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RESUMO 

 

O propósito do tema escolhido foi contribuir para o desencadear da discussão crítica na 
matéria concreta – das escutas telefónicas – que, de tão propaladas na população devido 
aos processos mediáticos podem levar a pensar que o assunto está mais do que tratado. 
Mas não é assim. Pois a questão da definição legal da natureza da identificação das 
vozes escutadas no quadro do processo penal tem sido sistematicamente escondida atrás 
do biombo formal das escutas telefónicas validadas judicialmente. Forçando passar por 
verdadeira a ideia falsa de que uma escuta judicialmente validada e levada a juízo não é 
mais do que um simples meio de obtenção de prova que autoriza o tribunal - no seu juízo 
discricionário e na livre convicção – a decidir sobre o significado do conteúdo das 
conversações gravadas e transcritas em auto, mas também – como se fosse o mesmo – 
sobre a identificação de quem fala com quem e para quem. Linha de raciocínio que 
desvirtua em todo o caso a realidade e forma a base do que chamo de gigantesco 
embuste processual. Assim, esta amalgama e mistificação propositadamente deixada de 
fora dos estudos doutrinários e jurisprudenciais tem servido para manter e perpetuar o 
cometimento abusivo pela ordem judicial de procedimentos e decisões eivadas de 
ilegalidade, através da omissão sistemática das perícias de voz no processo penal e 
atribuindo-se os juízes o direito de proceder à identificação em julgamento das vozes 
gravadas não cuidando de fundamentar como a lei ordena nas sentenças, a bondade - 
técnica e científica – das suas decisões. Por isso decidi empreender um estudo crítico 
minimamente rigoroso dessa matéria, começando pelo princípio, se me for perdoada a 
expressão: a descrição das características dos sons e da voz, nas suas vertentes 
científica, tecnológica, fisiológica, neurológica e biológica, para abordar depois o trilho que 
conduz à compreensão dos mecanismos e processos da produção da voz e dos sons, da 
sua captação à distância e terminar por analisar o regime das escutas telefónicas em 
Portugal na sua realidade quotidiana prática onde se inclui o que defino como embuste 
processual por omissão. Tentando depois dar resposta a esta simples pergunta: qual a 
natureza da identificação de uma voz interceptada à distância e gravada, comum ou 
apelando a uma perícia? Para concluir que, sendo inequivocamente matéria de natureza 
científica e técnica não é possível nem processualmente válido e eficaz para efeitos de 
produção de prova em julgamento, indicar escutas telefónicas desapoiadas de perícia 
científica das vozes escutadas. Paralelamente fui levado a questionar a própria definição 
e eficácia das escutas como meio de obtenção de prova para julgamento e, através dos 
passos encetados acabar por concluir que as escutas, afinal de contas, nada mais são do 
que um meio instrumental da investigação criminal, às vezes poderoso e mesmo letal na 
prevenção, mas raramente eficazes para efeitos probatórios em audiência. Estando 
convicto que é preciso afastar o exagero da sua utilização pela forma ilegal como tem 
sido. A fim de melhorar a imagem de eficácia, transparência do sistema judicial e a 
protecção dos direitos fundamentais dos cidadãos. 
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ABSTRACT 

 

The intention of the chosen subject was to contribute to unchain it on the critical quarrel in 
the concrete procedural substance - telephonic listening – because the exaggerate 
divulgation due to the public processes could lead to think that the subject more than any 
other has been deeply treated and studied. But it is not true. Therefore the problem of 
legal definition about the nature of the listened voices identification in the scope of the 
criminal proceedings has been systematically hidden behind the legal and formal screen of  
listening judicially validated. Forcing to pass for true the misconception that a telephonic 
listening judicially validated conduced to judgment it’s not more than a simple mean to 
adduce proof authorizing the court in its - judicial discretion and free conviction - not only 
to decide the meaning of the content of the recorded conversations transcribed in auto, but 
also - as if it was the similar – the identification of who speaks with who and for who. Guide 
line in any case able to distort the reality and forming the base of what I treat for gigantic 
procedural trick. So this amalgam and mystification deliberately casted off from doctrinal 
and jurisprudential studies, has been used  to keep and to perpetuate the abusive 
commitment by judicial order of illegal procedures and contaminated decisions through the 
systematic omission of the expertise’s of voice in the criminal proceeding attributing the 
judges the power to proceed to the identification of the recorded voices not basing with 
care as law commands, the goodness – scientific and technique - of their decisions. 
Therefore I decided to undertake a minimum rigorous critical study of this substance, 
starting from the beginning, if the expression will be pardoned me: the description of the 
characteristics of the sounds and voice, in its scientific, technological, physiological, 
neurological and biological sources to approach later the track that leads to understand the 
mechanisms and procedures conducing to the construction of voice and sounds, its long-
distance capture and finishing for analyze the regimen of telephonic listening in Portugal in 
its practical quotidian reality including what I define as procedural trick by omission. Trying, 
after all to give reply to this simple question: what nature comports the identification of an 
intercepted and recorded, distant voice: common or applying for a survey report?  
Concluding unequivocally in substance of scientific and technique nature it is not possible 
nor valid and procedurally efficient for the purpose of adducing proof in judgment, to 
indicate telephonic listening deprived of survey report assistance in view to assure the 
cabal identification of the listened voices. Parallel I was led to question the proper 
definition and effectiveness of listening as mean to adduce proof for judgment and, 
through the accomplished steps to finish for concluding that telephonic listening, after all 
cannot be define, else more than an instrument of criminal inquiry at times powerful and 
even lethal concerning the prevention, but rarely efficient to adduce effect in trial. Having 
firmly conviction that it is necessary to fight off the exaggerate use of that mystification in 
judgment through the illegal form as it has been. In order to ameliorate the image of 
efficacy, transparency of the judicial system and the protection of the basic rights of 
citizens. 
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I.   Introdução 
 

 
 
O preâmbulo de uma dissertação de mestrado, dá por vezes a sensação de uma 
ante câmara da prisão em que decidimos dar entrada. Que o mesmo é dizer, um 
espartilho de normas e de regras demasiado apertadas - politicamente correctas - 
como agora se diz, a anunciar o que vai vir. Confesso que a rigidez e as 
preocupações escolásticas exageradas me são profundamente avessas, educado 
que fui até limites insondáveis, ao apego à liberdade de pensamento e de crítica, 
diria … total. 
 
Penso até mais. Sem apetência diletante para lições de simbologia histórica, mas 
alguma satisfação não contida, acredito que todos os que viveram Maio de 68 
como vivi, beberam para sempre a poção do amor à liberdade que lhes ficou 
agarrado até à morte. E isso, pega-se! 
 
Por isso decidi dar este último passo no Mestrado em Medicina Legal, com o 
entusiasmo de sempre e nos olhos o objectivo de missão de serviço público que 
tanto prezo: ser útil. Mas não há volta a dar-lhe: procurando o rigor … sem 
pantufas tal como o iniciei. E diga-se, sempre deixado em paz pelos professores 
do ICBAS que pacientemente me aturaram: em plena liberdade!  
 
Parafraseando o professor Umberto Eco in “Como Si Fa Una Tesi Di Laurea”: 
“Quem quer fazer uma tese deve fazer uma tese que seja capaz de fazer. Pois 
bem, é mesmo assim e há casos de teses dramaticamente falhadas justamente 
porque não se soube pôr o problema inicial nestes termos tão óbvios.” 
 
Farei pois o que sei como sei e não, como é costume  porque … isso não sei! 
 
 
 
Para assim começar e dizer que tive muito gosto em vos conhecer! – a todos 
meus jovens colegas, professores e agora aos que, por um motivo ou por outro, 
ainda que forçados, vierem a tomar conhecimento deste escrito. É assim mesmo: 
o segredo da liberdade está em ninguém dever nada a ninguém, em especial 
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quando pensa. 
 
E foi de tanto pensar e esvoaçar ao longo dos anos no tema a que me propus - 
saber com rigor qual a natureza da identificação da voz humana - confrontado 
com as centenas de processos penais pejados de escutas que nem hesitei um só 
segundo quando, no primeiro ano do mestrado nos foi sugerido que 
começássemos a escolher um tema. Pois então … se já o tinha na cabeça há 
tanto tempo!  
 
Na verdade, foi tão fácil encontrar “o tema” porque, nele tropeçam todos os dias os 
advogados da barra por esse país fora, nas salas dos tribunais. E o que é 
extraordinário é que, até hoje tem sido um assunto tabu nunca escrutinado, seja 
em publicações ou tampouco na jurisprudência. Daí o conforto, ao menos, da 
certeza que este tema é novo. E anseia por saber quais as repercussões no 
processo penal da resposta à questão principal que há pouco aflorei, agora com 
um pequeno acrescento: qual é a natureza da identificação da voz humana 
interceptada nas telecomunicações: comum ou científica e pericial? 
 
Procurar, assim através do estudo metódico responder a essa questão é no fundo, 
de forma crítica procurar descobrir a verdade por detrás do ecrã da ilusão e da 
aparência. Ou, como diz A. Santos Justo nas suas “Nótulas de História do 
pensamento jurídico”: “… a natureza das coisas nada tem a ver com as coisas, 
porque se introduz nelas uma tensão jurídica que transmuda a sua fisionomia 
empírica.”  
 
 É por isso um acto de liberdade, poder exprimir finalmente o alívio, mas também a 
revolta, o desencanto e confesso algum desprezo que sinto, ao abordar o que 
considero um dos mais flagrantes e despudorados exemplos de obscurantismo e 
de poder arbitrário que impregna o sistema judicial. 
 
Recordo há algum tempo atrás a cómica e espontânea interjeição de Filipe Scolari 
perante as câmaras de televisão – “E o burro sou eu?” Pois é. Foi exactamente 
esse o sentimento que me invadiu, de cada vez que, em audiência de julgamento, 
ditei teimosamente para a acta a arguição de vício e ineficácia das escutas 
telefónicas por omissão de diligência essencial para a descoberta da verdade da 
responsabilidade do Ministério Público por motivo de falta de perícia de voz  às 
conversações telefónicas gravadas e transcritas em autos.  
 
É que aquilo metia-me confusão! 
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Em especial quando sistematicamente, a resposta ao requerimento da defesa pelo 
Ministério Público – estatutariamente “defensor da legalidade democrática” – era 
sempre igual: opondo-se dizendo que as escutas estavam validadas por despacho 
judicial e que “só ao MP detentor da autoridade no inquérito compete decidir o que 
é ou não essencial para a descoberta da verdade”. Os colegas, um pouco 
embaraçados, não se pronunciavam; e o tribunal lá proferia serenamente, Tal 
Deus Condescendente, um despacho justificando que o requerimento era 
indeferido porque … “os apensos das escutas haviam sido validados em tempo 
próprio pelo Juiz de Instrução”! Ou seja, a democrática política do facto 
consumado. 
 
Perante isto, apenas me restava fazer o de sempre: voltar à carga em sede de 
recurso e pugnar pela tese que pressentia na pele como verdadeira e que sempre 
perfilhei: uma escuta telefónica sem perícia de voz de pouco vale como meio de 
obtenção de prova e configura uma nulidade por omissão de diligência essencial à 
descoberta da verdade. Foi sempre assim, ao longo dos anos. 
 
 Por isso estou contente. E não era para estar? Poder exprimir agora … assim, em 
liberdade, enfrentando a crítica fraternal de professores e alunos, cidadãos 
comuns e menos comuns um tema que nos tribunais ninguém ousa discutir? 
Não me importo que me tratem de “burro”. Mas o que é insuportável é esta mania 
doentia das Instituições, só porque o são e detêm o poder próprio que lhes foi 
outorgado pelo povo, em especial as ligadas à Justiça, de chamarem burros aos 
outros, mas sem se darem ao trabalho de explicar … porquê! 
 
Se não houvesse outro motivo, esse seria bastante para a escolha: poder expor e 
sujeitar-me à crítica sem ter que aturar mais um fastidioso e incipiente despacho 
judicial a dizer - urbanamente mas lá no fundo – para estar calado porque tudo 
está conforme, certo e direitinho e “validado pelo Juiz de Instrução”! 
 
Por isso estou convicto que, pela primeira vez poderemos em conjunto e 
analisando criticamente os numerosos aspectos técnicos, científicos e jurídicos 
das questões suscitadas em torno dos sons, da voz humana e do seu 
reconhecimento e identificação encontrar uma resposta sólida a esta simples 
pergunta: a identificação da voz humana interceptada nas telecomunicações tem 
natureza comum ou técnica e científica? Só isso. 
 
Porque da resposta depende tudo o mais que um dia há-de vir para se acabar 
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com a farsa que se perpetua e tem permitido que os juízes decidam essa questão 
através da livre convicção, sem a fundamentação técnica e científica que a lei 
impõe em matérias de natureza específica. 
E não vale a pena ripostarem-me apressadamente com a evidência do senso 
comum: você não é “burro” mas está maluco, porque toda a gente já sabe que a 
identificação da voz humana tem natureza técnica e científica! 
 
Pode ser. Cá fora é capaz de ser assim. Mas no sistema judicial não: porque lá, 
sabem tudo desde que nasceram só porque são … juristas. Numa frase, lá dentro 
as cores são outras, cinzentas e frias e da sua prática arbitrária e sem controlo se 
retira que ali não reina: 
 
                     O PODER DA PALAVRA, MAS SIM A PALAVRA DO PODER! 
 
Foi por isso imperativo iniciar as coisas paulatinamente - passo a passo - de 
maneira a não facilitar pretextos desviantes pensando as diversas questões que 
se colocam sempre conjugando a óptica científica, o estado da arte e as 
necessidades do Direito e, através da busca metódica ir fazendo o caminho 
andando e arrumando o todo em cinco grandes capítulos dos quais os dois últimos 
aparecem como apanhados conclusivos do que se fez e também do que há-de vir. 
 
Os dois primeiros, necessariamente mais ligados à medicina legal, abordam 
questões científicas e técnicas relacionadas com o estudo da estrutura dos sons e 
da voz – humana e/ou sintetizada. Para de seguida fazer descobrir o estado da 
arte no que respeita ao que são efectivamente as escutas telefónicas e os 
suportes tecnológicos mais modernos, enquadradas no processo penal português. 
E prosseguir, terminando pela constatação da urgência em alterar hábitos e a 
própria legislação no que é estritamente necessário, atentas as conclusões e as 
respostas que à medida da exposição se forem abrindo ao leitor. Porque uma 
tese, voltando a Umberto Eco, tem fundamentalmente que servir: “A pesquisa 
deve ser útil aos outros.” 
 
Foi este o propósito. Conseguido ou não, só a crítica fraternal o há-de dizer. Mas 
está dado o primeiro passo. É isso que importa! 
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II.  SONS E VOZ O QUE SÃO? COMO SÃO? 
 
 
 
      2.1.        EXAMES E PERÍCIAS 
                    AS DUAS FACES NA MEDICINA E NO DIREITO 
 
 

2.1.1. A medicina legal como disciplina autónoma. 
 

A medicina legal, no seu todo e aparência destaca-se por alguma despreocupação 
na caracterização dos conceitos com que lida, à luz do sistema normativo 
dominante, em favor de uma cultura pragmática ligada à prevalência do lado 
médico nesta nova arte feita de ciência. E é natural que assim seja. Na verdade, 
ao longo dos séculos, a medicina, pelo seu objecto e premência social, ao romper 
as trevas anímicas evoluiu ao longo de milhões de observações, acasos e 
experimentações e o método empírico foi assim procriando e enraizando hábitos 
que se plasmaram em incongruências semânticas e dificuldades de definição 
conceptual quando contrapostas à rigidez formal do direito e das suas normas.  
 
De outro modo, podemos dizer que a medicina tem uma linguagem específica. Um 
falar que ainda hoje mal consegue fugir à sua natureza originária enquanto arte da 
cura, nascida da sede de vida e dos apelos da urgência. Uma ciência que foi 
crescendo desde os primórdios e acabou a conviver - sempre com dificuldade - 
perante os dogmatismos e as profissões de fé, comparando-se no seu percurso 
com a génese e evolução lenta, desconfiada e conservadora do Direito. Exemplo 
típico é a liberdade semântica da famosa frase médica “apresenta solução de 
continuidade” - interrupção, corte, separação, descontinuidade - que em termos da 
dogmática jurídica e no quadro das próprias regras da língua falada e escrita deixa 
muito a desejar à fácil percepção e sobretudo à compreensão, para quem não é 
médico. E então, se for médico e poeta ou escritor, como há alguns e bons, a 
coisa complica-se!  
 
Em todo o caso, o surgimento desta nova arte/ciência – Medicina – Legal – tal 
como está, se por um lado é fruto das necessidades sociais mais sentidas, por 
outro, cada vez mais espelha a avidez do poder político e da ditadura das 
Instituições em aprisionar  o acto médico  no quadro normativo escrito que rege 
as sociedades ditas evoluídas e democráticas. E a palavra aprisionar é 
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intencional. Pois o Direito, nas sociedades modernas tende a tomar conta de tudo 
e de todos: para tudo há regras escritas, minuciosas, prolixas e rebuscadas e os 
juristas dominam a prática política quase de uma forma ditatorial, pois estão por 
todo o lado e opinam sobre tudo e mais alguma coisa. O Direito é Deus! Por isso é 
comum ouvir-se dizer que nas sociedades ditas democráticas cada vez mais nos 
sentimos prisioneiros das leis, das normas, das portarias, dos códigos, dos 
regulamentos, dos advogados, ultimamente dos juízes, da burocracia que tudo diz, 
tudo quer prever, tudo anseia por controlar e … nos sufoca! 
 
Mas esta visão sociológica amarga e necessariamente caricaturada, se não é 
mais do que um alerta forçado contra os paradoxos que o modelo imperante nas 
sociedades modernas engendra, arrasta por inércia e, em legítima defesa a 
ponderação sobre a forma capaz de simplificar este enredo e descortinar pontos 
de encontro aptos a unir as duas metades desta nova ciência, ou arte ou seja lá o 
que for para a dar a conhecer de forma clara e simples. Lá no fundo, é o problema 
que sempre me seduziu, sobre o papel da linguagem na transmissão dos 
conceitos. Tudo o que é simples e transparente … liberta! 
 
E assim ressalta esta primeira conclusão: para construir uma ciência Medico - 
Legal autónoma e que ande pelos seus próprios pés, é imprescindível que os 
conceitos inerentes ao seu objecto se unifiquem e clarifiquem de forma simples e 
perceptível do ponto de vista médico e de forma rigorosa do ponto de vista da 
aplicação da medicina ao direito. 
 
