c. França não obsta a que se considere que a obtenção de dados 

de localização em tempo real, diretamente pelas autoridades, através de sistema 

GPS é admissível no Direito português como meio de obtenção de prova atípico, 

nos termos do art. 125.º do CPP, sendo-lhe aplicável, por analogia, o disposto no 

art. 189.º, n.º 2, do mesmo Código. 

 

 

                                                      
68 Porquanto, pela pouca intensidade com que restringe direitos fundamentais e pelo facto de a sua 
utilização depender de autorização judicial prévia (o que implica uma ponderação dos interesses 
em colisão no caso concreto), este meio de obtenção de prova tenderá a ser utilizado apenas em 
casos em que os interesses da investigação sejam mais valiosos do que os direitos fundamentais 
sacrificados. 
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7. Conclusões 

1. O TEDH, no Acórdão Ben Faiza c. França, na parte em que versou sobre 

a obtenção de dados de localização por sistema GPS, em tempo real, 

diretamente pelas autoridades (mediante a colocação de um recetor de 

GPS no veículo do recorrente), considerou que ocorreu uma violação do 

art. 8.º da CEDH, por inexistir, ao tempo (antes da entrada em vigor da 

Lei n.º 2014-372, de 28 de março de 2014), no Direito francês, norma que 

previsse e regulasse, com a necessária densidade, esse meio de obtenção 

de prova, ao contrário do que considerara no Acórdão Uzun c. 

Alemanha, relativamente ao Direito alemão. 

2. O Direito francês não previa expressamente a obtenção de dados de 

localização em tempo real, diretamente pelas autoridades, através de 

sistema GPS, baseando-se os Tribunais franceses a admissibilidade deste 

meio de obtenção de prova no art. 81 do Code de procédure pénale (nos 

termos do qual, «O Juiz de Instrução determina, de acordo com a lei, a 

realização de todos os atos de investigação que considerar necessários 

para a descoberta da verdade»). 

3. Entendemos em estudo anterior (Duarte Rodrigues Nunes, “A 

admissibilidade da obtenção, diretamente pelas autoridades, de dados 

de localização por meio de sistema GPS à luz do Direito processual penal 

português”, in Julgar, n.º 32, pp. 97 e ss.) que: 

a) A obtenção, diretamente pelas autoridades, de dados de 

localização por meio de sistema GPS é admissível no Direito 

português, como meio de obtenção de prova atípico, à luz do art. 

125.º do CPP. 

b) Porém, de jure condito, por igualdade de razão face ao regime da 

obtenção de dados de localização celular diretamente pelas 

autoridades, a obtenção, diretamente pelas autoridades, de dados 

de localização por meio de sistema GPS está sujeita ao regime das 

escutas telefónicas, embora levando-se em conta aquilo que possa 
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resultar da circunstância de o art. 189.º, n.º 2, do CPP não operar 

uma remissão para a totalidade do regime do art. 187.º. 

c) Mas, de jure condendo, pela pouca danosidade deste meio de 

obtenção de prova e justificando-se a sua previsão e 

regulamentação específicas, deveria ser adotado um regime 

muito similar ao do art. 14.º da Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro. 

4. O entendimento plasmado no Acórdão Ben Faiza c. França não obsta a 

que, tal como entendemos no estudo referido em 3, se considere que a 

obtenção de dados de localização em tempo real, diretamente pelas 

autoridades, através de sistema GPS é admissível, de jure condito, no 

Direito português, nos termos do art. 125.º do CPP, como meio de 

obtenção de prova atípico, sendo-lhe aplicável, por analogia, o disposto 

no art. 189.º, n.º 2, do CPP. 
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