Por outro lado, diga-se que a simplificação e arrumo conceptual das duas metades 
deve assentar numa progressiva autonomização de raiz da super estrutura 
institucional, onde surjam de forma independente Escolas Superiores de Medicina 
Legal, unidas aos institutos relacionados com a prática médico  legal especializada 
e à tecnologia de vanguarda nessas matérias. O todo ligado através de protocolos 
de colaboração permanente, com as faculdades de medicina e de direito, bem 
como com os tribunais e as polícias e alguns ministérios, habituais consumidores 
desse saber específico, como são os casos da Saúde, Ambiente, Segurança 
Social e do Trabalho. 
 
Só a partir da autonomia institucional poderá assim emergir o conhecimento apto a 
ser facilmente reconhecido e transmissível a quem desse saber necessita. Da 
mesma forma que, a própria investigação no campo da medicina legal será mais 
eficazmente orientada para as necessidades práticas da vida e do ensino. 
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Veja-se o exemplo da impossibilidade actual de um cidadão se licenciar e doutorar 
autonomamente numa Escola Superior de Medicina Legal . Não é possível! 
Porque é uma disciplina que vive colada, dependente e agarrada aos outros 
saberes tradicionais. Digam o que disserem, mais parece corporativismo do que 
outra coisa. E o que é certo é que, esse estado de coisas não raro dificulta a 
prática judiciária e a própria eficácia da medicina de urgência: por exemplo, 
poderia tornar obrigatória a presença junto do INEM, Bombeiros e Polícias, 
sempre que ocorre um incidente violento ou inexplicado - acidente de viação, 
conflito entre pessoas com agressões graves, aparecimento de ferido ou cadáver - 
de um especialista, na pessoa do Licenciado em Medicina Legal.  
 
Para quê tantos licenciados em Psicologia, em Gestão, tantos advogados, se não 
há trabalho para todos? Então, se há licenciaturas para tudo e mais alguma coisa, 
por vezes com as designações mais aberrantes, porque não haveria de ser viável 
e útil uma licenciatura autónoma em medicina legal, criadora de técnicos e peritos 
em exercício prático de funções e disseminados pelo território? Sem terem que 
ser, forçosamente médicos ou advogados? 
São em todo o caso questões que devem e podem ser ponderadas. 
 
Para aqui chegados, vir reforçar a bondade desta tese, proporcionando ao leitor 
uma recente experiência que vale a pena registar e que, por omissão da presença 
de um perito médico - legal no local de uma ocorrência (“zaragata” entre dois 
homens com faca) impossibilitou o tribunal de decidir se o ferimento grave em 
causa foi produzido com a faca maior empunhada pelo agressor originário que 
morreu ou pela mais pequena navalha empunhada pelo outro contendor que, 
defendendo-se sobreviveu. Uma questão vital para a ponderação da matéria de 
facto, da prova e da definição do autor e culpado. 
 
Tratou-se, em breves palavras de um grave ferimento produzido por objecto corto 
perfurante que lacerou os dois vasos (veia e artéria) situados no fundo e no 
interior da coxa direita do falecido (homem com mais de cem quilos de peso) que 
passam junto ao fémur. Um caso raro e fortuito em medicina legal, dado que, não 
é fácil para alguém numa contenda, espetar propositadamente uma faca numa 
coxa e, por coincidência acertar e lacerar os dois importantes vasos sanguíneos 
situados à profundidade de cerca de oito a nove centímetros. Mas foi o que 
aconteceu. 
 
Tendo o corpo do ferido sido transportado pelo INEM  do local, para o Hospital em 
situação de choque hipovolémico já com duas reversões, foi de imediato orientado 
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sem triagem de Manchester, para o bloco operatório e nessas condições operado. 
Como é óbvio, mesmo para um leigo, o cirurgião - e equipa médica que ali está - 
concentrado em salvar uma vida humana, utilizando a técnica apropriada, abriu a 
ferida inicial a um ponto tal que lhe permitisse operar e laquear os referidos vasos. 
Fechou a mesma e a operação terminou. Pouco depois, o paciente faleceu. 
 
Como é compreensível, naqueles momentos, ninguém pensou que o ferido não 
sobreviveria e que, morrendo após causa violenta, viria a ser obrigatória a 
autópsia médico-legal. Como sucedeu e bem, ordenada pelo Ministério Público. 
 
Porém, mais tarde durante o julgamento, acabaria por surgir a impertinente mas 
óbvia pergunta: qual o tipo de ferimento ocasionado por uma das duas facas na 
coxa e que extensão e características possuía à altura da ocorrência? Ninguém 
soube responder. Por uma razão simples: quando lá chegou o INEM o corpo não 
foi sujeito a um registo de observação por um perito treinado e vocacionado para 
recolher o tipo de informação específico: o perito médico-legal. Não foi assim 
fotografada a ferida original, nem mais tarde, antes de iniciada a operação, tão 
pouco foi descrita no relatório médico. E o resultado foi aquele inevitável: a 
impossibilidade de no Acórdão a final, dar como provado que a ferida (contusa, 
corto – contusa, perfurante?) foi produzida pela faca grande ou, pela navalha de 
menor dimensão.  
 
O arguido foi absolvido do crime de homicídio por que estava pronunciado, se 
calhar com toda a justiça, porém através da verdade exígua que foi possível 
alcançar a qual, em todo o caso não passou pela certeza de qual a arma que 
produziu a ferida em causa. Houve por conseguinte omissão de uma diligência 
essencial para a descoberta da verdade . Omissão fundamental e gravosa para 
o interesse do Estado, mas que cujo responsável não pode ser apurado, porque 
não se sabe quem é, no actual estado de coisas. 
 
Assim, do todo que ficou dito é possível retirar a segunda conclusão: a medicina 
legal só terá verdadeira e plena eficácia social quando unificar de forma 
autónoma, as práticas e conceitos da medicina básica interventiva e da 
investigação, com as necessidades práticas e a lógica de funcionamento do 
sistema judicial. Em tom brejeiro e popular diria que é preciso moldar e ajustar os 
feitios das duas comadres. De outro modo, será e continuará a ser uma ciência 
não ciência, em todo o caso subsidiária e incapaz de se definir autonomamente 
em defesa das necessidades humanas, como alguém com os pés nas duas 
margens do rio, sem saber bem para que lado se dirigir. 
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2.1.2. Informação e investigação. Dois pilares: na medicina e no direito. 
 
Há na medicina dois conceitos a que correspondem dois outros no direito 
processual penal que constituem os pilares essenciais para alcançar aquilo que, 
normalmente se designa por aquisição da certeza ou da verdade: em traços 
simples, a certeza médica e a verdade judicial. São os conceitos - chave de 
detecção e recolha de vestígios na medicina, a que corresponde o de exame em 
direito processual penal (“meio de obtenção de prova”); e o de investigação e 
estudo em medicina a que corresponde grosso modo no direito, o conceito de 
perícia (“meio de prova”) e o de avaliação da prova.  
 
É claro que a forma de transmissão destes conceitos e a escolha das palavras 
pode variar de autor para autor. Podendo no que respeita aos termos médicos, o 
de recolha de dados ser substituído pelos de informação, pesquisa de vestígios, 
biológicos ou outros e o de investigação, pelos de estudo científico, perícia 
médica, parecer, exames complementares, análise clínica e laboratorial.  
 
Enquanto os termos de exame e perícia no direito são por natureza e definição 
estáticos, quanto mais não seja porque se encontram plasmados em normativos 
precisos de que se destacam os artigos 151º e seguintes quanto à noção de 
perícia e 171º a 173º quanto à noção de exame, todos do Código de Processo 
Penal. Já o conceito de avaliação da prova confina-se em dois preciosos artigos: 
127º e 163º. Dois textos que, pela sua enunciação peculiar dão origem não raro a 
decisões eivadas de confusão e arbitrariedade, que passam pelo crivo da 
honestidade intelectual como se de virgens imaculadas se tratasse. O que, como 
veremos lá para diante origina danos e prejuízos materiais e ineficácias evitáveis.  
 
 
Lembremos então o que diz, no Título II (“Dos meios de prova”), Capítulo VI “Da 
Prova Pericial”, o art. 151º do CPP: “A prova pericial tem lugar quando a 
percepção ou a apreciação dos factos exigirem especiais conhecimentos técnicos, 
científicos ou artísticos.” Ora, é desde já de notar que, o direito – cautelosamente 
– se limita a dizer quando “tem lugar” a prova pericial – denominada de “meio de 
prova”- porém, sem arriscar uma definição clara e precisa do que é uma perícia e 
qual a sua posição no seio dos instrumentos processuais que descrimina. 
Omissão que, como veremos tem grande importância e um objectivo preciso que é 
o de conferir toda a amplitude na decisão aos juízes. Por isso é crucial denunciar 
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desde logo que não há na lei uma definição precisa de quem tem ou não tem o 
poder de decidir – “percepcionar” quais as matérias cuja apreciação exige 
“especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos.” Pois é esse 
justamente o maior dos problemas relacionados com as escutas telefónicas cujo 
conteúdo (incluindo a identificação das vozes) é percepcionado pelos juízes como 
não exigindo “especiais conhecimentos técnicos, científicos ou …” A prová-lo o 
facto de decidirem sistematicamente na sua livre convicção sem se sentirem 
obrigados a ordenar a efectuação da perícia de voz. 
 
 
Por seu lado, no Título III (“Dos meios de obtenção da prova”), Capítulo I (“Dos 
exames”) o art. 171º do CPP diz: “1. Por meio de exames das pessoas, dos 
lugares e das coisas, inspeccionam-se os vestígios que possa ter deixado o crime 
e todos os indícios relativos ao modo como e ao lugar onde foi praticado, às 
pessoas que o cometeram ou sobre as quais foi cometido.” E no número “4”do 
mesmo artigo: “Enquanto não estiver presente no local a autoridade judiciária ou o 
órgão de polícia criminal competentes, cabe a qualquer agente da autoridade 
tomar provisoriamente as providências referidas no nº 2, se de outro modo houver 
perigo iminente para obtenção da prova.”  
 
Com este novo reparo a saber, neste artigo 171º do CPP e seguintes o exame já 
não é tratado de “meio de prova”, antes de “meio de obtenção da prova.” Porém, 
deixando a toda a gente menos a quem sabe, a tarefa aparentemente subalterna 
de “inspecção dos vestígios”e da “descrição” do “estado em que se encontram.” 
De qualquer modo, nem uma só palavra sobre a indispensabilidade da intervenção 
do perito médico-legal ou do técnico, no capítulo dos “meios de obtenção da 
prova.”  
 
Nem tão pouco sobre as capacidades específicas necessárias para a detecção, 
recolha de vestígios, preservação de contaminação e, o que é fundamental o 
assegurar rigoroso da cadeia de custódia. Dando-se implicitamente de barato que 
é a mesma coisa um polícia recolher a ponta de um cabelo para pesquisa de ADN 
ou um perito médico-legal preferir – quem sabe! - a raiz desse mesmo cabelo. 
 
Estes dois reparos servem assim, para realçar que nos dias de hoje por motivos 
vários de que destaco o prodigioso avanço no conhecimento médico e tecnológico 
e o sentimento de exigência de democracia, rigor e transparência no 
funcionamento do sistema judicial, estes quatro conceitos já não se bastam para 
todas as situações. Misturam-se e entremeiam-se entre si, quando não, convivem 
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mal nos respectivos e distintos campos de actuação: medicina e direito. Dado que 
a detecção de vestígios tanto pode ser comum e ser realizada por um simples 
cidadão. Como pode exigir uma prévia avaliação e uma especialização. 
 
 
 Sendo pertinente desde já citar as anotações do Professor Paulo Pinto de 
Albuquerque in “Comentário do Código de Processo Penal a fls 422 que, a 
propósito escreve: “Portanto, a detecção de vestígios que exija especiais 
conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos é ainda um exame (exemplo: a 
recolha de sémen nos orifícios naturais de um cadáver, a pesquisa de substâncias 
químicas venenosas num cadáver ou a utilização de um cão para procura do odor 
de uma pessoa ou de vestígios humanos num determinado espaço físico) (acta nº 
21, de 16.3.1992, in Actas CPP/Figueiredo Dias, em que se usou o exemplo da 
recolha de sangue). Assim também, a avaliação de vestígios que não exija 
especiais conhecimentos comuns, não é uma perícia, mas um exame (exemplo: a 
constatação de que um corpo ou um objecto foi destruído pelo fogo). A mesma 
conclusão vale para a recolha de impressões digitais (que é um exame) e a sua 
comparação com as de uma pessoa concreta (que é uma perícia).”  
 
Estas sábias palavras encontram forte eco hoje em dia em inúmeros campos da 
medicina aplicada ao direito, sobretudo na investigação criminal. O exemplo mais 
conhecido e fácil de apreender é a existência de uma certa confusão mesmo no 
seio do reino da medicina e na destrinça e dificuldade em diferenciar a recolha e 
descrição de vestígios biológicos para estudo e pesquisa de ADN (cujos métodos 
ultrapassam o simples conceito de recolha, que se aproxima em si, de uma 
verdadeira recolha de natureza pericial) com a da verdadeira perícia ou pesquisa 
de ADN (estudo comparativo dos vestígios biológicos recolhidos com o ADN que 
serve de referência, para alcançar o resultado). O que não é inultrapassável na 
medicina e não provoca prejuízos ao paciente, ao contrário do direito, como se 
verá adiante. Entretanto, lembrando de novo – citando – o ilustre autor acima 
referenciado: “4. Haverá casos em que “a perícia deva ser realizada 
conjuntamente com o exame de vestígios … Um exemplo é o do artigo 13º, nº 4, 
da nova Lei nº 5/2008, de 12.2, que qualifica “a obtenção de perfis de ADN e os 
resultados da sua comparação” como perícias Em bom rigor, a avaliação de 
vestígios humanos para identificação do ADN é um exame, mas a sua 
comparação com o ADN de outras pessoas é uma perícia. No primeiro caso 
(identificação do ADN nos vestígios humanos) há apenas uma detecção de 
vestígios que exige especiais conhecimentos científicos. No segundo caso 
(comparação dos vestígios humanos com o ADN de outras pessoas) há uma 
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avaliação de vestígios que exige especiais conhecimentos científicos.” 
 
Ora no campo do direito, como pressentimos já, a abordagem destes dois 
conceitos da medicina aplicados ao processo penal, nos artigos referidos, 
manteve-se estática e suficientemente fluida e imprecisa para abrir campo de 
manobra a interpretações que permitem às autoridades judiciárias sem grande 
esforço fazer imperar o seu modo sui generis e tradicional de ver e de decidir. 
 
E o que acabei de descrever - exemplo flagrante e pernicioso da confusão mantida 
- é justamente objecto deste despretensioso esgravatar no quadro da dissertação 
empreendida: a identificação da voz nas escutas telefónicas e a sua repercussão 
no processo penal.  
 
Antes de mais, com este pequeno detalhe que arrasta a diferença abismal: é que 
se trata menos de uma dificuldade de diferenciação do linguajar em si, mas de 
uma dificuldade interessada, imposta e mantida pelo sistema judicial que, ao longo 
dos anos e pese embora as últimas reformas, se recusa a empreender a destrinça 
clara e formal entre os dois conceitos, em especial na delicada questão das 
intercepções telefónicas e sua errónea e ilegal valoração como meio de prova. 
 
E, mais grave: uma atitude de indiferença que tem atirado para a prisão gente às 
centenas condenada a longos anos de prisão, através da valoração do conteúdo 
de escutas telefónicas transcritas e judicialmente autorizadas, mas sem a 
preocupação de rigor que a natureza mista do seu conteúdo legalmente impõe. 
Certamente porque não convém e explicarei adiante a razão. Em todo o caso, 
uma questão de tal modo delicada e difícil (ou impossível?) de resolver que não é 
sequer aflorada por qualquer dos eminentes estudiosos do direito conhecidos. 
Incluindo o emérito juiz – professor Paulo Pinto de Albuquerque que cito com 
entusiasmo neste trabalho singelo mas que, pese embora o arrojo, rigor e 
profundidade do seu comentário que justificaria o epíteto de primeira obra que 
interpreta o processo penal de forma democrática e objectiva, não aborda a 
questão da identificação da voz escutada e interceptada em nenhuma das suas 
notas, do ponto de vista da lei penal adjectiva.  
 
Quanto à má convivência entre os dois campos – medicina e direito - nada melhor 
do que exemplificar com o estado de alma e o constrangimento de um médico 
especialista ou de um médico legista ou de um biólogo ou psicólogo, quando é 
chamado a juízo a depor na qualidade de testemunha em matérias da sua área, 
de natureza técnica e científica. Então eu sou chamado a depor como testemunha, 
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sendo perito na minha área científica! Como é possível? Perguntam os bem 
intencionados  mas por vezes ingénuos cientistas. 
 
E logo o “sistema” (não o futebolístico) judicial lhes responde com a candura e a 
força serena da certeza que emana da fé e do dogma: pois é senhor Doutor! Mas 
fique V. Exª a saber que, cá dentro só é perito, se tiver anteriormente sido 
chamado a realizar uma perícia pelo tribunal e junta aos autos. Caso contrário, ao 
ser chamado a depor, ainda que na sua especialidade, nem que seja o mais 
distinto e reconhecido perito do mundo é uma testemunha como as outras. Ou 
seja, em bom português: cá no tribunal, quem manda somos nós!  
 
Situação que vem caracterizada, aliás no Código de Processo Penal e pode ser 
explicitada, citando uma vez mais, para melhor compreensão as anotações já 
referidas do Professor Paulo Pinto de Albuquerque in “Comentário do Código de 
Processo Penal”: “5.  A prova pericial distingue-se do parecer da autoria de um 
“técnico” (art. 165º nº 3). Só o perito nomeado pela autoridade judiciária pode 
produzir uma perícia. O “técnico” escolhido pelo arguido … pode produzir um 
parecer, cuja junção aos autos pode ser requerida … São exemplo destes 
pareceres os relatórios de especialistas nacionais ou estrangeiros contratados 
pelos referidos sujeitos processuais. Os ditos relatórios só podem ser admitidos se 
disserem respeito ao objecto do processo e se encontrarem redigidos ou 
devidamente traduzidos para língua Portuguesa.” 
 
Situação e realidade processual que, para além de causar estupefacção a todo o 
bom e sensato cidadão, arrasta situações que, de tão caricatas, merecem 
investigação autónoma ao pretenso esforço institucional de quem perpetua tais 
verdades e passou dois anos em Unidade Missão para a reforma dos códigos. E 
se traduz nesta simples alusão: um perito não presta juramento; uma testemunha 
sim! O que se traduz no seguinte imbróglio mental: um cientista ou perito chamado 
a depor como testemunha, é obrigado a jurar. A jurar que … diz a verdade e só a 
verdade! Mas de quê e sobre o quê, pergunta-se? Jurar dizer a verdade sobre 
questões de natureza científica que se caracterizam por serem verdades que, por 
natureza e definição, passados cinco ou dez anos passam a mentiras, pelo menos 
parciais? 
 
Isto dito, as coisas são o que são, como diz o povo e não há volta a dar-lhe! Pelo 
menos rapidamente porque o sistema judicial não deixa! Perante a realidade da 
vida e as novas exigências encolhe-se como um ouriço pronto a atacar quem se 
permita auscultar o seu interior e pôr em causa as suas certezas dogmáticas. É o 
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que sempre disse o mestre Michel Miaille que sempre menciono e tão 
profundamente me influenciou no método intelectual de atacar as questões do 
direito. 
 
E é por isso que nas questões suscitadas neste trabalho que aqui trago, é 
premente adoptar três atitudes: a primeira, um esforço de liberdade intelectual 
sério para afastar – limpar – o cérebro e o nosso método de investigação de ideias 
pré concebidas e de esquemas dogmáticos por mais sólidos e estabelecidos que 
estejam nas nossas práticas. Que se cristalize naquilo que dá pelo nome 
complicado de esforço epistemológico ou conhecimento das condições para a 
criação de uma verdadeira ciência do direito em matéria de prática judicial 
probatória. 
 
A segunda, uma elaboração analítica e apuramento destes conceitos tradicionais, 
começando por despi-los um a um de modo a que, lenta mas seguramente, seja 
abalado com força e honestidade o edifício do dogma do direito na matéria 
probatória, começando por fazer estalar aqui e ali o verniz que o ampara, para 
assim o poder reconstruir em bases judiciárias sólidas mas … democráticas. E 
isso só pode ser alcançado através da aplicação ao direito e à sua construção do 
método científico de investigação, chame-se método dialéctico ou outra coisa, 
porém que traduza aquela velha máxima que ensina que “a teoria está entre duas 
práticas.” O que implica à partida uma qualidade: arrojo intelectual ou ausência de 
medo e de comprometimento institucional.  
 
A terceira atitude é a de concentrar este esforço crítico na ideia sempre presente 
da necessidade de orientar a medicina interventiva e a vida judiciária para uma 
clarificação de práticas e conceitos de modo a que, a prazo resulte o surgimento 
de uma verdadeira e autónoma disciplina médico-legal apta a com eficácia e 
transparência servir o cidadão comum. Atitude que, para ser credível tem (deve) 
passar pela denúncia sistemática deste estado de coisas tanto por médicos como 
por juristas, nos centros de saúde, como nos tribunais: para forçar a alteração das 
leis e dos protocolos e acabar com esta confusão premeditadamente mantida que 
prejudica direitos fundamentais constitucionalmente consagrados. Não dando 
tréguas a embustes processuais contrários ao espírito da lei na sociedade 
democrática que é suposta ser a nossa. 
 
2.1.3.  Exame e Perícia: na Medicina e no Direito 
 
Perante a descrição do quadro temático produzido é pois pertinente tentar ir mais 
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longe e aprofundar esta diferença essencial para, verificar depois, as 
repercussões no processo penal, em especial no que tange ao objecto desta 
dissertação.  
 
Já atrás defendi que é necessário encontrar um ponto comum entre os conceitos 
de recolha de informação, estudo (investigação), exame e perícia judicial, capaz 
de se enquadrar de forma eficaz na prática da medicina legal enquanto disciplina 
autónoma. Enquanto isso não acontece resta-nos, o que não é pouco, pensar e 
propor formas de ultrapassar as confusões e falta de transparência que as 
situações da vida sempre originam, no campo da medicina, como no do direito e 
dos tribunais. 
 
No plano da medicina interventiva a destrinça conceptual e linguística entre a 
necessidade primária de obter informação e detectar e recolher vestígios 
biológicos ou outros para diagnóstico, prática clínica ou investigação, é muito mais 
fácil do que em direito. E sobretudo inócua em alguma confusão que se mantenha, 
pelo evoluir rápido do conhecimento científico. Pois na verdade, qualquer médico, 
enfermeiro, biólogo ou patologista está por definição infinitamente mais apto a 
realizar uma recolha de indícios/vestígios no local ou num corpo com o objectivo 
do diagnóstico e da cura ou, das autópsias médico-legal ou clínica e até, da 
autópsia psicológica ainda rara em Portugal. 
 
Para tal, está suposto possuir conhecimentos básicos amplos, se não da área 
específica, pelo menos nas matérias de princípios e práticas consensuais da 
medicina legal (recolha da informação, vestígios, observação, preservação física e 
asseguramento da cadeia de custódia. Matérias elementares mas fundamentais e 
que desde cedo nos foram ensinadas com insistência no próprio âmbito do 
mestrado autónomo que iniciei no ICBAS. 
 
Vindo a talhe de foice dizer desde já que a experiência pessoal vivida nos últimos 
dois anos enquanto mero aluno de medicina legal e os conhecimentos que 
avidamente pude absorver foram desde logo e têm sido, extraordinariamente úteis 
na prática forense do direito criminal que exerço em exclusivo há muitos anos. O 
que suscita de imediato a ideia, senão a certeza que todo o jurista penalista, 
advogado, magistrado do MP ou juiz deveria ser portador de amplos e 
aprofundados conhecimentos em medicina legal. O que raramente sucede. 
 
Por outro lado, há uma percepção sociológica difusa de que todos se interessam 
pela medicina e pela saúde e que o direito interessa a alguns, mas tem o condão 
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de se afastar de todos, permita-se-me o trocadilho. E é fácil compreender porquê! 
Bastando olhar para a evolução apesar de tudo positiva da saúde e da medicina 
na sociedade portuguesa e a triste imagem que a Justiça fornece desde há muitos 
anos, sem sinais seguros de querer aceitar uma mudança genuína para melhor 
servir o povo. São duas linhas correspondentes a duas evoluções em sentido 
contrário que, naturalmente se afastam. 
 
Já no plano do direito as coisas não são assim e tudo é muito mais difícil, em 
particular no quadro do direito penal. Antes de mais porque, a esmagadora maioria 
dos intervenientes no processo penal não está técnica e cientificamente preparada 
sequer para a recolha e preservação de indícios ou para a sua descrição e, por 
outro lado, o sistema judicial não possui de forma autónoma peritos médico legais 
capazes de - em todas as áreas do saber - fazer a recolha correcta dos indícios e 
muito menos produzir perícias exaustivas e atempadas. 
 
Veja-se que a simples detecção, escolha e inspecção de certo tipo de indícios 
(informações técnicas, observação de livores, vestígios biológicos, cabelos, 
esperma, indícios toxicológicos) está permanentemente prejudicada pela ausência 
de peritos médico legais que se desloquem de imediato aos locais: pois a maior 
parte das vezes, nem o local ou corpo é devidamente preservado, nem as 
autoridades de polícia são capazes de assegurar a preservação do local e de 
destrinçar qual o tipo de vestígios que a todo o custo é indispensável acautelar 
desde o primeiro minuto. Exemplo clássico conhecido é aquele que é contado e 
referente ao tristemente célebre processo “Meia Culpa” julgado em Penafiel: os 
vários corpos carbonizados foram trazidos para o IML e as roupas todas – em 
separado - enfiadas em sacos ao invés de acompanharem intocadas, os 
respectivos corpos carbonizados. 
 
Sendo certo que, mesmo o Laboratório de Polícia Científica da PJ não só não se 
basta em conhecimentos, técnicos e meios humanos e tecnológicos para produzir 
perícias em todos os campos do conhecimento científico como, ligado que está à 
Polícia Judiciária não é, por definição e do ponto de vista da técnica processual 
penal, um produtor asseguradamente imparcial de conclusões periciais porque 
não tem qualquer controlo atempado pelas defesas: basta ver o que se passa no 
que respeita às escutas e ao modo de escolha e seriação, possibilidade de 
sugestão e a forma abusiva como são elaborados os autos de transcrição das 
escutas autorizadas e validadas pelo juiz. O que veremos a final. 
 
 E também, as inenarráveis perícias toxicológicas que chegam a tribunal para 
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confirmar apenas o que já se sabia no primeiro teste rápido (estupefacientes) a 
saber, que o estupefaciente apreendido é, por exemplo, “503 gramas de heroína” 
porém, sem que se saiba qual o tipo de heroína (branca, castanha, alcatrão) a 
percentagem de produto activo, a quantidade de produtos de corte, a existência de 
outros produtos, analgésico, pó de talco, a inter-reacção entre esses produtos de 
corte e residuais (fármaco cinética), o potencial (em cada dose) para apaziguar as 
necessidades médias de um toxicodependente. 
 
Ou seja: perícias que não o são porque sistematicamente desacompanhadas do 
protocolo analítico em que se baseou o exame e do relatório descritivo essencial 
para a compreensão de quem julga. Quando, não raro, nem sequer aparecem 
porque … não existem! O que provoca em termos processuais a sindicância das 
defesas cristalizando-se tal omissão em grave vício processual tecnicamente 
denominado insuficiência da matéria de facto para a decisão. O que pode levar à 
anulação da sentença e à repetição do julgamento. 
 
Mas, mais insólita ainda é a percepção prática que tenho de que o sistema judicial 
não gosta de perícias científicas. Uma frase subversiva, sem dúvida! Mas que me 
atrevo a explicar de forma simples. Em primeiro lugar, as perícias custam dinheiro. 
E se os tribunais sistematicamente ordenarem perícias - de ADN, da 
personalidade, médico-legais aos toxicodependentes e psicológicas (por exemplo 
à credibilidade das testemunhas) ou autópsias psicológicas - o sistema empanca 
definitivamente. E é a própria PJ quem o afirma em plena audiência de 
julgamento, como é fácil de comprovar porque está gravado e é público. (V. por 
exemplo as declarações prestadas em 16.02.2009 na 3ª sessão de julgamento, 
pela testemunha Inspector-Chefe da PJ do Porto – Avelino Lima - nos autos do 
processo comum – colectivo nº 972/07. 4JAPRT do 2º Juízo Criminal do Tribunal 
Judicial da Maia que, a instâncias da defesa respondeu textualmente: “não há 
dinheiro para perícias”   ) 
 
Pois então, não é muito mais fácil e barato, assentar os meios de prova nas 
confissões, conversas informais com arguidos, transcrições de escutas telefónicas 
aos milhões e sobretudo, nas testemunhas - santas testemunhas! – chamadas 
que são a torto e a direito, ali esperam como condenados, o tempo que for 
preciso? Para quê, esbanjar dinheiro em pesquisas sistemáticas de ADN, 
lofoscópicas, à personalidade! Para quê? Se a presunção da inocência está nas 
ruas da amargura e até … já ninguém nota!? 
 
Em segundo lugar, por uma razão menos evidente para o leigo e que respeita 
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directamente à arte e poder de julgar. Atrevo-me a alvitrar por experiência prática 
que, lá no fundo a maior parte dos juízes não gostam de perícias e ainda menos 
de peritos a virem depor em julgamento nessa qualidade. Dito isto, sou capaz de 
ouvir já o bruaá melindrado da revolta institucional de uma qualquer associação 
sindical: é o cúmulo, olhe que não, olhe que não, senhor doutor! Prove então lá o 
que diz.   
 
E se aceito humildemente que não posso comprovar cientificamente o que acabo 
de sussurrar, ninguém me pode proibir a expressão de um sentir, de um pulsar 
que é de experiência feito. Mas ainda menos me impedem de provar que os 
pressupostos da base objectiva para esse sentimento de não aceitação 
entusiástica dos juízes por peritos e quejandos está …no próprio Código de 
Processo Penal. Vejamos então quais os princípios basilares da arte de julgar. 
 
Para quem não anda nestas lides basta dizer que o princípio fundamental em que 
a assenta a arte e o poder de julgar é o da livre convicção do juiz. É o célebre art. 
127º do CPP que tem o título “Livre apreciação da prova” e diz textualmente: 
“Salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as 
regras da experiência e a livre convicção da entidade competente.” 
 
E, se bem que seja possível escrever um livro inteiro só sobre este conteúdo rico e 
complexo mas aparentemente simples, contestando e descrevendo a 
multiplicidade dos seus significados (regras da experiência de quem e por quem, 
influência da ideologia pessoal e das convicções políticas e religiosas em quem 
tem o poder de julgar, o que é a liberdade para julgar e qual a sua medida) uma 
coisa é certa: no nosso sistema judicial, a regra geral é que o juiz possui ampla 
liberdade de convicção na apreciação da prova. E foi de propósito que disse 
ampla incorrendo em erro de estilo – porque ou há liberdade ou não há – para 
assinalar desde já que a esmagadora maioria dos juízes tomam a palavra “livre 
convicção” à letra! 
 
O que significa que essa frase vertida na lei é gulosamente assimilada e praticada 
da forma mais alegre e ampla, pelo corpo de julgadores, porque cristaliza 
processualmente o seu poder que julgam imenso e sobretudo porque é - tout court 
- mais … confortável! Pois que diabo, sempre é mais agradável poder decidir – 
julgar – sem constrições e ninguém a meter o bedelho, permita-se-me a expressão 
plebeia e, aceito pouco dissertável. 
 
Mas o problema é que, nesse curto artigo da lei adjectiva lá está uma pequena 
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frase algo incomodativa: “Salvo quando a lei dispuser diferentemente …” Uma 
frase que, podendo ser uma figura de estilo, ainda por cima está concretizada num 
outro artigo do mesmo código – o art. 163º intitulado “Valor da prova pericial” que 
diz assim: “1. O juízo técnico, científico ou artístico inerente à prova pericial 
presume-se subtraído à livre apreciação do julgador.” 
 
Trocado em miúdos: afinal, em matérias de natureza técnica, científica ou artística 
o julgador já não é assim tão livre! E porquê? Porque a lei assim o diz e ainda diz 
mais no nº 2” do mesmo art. 163º: “Sempre que a convicção do julgador divergir 
do juízo contido no parecer dos peritos, deve aquele fundamentar a divergência.” 
 
Do todo se retirando uma primeira conclusão: o perito, as perícias e as matérias 
de natureza técnica, científica ou artística limitam objectivamente a ampla 
liberdade de convicção no apreciar da prova e, como tal travam os habituais e 
rápidos movimentos mentais instintivos e indutivos da arte e do poder de quem 
julga. 
Em palavras simples que o comum dos mortais percebe: sempre é melhor julgar 
sem peritos e sem perícias! Ou melhor: pode acontecer que assim seja, na prática 
judicial, embora sem o confessar. 
 
Em todo o caso esta brevíssima exposição forçosamente simplista de uma 
questão das mais complexas do direito e que tem arrastado forte divergência 
jurisprudencial sobretudo no que respeita à natureza e consequências processuais 
da violação da regra do art. 163º do CPP permite começar a levantar o véu sobre 
a questão de fundo que aqui nos trás relacionada com a problemática da 
identificação da voz escutada e suas repercussões no processo penal. 
 
E esse primeiro levantar do véu traduz-se na certeza que, afinal a lei sempre 
coloca limites ao juiz na apreciação e valoração em questões de natureza técnica, 
científica ou artística. Mas como é lei, ao mesmo tempo que coloca limites, lança 
ainda mais confusão na destilação da mesma, dando o dito por não dito ou 
melhor, acolhendo designações que prestam a confusão e permitem ultrapassar 
os limites que a própria lei parece impor. 
 
 
 

2.1.4.  O Direito: exame e perícia judicial. 
 
Repare o leitor que há pouco referi dois artigos do Código de Processo Penal que 
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preenchem o tratamento das matérias relativas às perícias (art. 151º do CPP) e 
aos exames (art. 171º do CPP). Porém, tive o cuidado de assinalar que o artigo 
relativo às perícias se situa no Código, no Título II dos “Meios de prova.” Enquanto 
o artigo relativo aos exames se encontra no Título III dos “Meios de obtenção da 
prova.” Perguntarão alguns: mas que importância tem essa diferença de 
denominação?  
 
Antes de mais tem a importância que lhe confere a substância das questões em 
causa e que se resume a esta estruturante: a forma e o modo de buscar, 
encontrar e produzir a prova dos factos. Análise que é essencial, análise de fundo 
do problema e menos das designações. E não haja dúvidas que, se o fundo do 
problema for compreendido e assimilado logo se verá que, as designações acima 
reproduzidas e acolhidas pelo Código de Processo Penal, são tudo menos o 
reflexo de um desejo de transparência. Porventura são até designações que se 
prestam a confusão e que objectivamente obstruem a realização da justiça. 
 
Por isso é relevante relembrar dois pequenos excertos do que diz a propósito a 
doutrina dominante representada por autores consagrados que, pelo rigor da sua 
exposição confortam essa sensação de indefinição na lei: 
       

   “ Os meios de prova são os elementos de que o julgador se pode servir para 
formar a sua convicção acerca de um facto, conf. Antunes Varela, J. Miguel 
Bezerra e Sampaio e Nora - Manual de Processo Civil, pág.452.”  

 “ Os meios de obtenção de prova são os instrumentos de que se servem as 
autoridades judiciárias para investigar e recolher meios de prova.”( cf. Germano 
Marques da Silva, Curso de Processo Penal II, pág. 209 a 210) 

    Afirmando este último autor que distingue os meios de prova dos meios da sua 
obtenção:  

" É claro que através dos meios de obtenção de prova se podem obter meios de 
prova de diferentes espécies, v.g. documentos, coisas, indicação de testemunhas, 
mas o que releva de modo particular é que, nalguns casos, o próprio meio de 
obtenção da prova acaba por ser também um meio de prova. Assim, por exemplo, 
enquanto a escuta telefónica é um meio de obtenção de prova, as gravações são 
já um meio de prova." podendo, no entanto, " suceder que a distinção resulte 
apenas da lei ter dado particular atenção ao modo de obtenção da prova, como 
nos parece acontecer, v.g., com as escutas telefónicas." 
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Um texto fulcral que conduz indelevelmente ao âmago deste estudo, ao mesmo 
tempo que evidencia a descoberta para o comum cidadão de uma realidade que 
os juristas conhecem mas raramente confessam: que, afinal a linguagem do direito 
é não raro  mais instrumento de obstrução do que de facilitação da compreensão. 

Porque, na verdade para a medicina, a diferença entre obtenção (recolha) de 
vestígios e estudo dos mesmos para elaboração de exames e dedução de 
conclusões é facilmente transmissível dado que assenta numa cultura muito mais 
pragmática e virada para a busca inovadora e para a resolução eficaz dos 
problemas da saúde que, por definição convivem mal com procedimentos lentos e 
demasiado rebuscados que fazem perigar a vida de quem se tenta salvar. 

 

Ao contrário, o direito e os tribunais denotam até hoje uma confrangedora 
incapacidade para perceber que o procedimento célere é um elemento essencial 
para alcançar a justiça e o progresso social. Na verdade, não é por acaso que a 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem define a celeridade como princípio 
basilar. Não é menos por acaso que Portugal tem sido sistematicamente 
condenado em processos por denúncia de morosidade da sua justiça. Por isso, 
espanta a inacreditável e pachorrenta visão que, no seio da justiça, se vai auto 
confortando na (re) produção milimétrica de uma linguagem obscura que – serve 
… para tudo e para nada! E o resultado é a confusão. Como o exemplo que atrás 
referi. Pois afinal de contas se o Código diz que uma testemunha é um “meio de 
prova” nenhum bom argumento impede de contrapor que a mesma testemunha 
também é um “meio de obtenção de prova”: visto que, a testemunha só faz prova, 
se recordar o que viu; ou se não mentir e para se saber se mente ou não, até 
poderá ser necessário sujeitá-la a uma perícia adequada a comprovar a 
credibilidade. E nesse caso o que é que a diferencia dos demais “meios de 
obtenção da prova”? 

E, como bem diz, com a sua habitual perspicácia o Professor Germano Marques 
da Silva, o “meio de obtenção de prova” que é a escuta telefónica assim 
enquadrada no CPP “acaba por ser também um meio de prova” já que, contém em 
si “meios de prova” pois as intercepções gravadas das conversas escutadas são 
em si mesmas “meio de prova” e, concomitantemente “meio de obtenção da 
prova.” 
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2.1.5.   Avaliação da prova  

Ora, estas considerações conduzem-nos ao coração da crítica que anteriormente 
produzi: a confusão no exprimir dos conceitos legais dá origem a “decisões 
arbitrárias que passam pelo crivo da honestidade intelectual como virgens 
imaculadas.”. Lembram-se? 

Pois é isso mesmo! A confusão nas designações e na própria linguagem utilizada, 
serve objectivamente uma certa forma de decidir que favorece e ronda a 
arbitrariedade. O que é essencial é definir os instrumentos ou meios de prova a 
partir da constatação da sua natureza intrínseca: comum ou especializada; de 
apreensão fácil e consensual para o cidadão médio ou, que exija conhecimento 
científico, técnico ou artístico. 

E é esta a questão fundamental - incómoda para o Direito e para o sistema 
probatório vigente no processo penal - que nenhum dos grandes autores suscita  
nas obras publicadas. Muito menos no que respeita à questão da moda: as 
escutas telefónicas. Não é no mínimo curioso? 

Embora seja essa a verdadeira questão cuja diferenciação deveria ser acolhida 
expressamente no Código de Processo Penal para evitar confusões na 
fundamentação das decisões. E não é! Por uma razão e a mais singela: a 
confusão é o leito ideal para a fuga aos problemas; o caldo que permite “escapar 
entre as gotas da chuva” como é comum ouvir-se. Lugar comum que, no que 
respeita às perícias médico legais, em especial às escutas telefónicas, se aplica 
como uma luva: pois, a confusão criada e mantida permite com espantosa 
displicência e sem que os juízes o impeçam, autorizar depoimentos em 
julgamento, de testemunhas - polícias (que nem o deveriam poder ser, segundo o 
Professor Cavaleiro Ferreira) que afirmam da forma mais petulante e displicente 
que estão aptas a identificar as vozes que ao longo do inquérito escutaram. 
Sentindo-se por tal motivo e através de uma afirmação dogmática (facto 
consumado sem qualquer assento crítico) tacitamente autorizadas a inscrever por 
sua exclusiva iniciativa nos autos de transcrição, para além do conteúdo da 
gravação, as designações dos nomes de quem fala com quem e para quem. O 
que é extraordinário!  

Numa espécie de promiscuidade probatória consentida abrindo as portas ao 
arbítrio legalizado, dado que um meio de obtenção de prova, se mistura com um 
meio de prova cuja natureza é tida como podendo ser valorada sem perícia 
técnica, bastando-se com o “diz que diz” da polícia que - chamados os seus 
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elementos a julgamento, na qualidade de testemunhas - se arrogam o direito de 
ver o depoimento valorado livremente pelo tribunal, em descarado e impune 
desvirtuamento da lei. Pois, repito e nunca é demais fazê-lo, o artigo 163º nº 1 do 
CPP é líquido e peremptório: “O juízo técnico, científico ou artístico inerente à 
prova pericial presume-se subtraído à livre aprecia ção do julgador .”  
(sublinhado nosso) 

O que significa, para conforto dos juízes, a convicção e segurança tácitas, perante 
a passividade do legislador e o silêncio dos Mestres que essa matéria só pode ter 
natureza comum! Ou pelo menos assim parece, pois como diz o povo: “Quem cala 
consente!” 

Quando tudo ficaria transparente se a lei dissesse – preto no branco – que, uma 
coisa é a legalidade da escuta e a transcrição da escuta, cujo conteúdo pode ser 
livremente apreciado pelo juiz. Outra bem diferente, a identificação das vozes que 
se escutaram, gravaram e transcreveram sob a forma de conversações, matéria 
que está subtraída à livre apreciação do juiz se, desacompanhada da perícia 
científica às vozes. Mais simples do que isto não pode haver. Porém, o legislador, 
nada fez até hoje, postergado à força do hábito e das conveniências do aparelho 
judicial.  

Esta tem sido e permanece a triste realidade ao longo dos anos. Pese embora, as 
mais recentes actualizações dos Códigos que levaram dois anos a arquitectar em 
estilo guerreiro: Unidade de Missão! O que é típico do nosso sistema: quando uma 
questão é incómoda, o melhor é passar por ela como se não existisse! E assim 
vão, muitos arguidos – cidadãos presumidos inocentes - condenados a penas de 
prisão pesadíssimas na base quase exclusiva de matéria probatória que se 
reconduz à valoração livre do conteúdo de escutas gravadas e da identificação 
das vozes feita do modo ilegal e arbitrário que acabo de descrever. E deste jeito, 
corre a justiça alegremente como se nada fosse! 

Por isso é fundamental começar a descorticar a pretensiosa amálgama jurídica 
através de estudos descomprometidos e de opiniões avalizadas daquilo que  mais 
não é do que um embuste processual que permanece incrustado  nas mentes de 
muitos juristas e no Código de Processo Penal no “Livro III” – “Da prova” – “Título 
III” – “Dos meios de obtenção da prova”- “Capítulo IV”- “Das escutas telefónicas” e, 
cristalizado nos artigos 187º (Admissibilidade), 188º (Formalidades das 
operações), 189º (Extensão) e 190º (Nulidade). De modo a pôr a nu, com base 
argumentativa sólida e inatacável, a ilegalidade que se perpetua e se esconde 
atrás do biombo dogmático de verdades jurídicas impostas acriticamente e dá pelo 
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nome pomposo de … legalidade processual. É este o propósito maior deste 
modesto trabalho: contribuir para desmascarar um dos embustes da nossa justiça. 

 

 

2.2.     A VOZ HUMANA  E   …  AS OUTRAS! 

 

Isto dito, a tarefa até parece fácil. No fundo, vistas bem as coisas, basta ser capaz 
de responder de forma adequada do ponto de vista médico – legal, a uma única 
questão: qual a natureza da identificação de uma voz escutada e gravada? No 
entanto, cedo veremos que afinal, as coisas não são assim tão lineares. Quanto 
mais não seja porque, para abalar o edifício autocrático e dogmático da justiça 
logo ficamos cientes que se torna indispensável um esforço de rigor e de paciente 
caminhada intelectual, através de pequenos passos seguros que nos levem a 
conclusões sólidas. Pois se assim não for, logo os brilhantes guardiães do império 
virão a terreiro tapar com doses de verniz as brechas que se vão abrindo nas 
muralhas das suas certezas. 

O primeiro de entre todos esses passos seguros é o que deriva da anterior frase: 
“ser capaz”. O que, desde logo arrasta a ideia de liberdade de pensamento.  

 

2.2.1.   A liberdade crítica do pensar. 

“Ser capaz” no estudo desta matéria, não é linear, razão pela qual escrevi atrás “a 
tarefa até parece fácil.”: porque são matérias ligadas por um lado, à medicina 
interventiva (a fisiologia da voz, suas virtudes e suas maleitas), às possibilidades 
tecnológicas novas da transmissão e recepção da voz à distância e que, estão 
amarradas de mãos e pés à pressão social do combate à criminalidade, da falta 
de meios na investigação criminal e do pragmatismo na actividade probatória do 
direito. 

Por isso, o cidadão comum, que sofre directamente sem o saber com a confusão 
criada, não só não se sente atraído pela problemática como sequer imagina que o 
problema se possa colocar. Muito menos atingi-lo na sua vida. Salvo no dia infeliz 
em que, por alguma razão da vida real … se vir na situação de arguido, preso, 
escutado e … julgado! 
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Os médicos também não. Porque têm uma actividade prática intensa preenchida 
no quotidiano, sentida como vital pelas populações e, habituados que estão a 
serem venerados e respeitados pelo seu saber e estatuto, apenas estranham e 
pressentem o problema quando, chamados a juízo constatam com perplexidade 
que, umas vezes lá vão como peritos e outras vezes como testemunhas que, por o 
serem - nessa qualidade - para os tribunais … já não são peritos! São tão só … 
testemunhas! Sei que é confuso e, como dizem os árabes, mil perdões. Mas que 
as coisas são assim mesmo, são! 

Já para o corpo dos juristas e aparentados seria em tese mais fácil, atacar e 
criticar o aludido embuste, habituados que estão ao uso prolixo da palavra oral e 
escrita (ainda que, nos dias de hoje cada vez menos se note que a dominem) e à 
exegese dos conceitos e elaboração das normas jurídicas.  

Mas não é assim e a tarefa aparece mesmo insuperável. E por que razão? 
Arriscar uma resposta é possível mas, no mínimo temerário senão subversivo. 
Mas lá vai: porque … é perigoso!  

“Mas que ideia peregrina essa sua, senhor Doutor!” - dirão alguns dos guardiães 
do templo. Qual o perigo, perguntarão outros, desconfiados togados, candidatos a 
cruzados na defesa da fé? A quem não deixarei desde logo de retorquir a meu 
jeito: pois … o perigo está, pode estar … na conclusão a que se chegar, caros 
doutores!  

É que nisto do livre pensamento, inseparável da mania do esgravatar a torto e a 
direito, da pesquisa intelectual honesta, utilizando o método dialéctico ou 
científico, há perigos. Não para os diversos campos do conhecimento científico, 
em especial da medicina. Mas sim, para a superstrutura corporativa do Direito. 
Quando não mesmo para os sacrílegos críticos que ousem espernear no lago 
calmo da verdade - mentira eterna. Senão, vejamos. 

Para a medicina, os avanços do conhecimento obtêm-se através de descobertas 
assentes em hipóteses, utilizando a experimentação e o método de investigação 
científico. “A verdade está entre duas práticas”, lembram-se? Caminhada com 
escolhos, erros, dificuldades, sem hierarquização de conceitos ou de normas para 
alcançar uma verdade, não passando pela cabeça de ninguém pôr em causa a 
medicina no seu todo, objecto e probidade, só pela constatação crua de que o que 
hoje é verdade científica (relativa) amanhã poderá ser parcialmente errado. Nem 
na biologia, nem na química, nem na astrofísica isso acontece. 
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No direito, não. Antes de mais, porque não existe uma ciência jurídica. Dizem que 
existe, mas não! E não existe porque as chamadas ciências forenses ou jurídicas 
assentam e se confundem com a dogmática jurídica. Dela não são capazes de se 
libertar. E a verdade dogmática que surge da fé, vive dela, suga-lhe a forma 
autoritária e solene, não tem que ser provada. É religião aplicada à administração 
da justiça, embora hoje em dia maquilhada e elaborada a fingirr que é ciência. 
Mas não é!  

Por isso é o momento para, cuidando de não vos maçar, lembrar de forma muito 
simples e breve a estrutura e modelo em que assenta o sistema jurídico ainda 
hoje, na apreciação que desde há anos acolho como minha. Mas que  nos foi 
transmitida pelo amigo professor e mestre da Universidade de Montpellier, Michel 
Miaille na sempre renovada obra “Introdução crítica ao direito”. 

O qual na sua verve sempre moderna, cáustica e penetrante afirma a 
impossibilidade de construção de uma ciência jurídica enquanto os juristas não se 
libertarem do modelo fruto da concepção Kelseniana. Kelsen para quem – na 
“Teoria pura do direito” – a dogmática jurídica poderia constituir por si só a ciência 
do direito, uma espécie de “ciência pura”. Pois para ele, o princípio de causalidade 
e o princípio de imputação exprimem-se, quer um quer outro, numa mesma forma 
linguística: a de um juízo hipotético onde uma dada condição está ligada ou 
associada a uma dada consequência. Mas uma diferença essencial separa os 
juízos (…). O princípio de causalidade declara que, se A é, B é (ou será). O 
princípio de imputação declara que se A é, B deve ser (…) Na verdade e, em 
síntese, na sua obra citada, Michel Miaille ensina a quem quiser ler e pensar que, 

 “é através e por causa dessa visão normativista que o jurista se interessa pelas 
normas jurídicas e não pelos fenómenos jurídicos, ou seja, o ser  é estudado pelas 
ciências da natureza enquanto que as ciências morais se interessam pelo dever 
ser.  O direito e a moral integrariam então as ciências da imputação. 

    Para Kelsen, “a ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas, todas 
situadas num mesmo plano, mas um edifício de vários andares sobrepostos, uma 
pirâmide ou hierarquia formada, por assim dizer, por um certo número de andares 
ou camadas de normas jurídicas”. E ainda: “A ordem jurídica é um sistema de 
normas gerais e individuais que estão ligadas umas às outras pelo facto de a 
criação de cada uma das normas que pertence a este sistema ser regulada por 
uma outra norma do sistema (…) E, através deste raciocínio toda a norma jurídica 
retiraria a sua existência e valor de outra norma que lhe é imediatamente superior. 
Princípio fundamental que permite assim assegurar, por um controle em cascata, 
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o rigor do sistema global, uma vez que nenhuma norma poderia estar em 
contradição com a norma superior. Desta maneira o sistema regula-se a si próprio. 

Ora, além de aspectos puramente técnicos deste controle da legalidade ou mesmo 
da constitucionalidade, é o fundamento político que a construção teórica 
Kelseniana escamoteia. Pois este puro formalismo jurídico esconde, na verdade, o 
funcionamento da sociedade concreta. Assim, quando se diz que o sistema 
jurídico se auto controla, isso significa muito claramente que a sociedade 
burguesa sabe dar-se os meios de uma regulação quase automática dos seus 
movimentos super estruturais, na medida em que isso seja compatível com os 
movimentos económicos. 

E é por via desta causa complexa que toca as raízes mais profundas da 
construção do sistema jurídico que mantém intocado o acolhimento da concepção 
Kelseniana que deriva a impossibilidade de regeneração das normas jurídicas e 
dos conceitos que fujam à dogmática pré estabelecida. Um sistema em cascata, 
hierarquizado e de tal forma rígido que só admite a mudança na medida precisa 
em que o sistema (castelo) não seja abalado. Pois a forma de assegurar a 
perpetuação do sistema é cobrir o dogma com outro dogma e mais outro e ainda 
outro, se necessário. E se tal não for viável omite-se a questão como se o 
problema não existisse. Leis e mais leis que se colmatam umas às outras, tantas 
vezes sem nexo e muitas mais sem real eficácia, porém dando ares de renovação 
para apaziguar o rebanho e continuar tudo na mesma. Daí a constatação 
paradoxal que o direito cada vez é mais escrevinhado, rebuscado, inextricável e 
incompreensível. É o barroco na sua beleza própria e na máxima pujança! 

Por isso adverti neste capítulo que “ser capaz” é isso mesmo: ser capaz de, neste 
singelo e curto estudo, despojar a mente de preconceitos e do temor de chegar a 
conclusões que pela força da sua simplicidade intrínseca possam – quem sabe? – 
dar cabo de parte do castelo. E chegar por ventura à conclusão que as escutas 
telefónicas, afinal não servem para nada do ponto de vista probatório e são um 
embuste processual. Um erro de casting que pela forma como são encaradas e 
utilizadas criam mais problemas e injustiças do que soluções. E se calhar … são 
úteis mas para outro fim! 
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2.2.2.   O som, a voz humana e … as outras! 

 

A voz é um fabuloso ruído lapidado pela evolução da espécie humana. De tal 
forma que articulada em vocábulos e conjugada com a inteligência e o avanço 
tecnológico, é hoje capaz de alcançar os confins do universo, através de clones 
seus lançados ao vento espacial, num apelo sem limites, na esperança de 
encontrar um qualquer eco que responda. Por isso incorri de propósito em erro de 
expressão literária ao aludir à “voz humana” pois até há poucos anos era 
impensável afirmar que a voz pode não ser humana. Ora aí está mais um 
preconceito que a ciência veio soberanamente desmentir pois tão várias são as 
formas de transmissão e de recepção da voz produzida por nós todos. Prova disso 
a voz sintetizada aí está ao alcance e utilização de todos. 

Podemos assim dizer que a voz, de humana passou a ser quase humana porque 
e quando sujeita ao poder de transmissão e de captação que a tecnologia hoje 
permite. Que não só a reproduz de modo mais ou menos perfeito, como a substitui 
para satisfazer necessidades quotidianas. 

Na sua forma natural a voz humana é fisicamente produzida pela vibração que 
resulta da expulsão do ar dos pulmões pelo diafragma que, ao passar pelas 
cordas vocais é modificado  – modulado – com a ajuda da boca no seu todo, 
lábios, dentes e língua. 

A voz é uma característica humana intimamente relacionada com a necessidade 
do homem se agrupar e comunicar. Marx diria que a voz é filha do trabalho e das 
necessidades práticas da evolução humana. Mas é mais: é ao mesmo tempo base 
e fruto da inteligência aplicada. Ela é produto dum dos frutos da nossa evolução, 
uma interacção do conjunto do sistema nervoso, respiratório e digestivo, e de 
músculos, ligamentos e ossos que actuam para que se possa obter uma emissão 
rica, profusa e eficiente. Por isso é importante desfazer o preconceito e 
reconhecer que as pregas (cordas) vocais são dois pares de músculos (formando 
o tíreo-aritnóideo) que, inicialmente não se formaram para o uso da voz. Esta foi 
uma função que apareceu muito depois, fruto da evolução humana e das suas 
actividades sempre mais complexas na qual a laringe – onde se situam as cordas 
vocais - se especializou. Porque estes músculos – cordas vocais - foram 
desenvolvidos, em primeiro lugar para as funções primárias da sobrevivência, a 
respiração, alimentação e esfíncter. 
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Isto dito, a voz está associada à fala, na concretização da comunicação verbal, e 
pode variar quanto à intensidade, altura, inflexão, ressonância, articulação e 
muitas outras características. Sem buscar uma abordagem exaustiva desta 
matéria tão complexa, no quadro deste curto trabalho é no entanto imprescindível 
reter algumas das bases científicas em que assenta o conhecimento actual da voz 
e, antes de mais do som.  

Sem deixar de salientar antes de mais que a emissão de uma voz saudável, tem o 
nome de eufonia. E à emissão de uma voz doente, com alguma das suas 
características alterada, damos o nome de disfonia. Estas duas noções básicas 
são muito importantes como veremos adiante pois são elas a base da 
impossibilidade de obter um percentual de identidade perfeita entre as mesmas 
duas frases proferidas em tempos diferentes pela mesma pessoa. O que reduz 
desde logo o grau de eficácia das perícias de voz. A disfonia pode ser orgânica, 
funcional ou mista (orgânica - funcional). Em si, ela não é uma doença, mas um 
sintoma, a manifestação de mau funcionamento de um dos sistemas ou estruturas 
que actuam na produção da voz. 

A disfonia pode e deve ser tratada. O profissional habilitado e responsável pela 
intervenção das disfonias é o terapeuta da fala, sendo que geralmente este 
profissional trabalha em conjunto (no caso da voz) com o otorrinolaringologista. 
Pode ainda, trabalhar com o professor de canto. 

A voz sofre muito com a influência da produção de hormonas e com as nossas 
emoções. É comum ouvir pessoas que estão muito tristes ou nervosas. Por sua 
vez a rouquidão é um tipo de disfonia que pode ter origens e causas várias. 

Mas importante é não esquecer que falamos para o outro.  A comunicação, a 
linguagem verbal, o uso da voz, tudo isso só tem sentido em função da existência 
de um outro e quando nos fazemos entender para esse outro: falar com o outro. 
No limite, ainda que seja consigo mesmo, pois não é por acaso que sempre 
causou fascínio o eco: a voz de outro que o não é! A voz é assim um recurso 
fundamental para o entendimento recíproco. Ela pode exprimir situações, quando 
sentimos interesse por alguém, quando estamos cansados ou tristes, alegres, 
nervosos; quando acabamos de acordar ou mergulhamos em ambiente ruidoso, 
calmos ou em actividade em que a voz é o diferencial. Mas tampouco basta emitir 
sons, música ou produzir vozes e falas: é sobretudo essencial que quem capta 
seja capaz de ouvir. Temos pois que há um primeiro princípio estruturante da arte 
de comunicar: é sempre preciso haver um emissor da voz e um receptor que a 
capture e a compreenda. 
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Um estado de coisas que ainda se complica na questão que analisaremos adiante 
das escutas telefónicas: é que não se trata apenas de um emissor humano que 
transmite directamente a outro humano captor. Não. Trata-se de apreciar uma 
conversação instantânea entre dois seres humanos à distância, intermediados por 
dois outros instrumentos tecnológicos que unem esses dois seres: um 
emissor/reprodutor e um captador/reprodutor, desse todo resultando a intercepção 
e a gravação de uma conversação telefónica à distância. 

A voz é produzida quando o ar expirado a partir dos pulmões corre através das 
cordas vocais e através dos comandos neuronais, por meio de pequenos e 
múltiplos ajustes musculares, exerce pressões de diferentes graus na região 
abaixo das pregas vocais, fazendo-as vibrar. Mas não podemos esquecer que voz 
é antes de mais som, e som é igual a onda sonora, uma onda que tem múltiplas 
formas e características que a seguir afloraremos. O ar expirado que faz as cordas 
vocais vibrarem, vai sendo modificado e os sons vão sendo articulados (vogais e 
consoantes). Depois, emitidos e modulados pela boca, constroem a onda sonora 
que vai atingir o mecanismo auditivo do outro que nos ouve, através da vibração 
do tímpano e da impressão que chega ao nervo auditivo. Aí é que a voz é ouvida e 
compreendida pelo cérebro, como tal. 

A onda sonora é pois o modo/forma que o som adopta naturalmente para se 
encaminhar através do meio físico que atravessa e lhe permite alcançar o ouvido 
que escuta. 

As ondas sonoras (segundo C.A. Bertulani - para o projecto de Ensino de Física a 
Distância) “são produzidas por deformações provocadas pela diferença de 
pressão num meio elástico qualquer (ar, metais, isolantes, etc), precisando deste 
meio para se propagar. Desta forma, percebemos que o som é uma onda 
mecânica, não se propagando no vácuo. A maioria dos sons acaba sendo obtido 
através de objectos que estão vibrando, como é o caso do alto-falante. Quando o 
diafragma contido no alto-falante se movimenta para fora da caixa acústica ele cria 
uma região de alta pressão pois comprime o ar que está nas proximidades. Da 
mesma forma, ocorre uma rarefacção quando o diafragma se move para dentro da 
caixa acústica. 

Quando as variações de pressão chegam aos nossos ouvidos, os tímpanos são 
induzidos a vibrar e causam -nos a sensação fisiológica do som.  

Um ouvido normal consegue ouvir uma faixa de frequências que varia 
aproximadamente entre 20 e 20000 Hz, sendo que as ondas que apresentam 
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frequências inferiores a 20 Hz são denominadas infra - sónicas ao passo que os 
sons superiores a 20000 Hz são chamadas de ultra - sónicas. Já outros animais 
podem produzir e ouvir sons em frequências inacessíveis aos ouvidos humanos 

como é o caso do morcego.”  

 

Por sua vez, os meios nos quais uma onda se pode propagar são objecto de uma 
classificação própria:  

• Meios lineares: se as diferentes ondas de qualquer ponto particular do meio em 
questão puderem ser somadas;  

• Meios limitados: no caso em que o meio é finito em extensão (exemplo, um tanque 
com água) caso contrário são considerados ilimitados;  

• Meios uniformes: se as suas propriedades físicas não podem ser modificadas de 
diferentes pontos;  

• Meios isotrópicos: se as suas propriedades físicas são as mesmas em qualquer 
direcção do meio em que se propagam. 

      Meio de propagação que, por sua vez é o berço da formação de diversos tipos de 
ondas: 

• Ondas oceânicas de superfície, perturbações que se propagam através do meio 
líquido - da água, por exemplo - deformando -a.  

• O som que mais não é do que uma onda mecânica que se propaga através dos 
gases, líquidos e sólidos, mas que tem que possuir uma característica particular,  
uma  frequência  tal  que possa ser detectada pelo sistema auditivo. Uma onda 
similar é a onda sísmica presente nos terramotos, que podem ser de vários tipos. 

• Finalmente, um último tipo de ondas deve ser referido - luz, ondas de rádio, raio X 
- são ondas electromagnéticas, as únicas cuja propagação é possível através do 
vácuo.  

• Ora, sucede que todas as ondas têm um comportamento comum em situações 
padrão -tipo. Por isso podemos afirmar que todas as ondas têm as seguintes 
características descritas em breves e simples palavras: 

• Reflexão: dá-se sempre que uma onda retorna pela direcção de onde veio, 
quando embate num material com capacidade reflexiva.  
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• Refracção : mudança da direcção das ondas, devido à entrada noutro meio 
diferente de propagação. Em tal caso, a velocidade da onda varia 
consoante o meio onde se propaga, pelo que o comprimento de onda 
também varia, mas a frequência permanece sempre igual, pois é 
característica da fonte emissora e não do meio em que se propaga. 

• Difracção:  é um fenómeno que se caracteriza pelo espalhar da onda, por 
exemplo quando atravessa uma fenda de tamanho equivalente ao seu 
comprimento de onda. Por isso, ondas com baixo comprimento de onda são 
facilmente difractadas.  

• Interferência: é o fenómeno característico de adição ou subtracção das 
amplitudes das ondas, dependo da fase em que ocorre uma superposição.  

• Dispersão: a separação de uma onda em outras de diferentes frequências.  

• Vibração: algumas ondas são produzidas através da vibração de objectos, 
produzindo sons. Exemplo: Cordas (violão, violino, piano, etc.) ou Tubos 
(órgão, flauta, trompete, trombone, saxofone, etc.)  

É claro que, muitas outras noções poderiam ser aduzidas, como as de ondas 
transversais - aquelas em que a vibração é perpendicular à direcção de 
propagação da onda; exemplos incluem ondas numa corda e as ondas 
electromagnéticas; ondas longitudinais, aquelas em que a vibração ocorre na 
mesma direcção do movimento: exemplo são as ondas sonoras. E há ainda as 
denominadas marolas que aparecem na superfície de um lago e são na realidade 
uma combinação de ondas transversais e longitudinais, em que os pontos à 
superfície configuram percursos elípticos. Porém, estas bastam para preencher o 
campo de compreensão do objecto que nos ocupa. 

Para assim poder continuar e referir que, este conjunto descrito de fenómenos é 
usualmente classificado, em dois tipos de sons. Os sons sonoros (vozeados) que 
representam o vibrar das cordas e os sons surdos (não vozeados), para os quais 
as cordas vocais não vibram, apenas permanecem abertas. Esta noção tem 
interesse nas perícias linguísticas e fonéticas executadas pelo perito, dado que os sons 
vozeados contêm um acervo de vogais imperante enquanto os sons não vozeados têm 
como característica acentuada a predominância de consoantes que ressaltam do todo 

Por isso esta noção é muito importante de referir dado que é essencial para o 
conhecimento do processo de análise/síntese de um sinal de voz, se queremos 
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conseguir reproduzir o original, uma vez que este, é constituído de sons vozeados 
e não vozeados.  

 Exemplos de sons vozeados são os sons produzidos na pronunciação das vogais 
``a'', ``e'', ``i'', ``o'', ``u''. Por outro lado, a pronúncia de letras como o ``f'' e o ``s'' no 
meio de palavras são exemplos de sons não vozeados.  

Quanto à vibração das cordas vocais, esta é outro dos factores - chave na 
produção de diferentes sons e acontece com uma certa frequência (ou taxa) que é 
designada de 'pitch' e que varia com a voz e de pessoa para pessoa. As mulheres 
e as crianças têm normalmente uma frequência maior (vibração rápida) que os 
homens adultos (vibração lenta). A quantidade de ar vinda dos pulmões determina 
a altura (ou volume) da voz.  

Mais concretamente, som é a propagação de uma frente de compressão mecânica 
ou onda longitudinal; esta onda propaga-se de forma circuncêntrica, apenas em 
meios materiais que possuem massa e elasticidade, como os sólidos, líquidos e 
gasosos, o que significa que não se propaga no vácuo. Os sons naturais são, na  
maior parte, combinações de sinais, mas um som puro monotónico, representado 
por uma sinóide pura, possui uma velocidade de oscilação ou frequência que se 
mede em hertz (Hz) e uma amplitude ou energia que se mede em decibéis.  

Começando por esta última, cumpre fixar que decibel é uma unidade inventada 
para medir a intensidade do som. Ela é uma razão entre valores, com um valor de 
referência.  

Como a intensidade absoluta dos sons varia dentro de uma escala muito grande a 
unidade é definida em termos de uma escala logarítmica. É a amplitude da onda, 
também conhecida como "pico de amplitude" que pode ser descrita como a 
medida da magnitude da máxima perturbação do meio durante um ciclo da onda. 
A unidade utilizada para a medida depende do tipo da onda. E é justamente 
através de decibéis (dB) que a amplitude de ondas de som e sinais de áudio 
costumam ser expressos. 

A frequência é uma grandeza física ondulatória que indica o número de revoluções 
(ciclos, voltas, oscilações, etc.) por unidade de tempo. Mede-se em Hertz (Hz) 
unidade que corresponde ao número de oscilações por segundo. Nome dado em 
honra do físico Alemão Heinrich Rudolf Hertz. Outra medida utilizada e decorrente 
da anterior, é conhecida por rpm – rotações por minuto e corresponde ao número 
de oscilações por minuto. 
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Finalmente, é útil fazer sobressair de um modo mais atento um dos fenómenos 
atrás referidos: o conceito de difracção. 

Para percebermos que o som (e todos os outros tipos de ondas) tem a capacidade 
de contornar obstáculos. A esta habilidade deu-se o nome de difracção, que 
ocorre devido ao fato dos comprimentos de onda dos sons variarem desde alguns 
centímetros até vários metros, de forma que estas ondas são "grandes" em 
comparação com as aberturas e obstáculos frequentemente encontrados na 
natureza. Expliquemos. 

Quando partes de uma onda são ceifadas pela presença de obstáculos, a sua 
propagação no meio considerado torna-se mais difícil, fugindo ao que o bom senso 
esperaria. Isto pode ser exemplificado imaginando-se um tanque cheio de água com 
ondas planas que se propagam à superfície. De início, pode-se pensar que além do 
orifício, a onda só se propagaria nos pontos situados entre as extremidades da 
passagem. Porém, o que realmente acontece é que o orifício funciona como se fosse uma 
fonte de ondas punctiforme, dando origem a ondas circulares (caso a passagem seja 
muito grande comparada com o comprimento de onda da onda incidente, apenas nas 
regiões próximas às bordas é que será notado alguma curvatura nas ondas).  

Deste modo, podemos definir a difracção como a curvatura que uma onda faz ao 
passar por um obstáculo. Esta curvatura pode ocorrer em maior ou em menor 
grau, dependendo da forma e das dimensões do obstáculo a ser trespassado. 
Este fenómeno foi descoberto em 1678 pelo holandês Christiaan Huygens. O 
referido princípio considera que cada ponto de uma dada frente de onda age como 
se fosse uma fonte punctiforme de ondas. A nova frente de onda (num instante 
posterior), é determinada pela superfície envolvente de todas estas ondinhas 
esféricas emitidas por estas fontes punctiformes que se propagaram durante o 
intervalo pertinente. Cumpre notar que no caso das ondas luminosas, os seus 
comprimentos de onda variam de 4000 a 8000 angstrons aproximadamente. Por 
esta razão não se observa a difracção da luz com facilidade, pois as aberturas e 
fendas são muito maiores do que o comprimento destas ondas.  

 Os seres humanos e em geral os outros animais percepcionam sons com o 
sentido da audição e através dos seus dois ouvidos, o que permite saber a 
distância e posição da fonte sonora: a chamada audição estereofónica. Muitos 
sons de baixa frequência também podem ser sentidos por outras partes do corpo. 

Os sons são usados de várias maneiras, muito especialmente para comunicação 
através da fala ou da música. A percepção do som também pode ser usada para 
adquirir informações sobre o ambiente em propriedades como características 
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espaciais (forma, topografia) e presença de outros animais ou objectos. Por 
exemplo, morcegos, baleias e golfinhos usam a eco - localização para voar e 
nadar por entre obstáculos. Navios e submarinos usam o sonar; a aviação o radar; 
e os seres humanos recebem e usam informações espaciais convertidas em sons. 

O advento da tecnologia e principalmente da electrónica permitiu o 
desenvolvimento de armazenamento áudio e aparelhos sofisticados para gravação 
e reprodução de áudio, principalmente música. E essa reprodução electrónica 
evoluiu até atingir o seu auge na alta fidelidade  que faz uso da estereofonia. Por 
sua vez, os instrumentos musicais são cada vez mais aperfeiçoados: cada 
instrumento produz as notas com timbres diferentes. As vibrações são criadas por 
toque ou sopro e cada instrumento tem o seu ressoador que amplifica os sons 
audíveis. Ex: no piano quem gera o som é a corda e quem ressoa é a caixa de 
ressonância. 

No ser humano as cordas vocais vibram muito rapidamente. Nos homens, esse 
número de ciclos vibratórios situa-se em torno de 125 por segundo. Na mulher, 
que tem voz, geralmente, mais aguda, o número de ciclos aumenta para 250 por 
segundo. A essa característica damos o nome de frequência. E essa diferença 
explica-se porque normalmente as cordas vocais do homem têm mais massa e 
são menos esticadas que as da mulher (como na guitarra as cordas mais tensas e 
finas são mais agudas e vibram mais que as cordas mais grossas ou graves).  

Já o timbre da voz humana depende e deriva das características próprias da 
cavidade bucal de cada ser humano, ou seja do tipo e variedade das cavidades 
que vibram em ressonância com as cordas vocais. Aí se incluem as cavidades 
ósseas, cavidades nasais, a forma da boca, a garganta, a traqueia e os pulmões, 
bem como a própria laringe. E é esse conjunto múltiplo de factores fisiológicos e 
físicos que dão origem a vários timbres de voz, classicamente reconhecidos como 
os seis timbres vocais mais conhecidos: baixo, barítono e tenor para os homens e 
soprano, mezzo e contralto para as mulheres. 

Porém há uma miríade de tons, de cores e sensações de tal forma complexos que 
fazem com que uma voz, sem contar com as disfonias que atrás descrevi, seja 
sempre diferente de uma outra. E a prova aí está para quem aprecie o belo canto: 
pois qualquer melómano sabe que a mesma área é diferente quando cantada por 
Di Stéffano, Del Mónaco, Gigli, Domingo, Carreras, Pavarotti e tantos outros. A 
célebre “Casta Diva” da “Norma” é o exemplo mais flagrante: pois a forma mágica 
de a trabalhar teve na Callas um exemplo inimitável e único. 
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A mais baixa frequência  que pode dar audibilidade a um ser humano é mais ou 
menos a de 20 hertz (vibrações por segundo), enquanto a mais alta se encontra 
entre 10 000 e 20 000 hertz, o que depende da idade do ouvinte (quanto mais 
idoso menores as frequências máximas ouvidas). A frequência comum de um 
piano é de 40 a 4000 hertz e a da voz humana situa-se entre 60 e 1300 hertz. 

Isto dito, uma primeira conclusão se pode desde já retirar: assim como a disfonia 
pode ser medicamente tratada, também uma voz saudável (eufonia) pode ser 
medicamente ou artificialmente (mal) tratada, intencionalmente modificada ou 
disfarçada. Mas sobretudo imitada. 

A tal ponto que, recentemente, no Brasil a Justiça Eleitoral decidiu proibir a 
veiculação de supostos depoimentos do presidente Lula em favor de dois 
candidatos a prefeito no interior do Ceará. O motivo é que as gravações eram 
falsas, feitas por um imitador que reproduzia na perfeição além da voz, até as 
figuras de linguagem que o presidente costuma usar. Assim, na rádio colocaram 
em dois momentos, uma fala falsa do presidente, com Lula a cumprimentar a 
todos com o tradicional "companheiros e companheiras", afirmando que "nunca na 
história desse país se fez tanto para melhorar a vida das pessoas" e declarando 
apoio a dois candidatos do PT: ao candidato da coligação - em Granja, Romeu 
Aldigueri (PPS); em Acopiara, o prefeito Antonio Almeida (PTB).  

Nos dois casos, a voz é a mesma, do imitador apelidado de Fox. O responsável 
pelas duas campanhas também é o mesmo: o cientista político Fabner Utida, de 
Fortaleza. Ele afirmou que não houve a intenção de enganar os eleitores com a 
imitação. "Fizemos isso em tom de humor, como tantos humoristas fazem, para 
dar um tom alegre à campanha", afirmou.  

Mas a Justiça Eleitoral entendeu que nos dois casos a fala pode levar o eleitor a 
um engano, e por isso determinou a retirada do ar. Ainda assim, segundo Utida, 
outros candidatos com os quais ele nem trabalhava procuraram os seus serviços 
para também fazer uma versão do depoimento de Lula.  

Este exemplo elucida melhor do que mil pareceres jurídicos a real complexidade 
do objecto do nosso estudo e prova à saciedade que, a voz e a sua identificação, 
seja natural, sintetizada ou interceptada, tem tudo menos natureza comum, sendo 
praticamente impossível demonstrar o contrário. O que exige particulares cuidados 
na redacção das leis que enquadram este tema com fins de obtenção de prova no 
processo penal. Sendo certo que, é sempre possível colocar a questão da 
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viabilidade ou não dessa identificação para efeitos penais. Mas essa será por 
ventura uma das conclusões que será possível retirar a final. 

Em todo o caso o caminho que até agora percorremos leva – nos naturalmente a 
abordar – embora de uma forma propositadamente simples e abreviada atenta a 
complexidade da tecnologia actual e a gigantesca catadupa de conhecimentos 
científicos adquiridos – a questão das formas de transmissão do som e da voz à 
distância. É hoje uma matéria apaixonante de que daremos alguns exemplos de 
aplicações práticas sofisticadas na prevenção e investigação criminal na parte final 
deste trabalho, ligada à recentemente criada UPAT - Unidade de Prevenção e 
Apoio Tecnológico sob a alçada directa da Direcção Nacional da Polícia Judiciária. 

 

 2.3.    A TRANSMISSÃO DO SOM E DA VOZ  

As primeiras imagens que o tema nos sugere são as dos batuques nas florestas e 
a transmissão de mensagens sonoras através de batimentos cadenciados em 
tambores. E também os sinos das igrejas que chamam a atenção do povo das 
aldeias desde tempos imemoriais para as mais variadas efemérides e 
convocatórias colectivas. Duas imagens, duas certezas empíricas que se 
cristalizaram no mais profundo da nossa memória colectiva e arrastam a mesma 
ideia comum: a necessidade de comunicar à distância. Saber qual o primeiro 
método é difícil: talvez a utilização do fogo e do fumo das fogueiras tenha 
aparecido antes dos batimentos em tambores, ou talvez não. Porém, essa 
resposta só poderá ser dada pelos antropólogos e sociólogos das sociedades 
primitivas após estudos aturados. De qualquer modo, o que é relevante para nós, 
no quadro desta dissertação é a ideia bem inculcada de que a transmissão do som 
através dos tambores e, mais tarde dos sinos constitui o exemplo de duas das 
formas mais primitivas e generalizadas que as sociedades humanas adoptaram 
apara comunicar mensagens sonoras à distância. 

Já a transmissão da voz é, aparentemente anterior, se tivermos em vista as 
necessidades de comunicação a curtas distâncias dos seres humanos primitivos 
nas lides da caça, da pesca e, em especial do pastoreio. O grito lançado com as 
mãos junto da boca é um atavismo que perdurou e pode ser ouvido ainda hoje, 
através dos campos e dos montes, em muitos pontos e regiões do globo. Temos 
assim como adquirido que, desde tempos remotos as comunidades humanas 
engendraram de modo natural as formas básicas de comunicar à distância e de 
transmitir mensagens através da voz e de sons instrumentais. 
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Mas, o evento crucial que permitiu fazer a síntese da transmissão simultânea do 
som instrumental e da voz só foi possível com a descoberta da electricidade e, por 
via dela, do telefone. Na verdade, quando o telefone convencional foi pensado 
pela primeira vez, pretendia-se, simplesmente, que fosse capaz de transportar 
sinais sonoros e o seu uso para o transporte de dados, nessa altura, estava a 
décadas de acontecer. No entanto, é irónico pensar que a tecnologia que 
antecedeu o telefone era já em si, uma tecnologia de transporte de dados: o 
telégrafo. 
Este equipamento transmitia, no século XIX, mensagens codificadas de um 
terminal para outro, no que hoje poderíamos equiparar a uma rede peer-to-peer. 
Isto dito, o telefone é um dispositivo de telecomunicações desenhado para transmitir 
sons por meio de sinais eléctricos. É definido como um aparelho electro-acústico que 
permite a transformação, no ponto transmissor, de energia acústica em energia eléctrica 
e, no ponto receptor, teremos a transformação da energia eléctrica em acústica, 
permitindo desta forma a troca de informações entre dois ou mais assinantes. É óbvio 
ainda que, para haver êxito nessa comunicação, os aparelhos necessitam de estar 
ligados a vários equipamentos, que formam uma central telefónica. 

O telefone foi inventado por volta de 1860 por António Meucci que o chamou de 
electrofonecado, como reconheceu o Congresso dos Estados Unidos na resolução 
269, de 15 de Junho de2002. Há muita controvérsia sobre a invenção do telefone, 
sendo esta geralmente atribuída a Alexandre Graham Bell. A primeira 
demonstração pública registada da invenção de Meucci teve lugar em 1860 e teve 
a sua descrição publicada num jornal de língua italiana de Nova Iorque. 

Em Portugal, as primeiras experiências de telefone iniciaram-se em 24 de 
Novembro de1877, ligando Carcavelos à Central do Cabo em Lisboa. A primeira 
rede telefónica pública foi inaugurada em Lisboa a 26 de Abril de 1882 pela Edison 
Gower Bell Telephone Company of Europe Ltd que tinha a concessão atribuída 
desde 13 de Janeiro de 1882. A concessão foi transferida para a APT (Anglo 
Portuguese Telephone) em 1887 que a manteve até 1968. 

O primeiro serviço de telefone automático foi inaugurado em Portugal em 1930 e 
em 25 de Setembro de 1937 a APT inaugurou a primeira estação automática na 
Estrela em Lisboa. Nesse ano a rede da APT tinha 48 000 assinantes. 

 

2.3.1.    As novas tecnologias 
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Há actualmente, categorias distintas de aparelhos telefónicos, dependendo da 
tecnologia utilizada. 

• O telefone analógico transporta apenas transmissões de voz e frequências de 
sinalização.  

• O telefone sem fio utiliza radiofrequências de curto alcance para transmissão da 
voz para uma base que faz a conversão para o meio analógico ou digital.  

• O telefone digital acrescenta uma camada para a transmissão de dados A camada 
de dados permite o tráfego de informações sobre a ligação em curso ou enviar 
informações para interagir com um Pabx, por exemplo.  

• O telefone "VoIP" utiliza o protocolo TCP/IP e conexões da internet para 
transmissão e recepção de voz e dados digitalizados (transformados em pacotes 
de dados) 

• O telemóvel  

• O telefone público 

• O  telefone de lata – lembram-se? - também era muito utilizado por todos nós em 
crianças encantadas com o poder da ciência simples. Duas latas unidas por um 
barbante permite a comunicação à distância, transmitindo as ondas da voz pela 
vibração do barbante. 

•  Os primeiros telefones eram conectados a uma central manual, operada por uma 
telefonista. O Usuário tinha que girar uma manivela para gerar a "corrente de 
toque" e chamar a telefonista que atendia e, através da solicitação do usuário, 
comutava os pontos manualmente através das "pegas". Assim um assinante era 
conectado ao outro. Com o surgimento das centrais automáticas os telefones 
passaram a ser providos de "discos" para envio da sinalização. Estes discos 
geravam a sinalização decádica, que consiste numa série de pulsos (de 1 a 10). 
Esta tecnologia prevaleceu até o final da década de 60 quando começaram a 
surgir os telefones com teclado electrónico. Os telefones com teclado facilitavam a 
"discagem", pois demorava menos para teclar um número. Foram desenvolvidos 
teclados que enviavam os pulsos de sinalização decádica conforme a tecla 
carregada. Posteriormente com o advento da sinalização DTMF o envio de 
sinalização ficou ainda mais rápido. 

Actualmente vem crescendo o uso da telefonia pela internet, como veremos 
adiante com mais detalhe, usando VoIP(Voz sobre IP, do inglês Voice over IP) e 
Voz sobre Frame Relay. Há muitos programas que usam esta tecnologia, entre os 
quais se pode destacar o Skype, que tem sido muito bem sucedido na missão de 
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usar a internet como meio de transmissão de voz. Com a disseminação da 
telefonia pela internet começaram a ser fabricados os ATAs- Adaptadores para 
telefones analógicos, dispositivos que permitem a conexão de um telefone 
convencional à internet. 

Uma geração depois, na década de 1960, surgem os primeiros equipamentos de 
codificação de som e, muito rapidamente, os computadores tornam-se capazes de 
transmitir informação representada como som, usando a rede telefónica. Esses 
equipamentos eram modems e, mais tarde, máquinas de fax – os descendentes 
do telégrafo. 

Desde que o telefone foi inventado, as comunicações telefónicas não se alteraram 
substancialmente. Claro que novas tecnologias surgiram, como os circuitos 
digitais, o DTMF (ou touch tone) e o caller ID, mas as funcionalidades básicas 
mantêm-se as mesmas. Ao longo dos anos, os prestadores de serviços fizeram 
uma série de alterações que não foram perceptíveis para o consumidor, para 
melhorar os serviços que ofereciam, incluindo call return, call forwarding, entre 
outros. Sobre esses novos serviços, os utilizadores pouco sabiam como 
funcionavam, mas, por outro lado, sabiam duas coisas: o mesmo telefone de 
sempre ainda funcionava e o prestador de serviço cobrava por cada um dos novos 
e pequenos serviços que ia introduzindo. 

 

2.3.2. A transmissão em rede – o VoIP 

Na década de 1990, um grupo de investigadores surge com o intento de 
transportar som e vídeo em redes IP, especialmente intranets e também na 
Internet. Esta tecnologia que foi, então, criada é hoje chamada de VoIP e é, de 
uma forma simplificada, o processo de partir som e imagem em pequenos 
conjuntos de informação passíveis de serem transmitidos numa rede IP e de os 
reconstruir no destino, de modo a possibilitar a comunicação. 

Hoje em dia, redes de voz e dados convergem e o VoIP começa a substituir a 
criação de Bell. A telefonia IP tem, hoje, o mesmo objectivo que tinha o primeiro 
telégrafo: facilitar a interacção entre pessoas, à distância. Mas afinal o que é uma 
rede IP? É uma rede de transmissão que utiliza o denominado Internet Protocol 
(IP) e tem, basicamente, as seguintes características:  

É uma rede que possibilita a conexão entre serviços de comunicação de voz, 
dados e imagem, aumentando a eficiência e velocidade na busca de informações, 
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permitindo a compatibilização de protocolos e tecnologias de diferentes 
fornecedores de equipamentos. 

 
  

 

Assim, o VoIP, telefonia IP, telefonia Internet, telefonia em banda larga e voz 
sobre banda larga é o roteamento de conversação humana usando a Internet ou 
qualquer outra rede de computadores baseada no Protocolo Internet, tornando a 
transmissão de voz mais um dos serviços suportados pela rede de dados. 

Empresas que fornecem o serviço de VoIP são geralmente chamadas provedoras, 
e os protocolos usados para transportar os sinais de voz numa rede IP são 
geralmente chamados protocolos VoIP. Existe uma redução de custo devido ao 
uso de uma única rede para carregar dados e voz, especialmente no qual os 
utilizadores já possuem uma rede com capacidade subutilizada, que pode 
transportar dados VoIP sem custo adicional.  

O VoIP pode facilitar tarefas difíceis em redes tradicionais. Chamadas entrantes 
podem ser automaticamente roteadas para o telefone VoIP, independentemente 
da localização na rede. Por exemplo, é possível levar um telefone VoIP para uma 
viagem, e onde você conectá-lo à Internet pode-se receber ligações, contanto que 
a conexão seja rápida e estável o suficiente. O fato da tecnologia ser atrelada à 
Internet também traz a vantagem de poder integrar telefones VoIP a outros 
serviços como conversação de vídeo, mensageiros instantâneos, partilha de 
arquivos e gestão de listas telefónicas. Estar relacionado à Internet também 
significa que o custo da chamada depende da localização geodésica e dos 
horários de utilização, ambos os parâmetros usados na cobrança na telefonia fixa 
e móvel, e cujos valores variam de operadora a operadora. 

Vários pacotes de serviço VoIP incluem funcionalidades que em redes tradicionais 
seriam cobradas à parte, como conferência a três, redireccionamento de 
chamadas, reciclagem automática e identificador de chamadas. 

Entretanto, apesar de amplamente utilizado através de computadores, o VoIP 
pode ser utilizado através de adaptadores para telefones analógicos ou gateways 
VoIP, que são aparelhos que podem ser conectados directamente em uma 
conexão banda larga e a um aparelho telefónico comum ou a um PABX em 
posições de troncos ou ramais. Eles fornecem a interligação entre as redes IP e 
fixas. 
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O procedimento consiste em digitalizar a voz em pacotes de dados para que viaje 
pela rede IP e converter em voz novamente no seu destino. Segue passo a passo 
um caso de uso de uma ligação. O utilizador retira o telefone IP do gancho, e 
nesse momento é emitido um sinal para a aplicação sinalizadora do rodeador de 
"telefone fora do gancho". A parte de aplicação emite um sinal de discagem. O 
utilizador digita o número de destino, cujos dígitos são acumulados e 
armazenados pela aplicação da sessão. Os gateways comparam os dígitos 
acumulados com os números programados; quando há uma coincidência ele 
mapeia o endereço discado com o IP do gateway de destino. A aplicação de 
sessão roda o protocolo de sessão sobre o IP, para estabelecer um canal de 
transmissão e recepção para cada direcção através da rede IP. Se a ligação 
estiver sendo realizada por um PABX o gateway troca a sinalização analógica 
digital com o PABX, informando o estado da ligação. Se o número de destino 
atender a ligação, é estabelecido um fluxo RTP sobre UDP entre o gateway de 
origem e destino, tornando a conversação possível. Quando qualquer das 
extremidades da chamada desligar, a sessão é encerrada. 

Como o UDP não fornece um mecanismo para assegurar que os pacotes de 
dados sejam entregues em ordem sequencial, ou ainda que forneça garantias de 
qualidade de serviço, as implementações VoIP sofrem com o problema de latência 
e jitter (variações de atraso). Esse problema é acentuado quando uma conexão 
por satélite é usada, devido ao grande atraso de propagação (entre 400 e 600 
milissegundos para um satélite geoestacionário). O nó receptor deve reestruturar 
os pacotes IP que podem estar fora de ordem, atrasados ou desaparecidos, 
enquanto assegura o fluxo de áudio. 

Outro desafio para o roteamento de tráfego VoIP são os firewalls e os tradutores 
de endereço. O Skype utiliza um protocolo proprietário para rotear chamadas entre 
utilizadores Skype, permitindo atravessar NAT e firewall. Outros métodos para 
passar firewalls incluem STUN e ICE. 

Em resumo, os principais desafios técnicos do VoIP são latência, perda de 
pacotes, eco, jitter e segurança. A principal causa de perda de pacotes é o 
congestionamento, que pode ser controlado por gestores de congestionamento de 
rede. Causas comuns de eco incluem inconsistências de impedância em circuitos 
analógicos. 

Do ponto de vista de gestão, se a estrutura de rede e os equipamentos forem 
antigos ou inexistentes, uma mudança para VoIP pode custar alto preço para a 
aquisição de novos equipamentos como o cabeamento, comutadores, roteadores, 
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telefones IP (cujo preço é mais alto que um telefone analógico), e aumento da 
banda de conexão (para suportar essa nova tecnologia), além da mão de obra 
especializada. 

Telefones convencionais são conectados directamente às linhas de telefone da 
empresa de telefonia, que, em caso de falha de energia, ainda são funcionais pelo 
uso de geradores de energia de apoio localizados na central telefónica. Entretanto, 
os equipamentos VoIP domésticos utilizam roteadores de banda larga e outros 
equipamentos que dependem da energia eléctrica. Mesmo que a energia eléctrica 
esteja disponível, o provedor de acesso à Internet pode estar indisponível. 
Enquanto o PSTN amadureceu através das décadas de uso e actualmente é 
considerado confiável, a maioria das redes de banda larga são novas. 

Algumas conexões de banda larga possuem uma qualidade pobre de transmissão. 
Quando os pacotes IP são perdidos ou atrasados em algum ponto da rede, existe 
um queda momentânea da voz na conversação. Isso é mais perceptível em redes 
bastante congestionadas ou onde existe grandes distâncias entre os pontos de 
conexão. 

O suporte de envio de fax sobre VoIP ainda é limitado. Os codecs de voz 
existentes não foram desenvolvidos para a transmissão de fax. Um esforço para 
remediar essa situação é definir uma solução baseada em IP alternativa para 
oferecer Fax sobre IP, nomeadamente o protocoloT.38. Outra solução possível é 
tratar o sistema de fax como um sistema de troca de mensagens que não 
necessita transmitir em tempo real, assim como enviar um fax como anexo de e-
mail ou como uma impressão remota. 

 

2.3.3.    O futuro do VoIP e os telefones móveis. 

Os telefones móveis constituem uma tecnologia de grande uso no mercado, sendo 
inclusive usados para substituir por completo telefones tradicionais. Portanto, não 
está claro se haverá demanda suficiente para o VoIP entre os consumidores até 
que as redes sem fio possuam cobertura similar às redes de celular, permitindo o 
uso dos telefones WiFi. Equipamentos híbridos entre as duas redes são 
esperados para que o VoIP  se torne mais popular. 

A maioria das soluções VoIP ainda não suportam criptografia, o que resulta na 
possibilidade de se ouvir chamadas alheias ou alterar seu conteúdo. Um método 
de segurança é disponível através de codificadores de áudio patenteados que não 
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são disponíveis para o público externo, dificultando o entendimento do tráfego que 
está a ser produzido e protegendo o consumidor. Entretanto, outras áreas de 
segurança através de obscuridade não têm tido sucesso a longo prazo devido à 
grupos de  engenharia reversa. Algumas empresas usam compressão de dados 
para tornar a escuta alheia mais difícil. Entretanto, segurança através de 
criptografia e autenticação ainda não está amplamente disponível ao público. 

Apesar de poucos ambientes de escritório e residências utilizarem uma infra-
estrutura puramente de telefonia IP, provedores de telecomunicações usam a 
tecnologia rotineiramente, geralmente numa rede IP dedicada para conectar 
estações e converter sinais de voz em pacotes IP e vice e versa. O resultado é 
uma rede digital genérica (tráfego de voz e dados) com escalabilidade. O 
consumidor corporativo usa a telefonia IP para obter as vantagens da abstracção 
da informação na rede. Com o VoIP é necessário somente fornecer uma conexão 
de dados e mais banda de rede. Não sendo necessário distribuir uma rede 
específica para a telefonia no ambiente de trabalho. Empresas maiores também 
fazem uso de gateways para as redes tradicionais, reduzindo custos de mão de 
obra externa o serviço. Seu uso é ainda mais visível quando uma empresa 
necessita comunicar dois sítios distantes a nível internacional. 

 

Pelos projectos actuais das empresas que hoje trabalham com VoIP, segundo 
analistas de mercado e alguns pontos de opinião, uma das próximas etapas na 
evolução do VoIP é a extinção por completo do modelo actual de ligações de 
longa distância (DDD/DDI) pela rede PSTN e, mais adiante, talvez a erradicação 
dos sistemas convencionais de telefonia. 

Parte desta evolução estará à medida que os telefones IP chegarem aos lares e 
os acessos em banda larga se popularizarem. Neste sentido, vários segmentos 
trabalham no intuito de criarem redes convergentes, seja utilizando os meios de 
transmissão telefónica actual, já compartilhado por serviços ADSL, seja 
compartilhando meios de transmissão de serviços de televisão a cabo, entre 
outros. Vejamos então, mais em detalhe a tecnologia das vulgarmente 
denominadas comunicações por telemóvel. 

Um telefone celular ou telemóvel é um aparelho de comunicação por ondas 
electromagnéticas que permite a transmissão bidireccional de voz e dados 
utilizáveis numa área geográfica que se encontra dividida em células (de onde 
provém a nomenclatura celular), cada uma delas servida por um 
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transmissor/receptor. A invenção do telefone celular ocorreu em 1947 pelo 
laboratório Bell, nos EUA. 

Há diferentes tecnologias para a difusão das ondas electromagnéticas nos 
telefones móveis, baseadas na compressão das informações ou na sua 
distribuição: na primeira geração (1G) (a analógica, desenvolvida no início dos 
anos 80), com os sistemas NMT e AMPS; na segunda geração (2G) (digital, 
desenvolvida no final dos anos 80 e início dos anos 90): GSM, CDMA e TDMA; na 
segunda geração e meia (2,5G) (uma evolução à 2G, com melhorias significativas 
em capacidade de transmissão de dados e na adopção da tecnologia de pacotes e 
não mais comutação de circuitos), presente nas tecnologias GPRS, EDGE, 
HSCSD, EVDO e 1xRTT; na terceira geração (3G) (digital, com mais recursos, em 
desenvolvimento desde o final dos anos 90), como UMTS; na terceira geração e 
meia (3,5G), como HSDPA, HSPA e HSUPA. 

A indústria classifica os sistemas de telefonia móvel em gerações: a primeira 
geração (1G), analógica; a segunda geração (2G), digital; a segunda geração e 
meia (2,5G), com melhorias significativas na capacidade de transmissão de dados 
e na adopção da tecnologia de pacotes e não mais comutação de circuitos; a 
terceira geração (3G). E já em desenvolvimento a 4G (quarta geração). 

Em Portugal, estes equipamentos são designados por "telemóvel" (plural 
telemóveis), uma simplificação de "telefone móvel". Este termo apareceu quando o 
sistema de telefonia móvel apareceu em Portugal em finais dos anos 80 pela mão 
dos CTT/TLP (operador único de telecomunicações, na altura), que baptizaram 
este serviço (assente na tecnologia analógica AMPS) de "Serviço Telemóvel". O 
termo ganhou popularidade quando a segunda geração apareceu em Portugal em 
1992: isto porque os CTT/TLP decidiram autonomizar os serviços de telefonia 
móvel criando a TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais S.A., que iria utilizar 
e o termo "telemóvel" para designar os equipamentos e não o serviço. 

A designação 'telefone celular' permanece como designação técnica, embora não 
seja utilizada. 

Em Portugal, a taxa de penetração dos telemóveis já ultrapassou os 100%, ou 
seja, existem mais equipamentos que habitantes portugueses. Devido a estes 
números, os operadores tentam fidelizar os seus clientes através de novos 
serviços, sobretudo de comunicação de dados, com destaque para o acesso 
móvel à Internet através de tecnologias de terceira geração (ex: UMTS) 
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O celular/telemóvel que quando lançado ainda na tecnologia analógica era usado 
só para falar, já é usado para enviar SMS, tirar fotos, filmar, despertar, gravar 
lembretes, jogar e ouvir músicas, mas não para por aí, nos últimos anos, 
principalmente no Japão e na Europa, tem ganhado recursos surpreendente até 
então não disponível para aparelhos portáteis, como GPS, videoconferências e 
instalação de programas variados, que vão desde ler e-book a usar remotamente 
um computador qualquer, quando devidamente configurado. O Brasil ainda está a 
dar os primeiros passos para esses tipos de tecnologias, demora que não se deve 
apenas à necessidade de grandes investimentos, mas também por ser rentável 
somente a longo prazo, como acontece nos países onde essas tecnologias 
disponíveis só são utilizadas por uma pequena parcela de usuários, mesmo que a 
preços acessíveis. 

Juntamente com tecnologia digital, chegou além de qualidade e segurança, a 
possibilidade de personalizar os celulares/telemóveis. Inicialmente podia-se 
configurar o toque monofónico, os quais são formados apenas por bip de mesmo 
tom, configurados para ter o ritmo da música, e também as figuras 
monocromáticas que são quase desconhecidas. Com a nova geração de 
aparelhos, principalmente nos lançamentos do sistema GSM, veio então além de 
toques polifónico e em formato MP3 juntamente com imagens coloridas. 

As imagens coloridas podem ser de dois tipos distintos: 

• Formato GIF; trate-se de um formato que só suporta 256 cores, nos aparelhos 
pioneiros, normalmente era usado esse formato.  

• Formato JPG; formato amplamente difundiu graças as câmaras digitais este 
suporta até 64 milhões de cores e é usado em aparelhos mais avançados, e 
praticamente todos que possuem câmaras digitais integradas ao celular.  

Para personalizar o seu celular procure o portal da operadora na internet ou pelo 
próprio aparelho via WAP, porem lembre-se que WAP é cobrado mesmo para 
escolher o toque ou a imagem. Há também sites que distribuem gratuitamente 
conteúdo para aparelhos diversos, o qual fica mais barato ao usuário final já que 
não são protegidos por direitos autorias. 

Os celulares/telemóveis agregaram, ao redor do tempo, muitos recursos, tais 
como câmera, rádio FM e leitor MP3.[3] Alguns telefones, inclusivamente, têm um 
computador de mão Palm ou PocketPC  integrado - são os chamados smartphones 
(do inglês "smart", inteligente, "phone", telefone). 
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A sua principal característica é a possibilidade de instalar programas que utilizam 
os recursos disponíveis no aparelho. Alguns exemplos são dicionários, tradutores, 
jogos e clientes de e-mail. Os sistemas operativos mais utilizados são o Symbian e 
o Windows Mobile, tendo o Linux crescido também de forma exponencial. 

Com as novas tecnologias de terceira geração (3G), que oferecem dados em alta 
velocidade, é possível realizar chamadas de vídeo-conferência em tempo real, 
com a ajuda de novos equipamentos com câmara frontal, próxima ao visor. 

A maioria dos novos modelos possui alguma forma de conexão com outros 
telefones - IrDA (infravermelho) ou Bluetooth. Essas tecnologias servem, 
principalmente, para envio de dados entre telefones. 

A clonagem de celulares é um problema que aflige muitos dos usuários da 
telefonia móvel. Acontece quando um criminoso usa uma linha de um cliente de 
alguma operadora para fazer ou receber ligações. Além de perder sua 
privacidade, o usuário recebe uma conta telefónica bem mais alta do que o devido, 
devido ao uso clonado de seu número em algum outro aparelho. Também passa a 
receber ligações de pessoas estranhas. A clonagem é usada no Brasil por 
quadrilhas de crime organizado para se comunicar, burlando a vigilância da 
polícia. 

Estão vulneráveis à clonagem os telefones que entram em áreas onde o sinal é 
analógico, e por isso, os telefones de operadoras GSM, tais como a TIM, a Oi ou 
os novos aparelhos da Claro e mais recentemente Vivo são considerados mais 
seguros. Estão expostos à clonagem os celulares CDMA, como os da Vivo, que 
operam em sistema analógico em boa parte do país. Também estão vulneráveis 
os aparelhos TDMA, da antiga BCP, que foi incorporada pela Claro. 

Quem tem aparelhos CDMA ou TDMA pode reduzir os riscos da clonagem 
evitando ligar o telefone nas proximidades de aeroportos ou em locais em que o 
sinal para o seu aparelho não é digital. Também é possível configurar alguns 
modelos CDMA para usarem somente o sistema digital. 

Com um scanner de frequência ou um receptor de rádio de alta frequência, o 
criminoso consegue identificar o número da linha e o número de série do aparelho, 
usando-os no clone. Os aeroportos são lugares visados para este tipo de actuação 
por criminosos por serem locais de grande movimentação de executivos. Nestas 
zonas as quadrilhas instalam suas carrinhas fechadas com antenas clandestinas 
para captar os códigos emitidos pelos celulares dos viajantes. Um técnico em 
celulares pouco escrupuloso ou qualquer pessoa com conhecimentos de 
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programação de celulares também tem acesso a esses números ao manipular o 
aparelho. 

 

 

2.4.   A CAPTAÇÃO DO FALAR  E … DO OUVIR! 

 

No essencial, a exposição anterior reporta-se à descrição ainda assim simplista 
mas necessária e sugestiva, das diversas possibilidades de transmissão do som e 
da voz humana à distância. E essa referência, logo suscita outra ideia que, aliás já 
foi aflorada atrás: falar é, falar para o outro!  Ou seja, a certeza de que falar e 
transmitir sons e mensagens só tem sentido em face de um ouvinte, ainda que 
longe, de um – outro - que funcione como receptor desses conteúdos sonoros. 

E esta é uma noção que, por básica e aparentemente inocente, não é menos 
profunda e não deixa de tocar na essência da própria definição de ser humano, 
com implicações filosóficas, ideológicas e políticas. Na verdade, é essa noção de 
existência ou de viabilidade de existência do ser humano isolado, contraposta à 
noção de existência do ser humano dependente dos outros e do colectivo que 
forjou as teorias liberais e colectivistas que ainda hoje perduram e se reflectem na 
luta ideológica e partidária. 

Noções que, em todo o caso dão que pensar quando nos debruçamos sobre o 
tema da transmissão do som e da voz. Para imaginar, por exemplo, que 
necessidade haveria de comunicar e falar se apenas existisse um ser humano 
solitário a pairar pelos caminhos da Terra? Em tal caso, o ser seria um não ser - 
vazio de horizonte e de referências próprias - confundindo e diluindo no tempo 
capacidades que já teve e praticou e, provavelmente acabaria por esquecer de 
todo o que sabe e pode ouvir e de compreender o que ouve. E voltaria porventura 
ao estado originário de ser orgânico não pensante! Rousseau e o Bom Selvagem 
no seu melhor! Por conseguinte, fácil é perceber que, falar e transmitir só tem 
sentido se houver quem ouça e quem recepcione as mensagens sonoras. Se for 
viável manter essa permanente relação dialéctica típica do comportamento 
gregário e humano. Em todo o caso, questões que nos levariam muito longe na 
discussão filosófica do significado da comunicação no desenvolvimento da própria 
inteligência humana. E acabaria por sair amplamente do objecto e do quadro 
desta breve dissertação. 
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Por isso, não é despiciendo, começar por relembrar ainda que de forma breve e 
sem pretensões de extremo rigor científico, como funciona o ouvido humano e 
como se caracteriza a função auditiva. Tentarei a divulgação simples e correcta. 

 

 

 

2.4.1.   A captação dos sons. 

Seja qual for o objecto, quando vibra envia uma onda flutuante de pressão através 
da atmosfera. É por isso que ouvimos sons diferentes por causa das variações na 
frequência da onda sonora. Uma frequência de onda mais alta significa, 
simplesmente, que a flutuação da pressão do ar muda para a frente e para trás de 
forma mais rápida. É o que sentimos e percepcionamos como um tom mais alto. 
Quando há poucas flutuações num período de tempo, então o tom é mais baixo. 
Por conseguinte, o nível de pressão do ar em cada flutuação, a que se chama a 
amplitude de onda, determina a altura do som.  

 

Já atrás referi que o som viaja pelo ar sob a forma de vibrações na pressão do ar. 
Para captar - - ouvir sons, o ouvido precisa de realizar três operações básicas:  

- direccionar as ondas sonoras para o interior da parte auditiva do ouvido  
- sentir as miríades de flutuações na pressão do ar  
- traduzir essas flutuações de forma a que o cérebro seja capaz de entender.  
 
 
 
2.4.2.   O ouvido externo e a anatomia da orelha 
 
A orelha, também chamada órgão vestíbulo - coclear ou estato – acústico é a 
parte externa do ouvido e serve essencialmente para "captar" as ondas sonoras. 
Tem uma anatomia complexa que tentarei descrever com a ajuda de algumas 
figuras. 

A maior parte da orelha fica no osso temporal, que se localiza na caixa craniana. Além 
da função de ouvir, o ouvido também é responsável pelo equilíbrio. 
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A orelha está dividida em três partes: orelha externa, média e interna (antigamente 
denominadas ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno). 
Imagem: CÉSAR & CEZAR. Biologia. São Paulo, Ed Saraiva, 2002 

 

 

 

2.4.2.1.  A ORELHA EXTERNA 

 

A orelha externa é formada pelo 
pavilhão auditivo (antigamente 
denominado orelha) e pelo canal 
auditivo externo. 

Todo o pavilhão auditivo 
(excepto o lobo da orelha) é 
constituído por tecido 
cartilaginoso recoberto por pele, 
tendo como função captar e 
canalizar os sons para a parte 
interna. O canal auditivo externo 
estabelece a comunicação entre 
a orelha média e o meio externo, 
tem cerca de três centímetros de 
comprimento e está escavado 
no osso temporal. É revestido 
internamente por pêlos e 
glândulas, que fabricam uma 
substância gordurosa e 

amarelada, denominada cerume ou cera. Tanto os pêlos como o cerume retêm poeira e 
micróbios que normalmente existem no ar e eventualmente entram nos ouvidos. 

 

Assim, o nosso ouvido externo está virado para a frente e tem várias curvas. Essa 
estrutura ajuda a determinar a direcção do som. Um som que vem de cima ou de 
trás vai ricochetear na orelha de uma maneira diferente daquela outra, de um som 
que provém de baixo ou da frente. Essa reflexão do som altera o padrão da onda 
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sonora. E isso é importante porque o cérebro reconhece padrões distintos e 
determina se o som está na frente, atrás, acima ou abaixo do indivíduo que ouve. 
Nos animais essa capacidade de captação é ainda mais evidente: veja-se o cão 
ou o gato doméstico e a sua destreza no movimentar, direccionando o pavilhão 
auricular para o local de onde tem o origem o som. 

É por esse motivo fácil compreender que, é no cérebro que se determina a 
posição horizontal de um som pelo acompanhamento das informações que vêm 
dos dois ouvidos. Se o som vem da esquerda, vai inevitavelmente chegar ao 
ouvido - o esquerdo - um pouco antes de chegar ao outro - o direito. Também será 
um pouco mais alto no ouvido esquerdo do que no direito.  

Como a orelha está virada para a frente, os sons na sua frente são melhor 
captados do que atrás. Já atrás referi que, muitos mamíferos, como os cães, têm 
orelhas grandes e móveis, que permitem a sua concentração em sons provindos 
de uma direcção específica. As orelhas humanas, essas não são suficientemente 
especializadas para fazer o mesmo. Dado que, não só estão achatadas contra a 
cabeça (mais ou menos coladas) como não têm os músculos necessários para 
esse tipo de movimento. Mas todos sabemos, em especial quem vive no campo 
ou nas montanhas que é fácil aumentar a capacidade de captação dos sons se 
colocarmos as mãos em forma de concha atrás das orelhas. Como aliás, à frente 
da boca, em forma de sino para melhor direccionar os sons ou falas que se quer 
emitir para alguém que está afastado.  

As ondas sonoras ao entrarem no canal auditivo, fazem vibrar uma membrana a 
que chamamos tímpano. O tímpano é constituído por uma pequena porção de 
pele fina, em forma de cone, com aproximadamente 10 milímetros de largura. 
Situa-se entre o canal auditivo e o ouvido médio. O ouvido médio liga-se à 
garganta (faringe) através de um canal, o tubo auditivo, mais conhecido pela 
designação de trompa de Eustáquio. Como o ar entra no corpo tanto pelo ouvido 
externo como pela boca, a pressão do ar nos dois lados do tímpano, em situação 
normal, permanece igual. Esse equilíbrio de pressão permite que o tímpano se 
mova livremente para a frente e para trás. Lembremos a propósito que um dos 
meios que frequentemente se aconselham e que utilizamos nas descidas bruscas 
do avião ao aterrar é o de abrir a boca, para assim ao inspirar maior quantidade de 
ar, compensar a pressão por vezes violenta e dolorosa que as manobras de 
subida e de descida rápida provocam no desequilíbrio de pressão - mais 
acentuada - do lado externo do tímpano. 
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O tímpano é rígido e muito sensível. Tanto que, a menor diferença na pressão do 
ar vai movê-lo para frente e para trás, através de um músculo a que está ligado e 
que se designa por músculo tensor do tímpano que constantemente o puxa para 
dentro. Essa força para dentro mantém a membrana tensa por inteiro, vibrando 
por isso, quando qualquer parte de sua superfície é tocada, ainda que ao de leve, 
pela onda sonora. 

Esta é a parte externa da faculdade de ouvir. A que se segue a fase intermédia - 
interna da audição que funciona através do canal auditivo externo que termina numa 
delicada membrana - tímpano ou membrana timpânica - firmemente fixada ao canal 
auditivo externo por um anel de tecido fibroso, chamado anel timpânico.  

 

2.4.2.2.  A ORELHA MÉDIA  

 

A orelha média começa então no tímpano e consiste num espaço – a cavidade 
timpânica – no osso temporal. Dentro dela estão localizados os três ossículos 
articulados entre si, cujos nomes acima descritos têm o propósito de descrever a sua 
própria forma: martelo, bigorna e estribo. Esses ossículos encontram-se suspensos na 
orelha média, através de ligamentos. 

 
As ondas sonoras vibram o tímpano, que move o marte lo, a 
bigorna e o estribo  
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O martelo é conectado ao centro do tímpano, no lado interno. Quando o tímpano 
vibra, move o martelo de um lado para o outro, como uma alavanca. A outra parte 
do martelo é conectada à bigorna, que é ligada ao estribo. A outra ponta do 
estribo, sua placa de apoio, fica encostada na cóclea, na janela oval.  

 

O cabo do martelo está encostado no tímpano; o estribo apoia-se na janela oval, um dos 
orifícios  dotados de membrana da orelha interna que estabelecem comunicação com a 
orelha média. O outro orifício é a janela redonda. A orelha média comunica-se também 
com a faringe, através de um canal denominado tuba auditiva (ou trompa de Eustáquio). 
Esse canal permite que o ar penetre no ouvido médio. Dessa forma, de um lado e de 
outro do tímpano, a pressão do ar atmosférico é igual. Quando essas pressões ficam 
diferentes, não ouvimos bem, até que o equilíbrio seja restabelecido. De que modo? 

   

 

 

Como o ar entra no corpo tanto pelo ouvido externo como pela boca, a pressão do 
ar nos dois lados do tímpano, em situação normal, permanece igual. Esse 
equilíbrio de pressão permite que o tímpano se mova livremente para a frente e 
para trás. Lembremos a propósito que um dos meios que frequentemente se 
aconselham e que utilizamos nas descidas bruscas do avião ao aterrar é o de abrir 
a boca, para assim ao inspirar maior quantidade de ar, compensar a pressão por 
vezes violenta e dolorosa que as manobras de subida e de descida rápida 
provocam no desequilíbrio de pressão - mais acentuada - do lado externo do 
tímpano. 
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O tímpano é rígido e muito sensível. Tanto que, a menor diferença na pressão do 
ar vai movê-lo para frente e para trás, através de um músculo a que está ligado e 
que se designa por músculo tensor do tímpano que constantemente o puxa para 
dentro. Essa força para dentro mantém a membrana tensa por inteiro, vibrando 
por isso, quando qualquer parte de sua superfície é tocada, ainda que ao de leve, 
pela onda sonora. 
 
 
 
 
 
 
2.4.3.   A audição 
 

Vamos então tentar perceber um pouco mais profundamente como funciona este 
prodigioso mecanismo fruto da selecção natural que o construiu "esculpido" no 
nosso corpo ao longo de centenas de milhares de anos e permitiu às comunidades 
humanas comunicarem e desenvolverem-se até um ponto nunca conhecido no 
reino animal e, pelo menos para já, no universo próximo que conseguimos 
alcançar. De novo com o auxílio  de um pequeno desenho descritivo.  

 
Ficou já assente que o som não é mais do que uma agitação das partículas que 
constituem o meio gasoso em nosso redor. Essa agitação propaga-se – flutuando 
- em ondas sucessivas e de vários tipos, desde a fonte sonora até aos ouvidos. 
Vimos também que o pavilhão auricular (vulgo – orelha) recebe essas ondas 
sonoras, direcciona-as e encaminha-as ao longo do canal auditivo até ao ouvido 
interno. O tímpano, a pequena membrana que separa o ouvido externo do interno, 
vibra assim, tendo como pares miríades de pretendentes, tal dança perpétua, 
solidário com as moléculas do ar que se agitam mais ou menos tontas em seu 
redor. 

Todas essas vibrações vão de seguida ser transmitidas para o interior da cóclea 
(osso da têmpora espiralado como veremos adiante) através de três ossículos: o 
martelo , a bigorna  e o estribo , ligados em cadeia, entre o tímpano e a janela 
oval. Estes três ossículos são muito importantes e actuam flutuando encadeados, 
no fluido que preenche a cóclea podendo ser encarados, porque é essa a sua 
função mecânica, como uma espécie de instrumentos de amplificação das 
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vibrações que o tímpano colhe. De facto, eles actuam como uma espécie de 
alavanca, aumentando a pressão das ondas sonoras. Vejamos como. 

Quando a compressão pela pressão do ar empurra o tímpano, os ossículos 
movem-se, de maneira que a placa do estribo empurra o fluido da cóclea. Quando 
a rarefacção puxa o tímpano, os ossículos movem-se de maneira que a placa 
puxa o fluido. Essencialmente, o estribo age como um pistão, criando ondas no 
fluido do ouvido interno para representar as flutuações da pressão do ar da onda 
sonora.  

Os ossículos amplificam a força do tímpano de duas maneiras. A amplificação 
principal vem da diferença de tamanho entre o tímpano e o estribo. O tímpano tem 
uma área de superfície de aproximadamente 55 milímetros quadrados, enquanto a 
placa do estribo tem uma área de superfície de 3,2 milímetros quadrados. As 
ondas sonoras aplicam força em cada milímetro do tímpano e o tímpano transfere 
toda essa energia para o estribo. Ao concentrar essa energia numa área menor, a 
pressão (força por unidade de volume) é muito maior. Para saber mais sobre essa 
multiplicação hidráulica, bastará estudar mais profundamente como funcionam as 
máquinas hidráulicas em geral. 

A configuração dos ossículos fornece amplificação extra. O martelo é mais longo 
que a bigorna, formando uma alavanca entre o tímpano e o estribo. O martelo 
move-se numa distância maior e a bigorna move-se com força maior (energia = 
força x distância).  

Esse sistema de amplificação é extremamente efectivo. A pressão aplicada sobre 
o fluido da cóclea é aproximadamente 22 vezes a pressão sentida no tímpano. 
Essa amplificação da pressão é suficiente para passar as informações do som 
para o ouvido interno, onde são traduzidas em impulsos eléctricos para que o 
cérebro as possa entender.  

Desta forma, é possível obter a agitação hidrodinâmica no interior da cóclea, 
indispensável para que entrem em cena as células especializadas - ditas ciliadas - 
do ouvido interno capazes de identificar as frequências que compõem um certo 
som, e transmitir essa informação ao cérebro. A referida transmissão é efectuada 
por intermédio do nervo auditivo, sob a forma de impulsos eléctricos. 

 
Como acabei de descrever, a compressão e rarefacção das ondas sonoras 
movem o tímpano para frente e para trás. Mas na maioria das vezes, essas 
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mudanças na pressão do ar são extremamente pequenas. Elas não fazem muita 
força sobre o tímpano, mas o tímpano é tão sensível que, mesmo forças mínimas, 
podem movê-lo consideravelmente. 

A cóclea, como já ficou dito e veremos com mais minúcia adiante, funciona no 
ouvido interno, como uma espécie de armazém espiralado em caracol, apropriado 
a canalizar o som por um fluido e não pelo ar. Esse fluido  – a perilinfa – tem uma 
composição idêntica à do líquido cefalorraqueídano e uma inércia muito mais 
elevada que o ar, ou seja é mais difícil de mover (da mesma forma que empurrar 
ar ou empurrar água). A pequena força sentida no tímpano não é assim suficiente 
para mover esse fluido. Antes do som passar para o ouvido interno, a pressão 
total (força por unidade de área) deve, por conseguinte ser amplificada como já 
referi atrás: função capital dos ossículos do ouvido médio. Os ossículos são, na 
verdade, os menores ossos do corpo.  

 

2.4.3.1. O OUVIDO INTERNO  

Isto dito e compreendido, passamos à designada orelha interna, chamada labirinto. 
Formada por escavações no osso temporal, revestidas por membrana e preenchidas por 
líquido. Limita-se com a orelha média pelas janelas oval e a redonda.  

O labirinto apresenta então, uma parte anterior, a cóclea ou caracol - relacionada com a 
audição, e uma parte posterior - relacionada com o equilíbrio e constituída pelo vestíbulo 
e pelos canais semicirculares.    

 

A cóclea é assim, um aparelho membranoso formado por tubos espiralados, 
como se pode ver na figura que segue 
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Imagens: GUYTON, A.C. Fisiologia Humana. 5ª ed., Rio 
de Janeiro, Ed. Interamericana, 1981. 

Por sua vez, o diagrama da secção 
transversal (ao lado), mostra que a cóclea 
é também composta por três tubos 
individuais, colados um ao lado do outro: 
as escalas ou rampas timpânica, média ou 
coclear e vestibular. Todos esses tubos 
são separados um do outro por 
membranas. A membrana existente entre a 
escala vestibular e a escala média é tão 
fina que não oferece obstáculo para a 
passagem das ondas sonoras. Tem como 
função, simplesmente a de separar os 
líquidos das escalas média e vestibular, 
pois esses têm origem e composição 
química distintas entre si e são importantes 
para o adequado funcionamento das 
células receptoras de som. Por outro lado, 
a membrana que separa a escala média 
da escala timpânica – chamada membrana 
basilar – é uma estrutura bastante 
resistente, que bloqueia as ondas sonoras. 
Essa membrana é sustentada por cerca de 
25.000 estruturas finas, com a forma de 
palheta, as quais se projectam de um dos 
lados da membrana e aparecem ao longo 
de toda a sua extensão – as fibras 
basilares.  

As fibras basilares próximas da janela oval na base da cóclea são curtas, mas tornam-
se progressivamente mais longas à medida que se aproximam da porção superior da 
cóclea. Na parte final da cóclea, essas fibras são aproximadamente duas vezes mais 
longas do que as da base.  

Na superfície da membrana basilar localiza-se o órgão de Corti, onde há células 
nervosas ciliares (células sensoriais). Sobre o órgão de Corti há uma estrutura 
membranosa, chamada membrana tectórica, que se apoia, como se fosse um teto, 
sobre os cílios das células sensoriais. 



 

 

64 

 

 

 

Na parte posterior do vestíbulo estão as cinco aberturas dos canais semicirculares, e na 
parte anterior, a abertura para o canal coclear. 

Os canais semicirculares não têm função auditiva, mas são importantes na manutenção 
do equilíbrio do corpo. São pequenos tubos circulares (três tubos em forma de 
semicírculo) que contêm líquido e estão colocados, respectivamente, em três planos 
espaciais (um horizontal e dois verticais) no labirinto posterior, em cada lado da cabeça. 
No término de cada canal semicircular existe uma válvula com a forma de uma folha - a 
crista ampular. Essa estrutura contém tufos pilosos (cílios) que se projectam de células 
ciliares semelhantes às maculares. 

Entre os canais semicirculares e a cóclea está uma grande cavidade – o vestíbulo - 
cheia do  líquido que já conhecemos a perilinfa. No interior dessa cavidade existem duas 
bolsas membranosas, contendo outro líquido – a endolinfa: uma póstero-superior, o 
utrículo, e uma ântero-inferior, o sáculo. Tanto o utrículo quanto o sáculo contêm células 
sensoriais agrupadas em estruturas denominadas máculas. Células nervosas da base 
da mácula projectam cílios sobre uma massa gelatinosa na qual estão localizados 
minúsculos grânulos calcificados, semelhantes a pequenos grãos de areia - os otólitos 
ou otocônios. O utrículo e o sáculo comunicam-se através dos ductos utricular e sacular. 

Podemos assim, perceber através deste complicado mecanismo que a captação 
do som até à sua percepção e interpretação é uma sequência de transformações 
de energia que se inicia pela sonora, passando pela mecânica, hidráulica e 
finalizando com a energia eléctrica proporcionada pelos impulsos nervosos que 
chegam ao cérebro. 

O ouvido, na sua totalidade é assim constituído por um complexo de membranas 
que formam canais e cavidades, cheios de endolinfa que flutuam dentro da 
perilinfa, que por sua vez as separam e protegem da carapaça óssea da cápsula 
óptica situada no interior do osso mais duro do corpo humano, o osso temporal. 
Os órgãos receptores, imersos na endolinfa, por um lado – o órgão de Corti – 
responsável pelas sensações auditivas e por outro lado, as máculas e cristas 
ampulares responsáveis pela sensação de posição do corpo no espaço, vivem 
interligados, em permanente equilíbrio, de pressão, bioquímico e bio eléctrico. 
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O equilíbrio na pressão entre a endolinfa e a perilinfa que mantém esses dois 
sistemas em equivalência de pressão e que conserva a sua autonomia, é 
fornecido pelo líquido cefalorraquidiano do espaço subaracnóideo, através do 
aqueduto coclear, sobre o espaço do mesmo nome. Assim, esses dois espaços 
ficam em equilíbrio de pressão e também com o líquido cefalorraquidiano do 
espaço subaracnóideo. A compreensão do equilíbrio entre esses três sistemas 
não só é essencial para o entendimento do funcionamento do ouvido interno, 
como também explica os acontecimentos de rupturas de membranas e hidropsia 
endolinfática, como acontece na síndrome de Ménière. 

Os  equilíbrios bioquímico e bioeléctrico do ouvido interno estão relacionados 
entre si e envolvem interacções iónicas entre sódio, potássio e cálcio, 
especialmente como mediadores de fenómenos eléctricos, incluindo polarização e 
despolarização celular ao nível das células cilíadas. 

 

2.4.4.    A “tradução” do som e da voz.  Energia el éctrica – Da orelha interna aos 
centros auditivos do tronco encefálico e do córtex cerebral. 

 

Chegados a este ponto é agora imprescindível perceber melhor a dinâmica do 
funcionamento do ouvido interno, recomeçando no preciso ponto em que o som, 
canalizado desde a orelha externa passando pela média, origina a vibração da 
membrana basilar e faz com que as células ciliares do órgão de Corti se agitem 
para a frente e para trás. O que provoca a flexão dos cílios nos pontos de contacto 
com a membrana tectórica. A flexão dos cílios excita as células sensoriais e gera 
impulsos nas pequenas terminações nervosas filamentares da cóclea que 
enlaçam essas células. Os impulsos são então transmitidos através do nervo 
coclear até aos centros auditivos do tronco encefálico e do córtex cerebral. É 
assim que a energia hidráulica se converte em energia eléctrica.  

Estas noções que adiante indico, provêm e podem ser aprofundadas como 
referências, nas seguintes obras: Piteira, M.R. e col. – Sistema Nervoso Periférico 
– Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2006; e 
Neves V.T., Feitosa M.A. – Envelhecimento do processamento temporal auditivo – 
2002. 

O percurso é o seguinte: 

Após atravessarem o nervo coclear, os estímulos são transmitidos aos centros auditivos 
do tronco encefálico e córtex cerebral, onde são processados. Os centros auditivos do 
tronco encefálico relacionam-se com a localização da direcção da qual o som emana e 



 

 

66 

 

com a produção reflexa de movimentos rápidos da cabeça, dos olhos ou mesmo de todo 
o corpo, em resposta a estímulos auditivos. O córtex auditivo, localizado na porção 
média do giro superior do lobo temporal, recebe os estímulos auditivos e interpreta-os 
como sons diferentes. 

Mas antes, é conveniente abordar uma noção fundamental – a ressonância – para 
compreender como o ouvido é capaz de distinguir a altura de um som. 

A ressonância é o fenómeno físico que se traduz na transferência de energia de um 
sistema oscilante para outro, quando a frequência do primeiro coincide com uma das 
frequências próprias do segundo. No ouvido, a ressonância ocorre na cóclea para 
permitir que cada frequência sonora faça vibrar uma secção diferente da membrana 
basilar. Quando sons de alta frequência penetram na janela oval, a sua propagação faz-
se apenas num pequeno trecho da membrana basilar, antes que um ponto de 
ressonância seja alcançado. Como resultado, a membrana move-se forçosamente 
nesse ponto, enquanto o movimento de vibração é mínimo por toda a membrana. 

 

Este fenómeno tem aplicações importantes em todas as áreas da ciência, sobretudo na 
área das telecomunicações, onde as ondas electromagnéticas actuam como 
intermediárias na transmissão das informações do transmissor até ao receptor, 
constituindo o que se designa e é mais conhecido por sinal. Também se pode destacar a 
área da espectroscopia, onde a energia radiante incidente é absorvida, reflectida ou 
ainda transmitida pela amostra, fornecendo como resultado um espectro que é a 
informação da energia absorvida em função do comprimento de onda (ou da frequência) 
sob a forma de um gráfico. 

É por isso uma noção fundamental que se liga directamente ao objecto da dissertação, 
pois ajuda a perceber o grau de complexidade e de necessidade de rigor na abordagem 
da questão da identificação da voz interceptada, da sua natureza e das repercussões no 
processo penal enquanto meio de prova. 

 Um exemplo elucidativo é fornecido por um interessante artigo publicado em Março 
de 2001, “Método de Investigação dos Distúrbios da Fala e da Voz: a 
espectrografia vocal” cujos autores Leila Horta e Prof. Dr. Shiro Tomita 
debruçando-se sobre o tema do processamento da fala e suas anomalias, dizem 
a propósito: 

“Assim, o análogo físico do mecanismo da fala deve consistir numa fonte de 
energia, elementos vibratórios, sistemas de válvulas e filtro. (…) 

 Caracterização da acústica da fala 
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A análise acústica é essencial no processo de compreensão da fisiologia fonética. 
A fonética é uma área da linguística que estuda a geração e a estrutura sonora 
dos fonemas. 

O estudo da voz humana requer a definição de conceitos ou propriedades dos 
sons produzidos que identificam as estruturas sonoras: harmónicos, ressonância e 
formadoras. 

Todo o som complexo pode ser decomposto numa combinação de sons mais 
simples, harmonicamente relacionados, ou seja, numa série de tons puros, 
semelhantes ao de um diapasão, e com frequências que são múltiplos inteiros de 
uma frequência fundamental. Quando quebramos um determinado som nos seus 
componentes simples, estamos realizando uma análise espectral. 

Cada tom puro corresponde fisicamente a um tipo de oscilação - movimento 
harmónico simples. 

A ressonância é o fenómeno segundo o qual um sistema físico, excitado por outro 
sistema vibrante, passa a oscilar de forma semelhante à deste. No aparelho 
fonador humano, o trato vocal pode ser visto, como uma sequência de pequenos 
tubos cilíndricos que formam ressoadores. 

O trato vocal supra glótico, acima portanto das pregas vocais, inicia-se ao nível da 
laringe, prolongando-se até à última fronteira dos lábios e da narina. Esta 
"tubulação" de diâmetro variável funciona com uma cadeia de ressoadores, 
respondendo, selectivamente, às diversas frequências contidas no som produzido 
pela fonte sonora. Assim, se o trato vocal numa determinada "forma" responde 
simpática e naturalmente a determinados sons, digamos aos de frequência 
próximas a 330, 800 e 2200 Hz, por exemplo, podemos afirmar que estes são os 
primeiros formadores daquela configuração vocal. ( FUKS, L. 2000) 

Modificando-se os formadores do trato vocal, através de alterações da sua forma, 
pode-se esculpir o som básico gerado pela glote, numa rica palete de timbres 
sonoros, mensuráveis e comparáveis. 

(…)  Frequência Fundamental 

Os movimentos vibratórios são de sons da fala. O epitélio de cobertura das pregas 
vocais, n uma fala normal, vibra a uma frequência aproximadamente de 150 vezes 
por segundo, a eclosão de ar é libertada no trato vocal a cada 1/150 segundos. O 
efeito de cada uma dessas eclosões transitórias de energia é excitar a coluna de 
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ar supra glótica. A amplitude das vibrações são amortecidas, mas a sucessão 
rápida de eclosões de energia serve para manter a coluna de ar em vibração. 

Três parâmetros podem representar parcialmente os movimentos vibratórios: 
frequência, intensidade e duração - que, isoladamente, têm muito pouco 
significado na produção da fala da maneira que conhecemos. As vibrações 
geradas pelas pregas vocais no trato vocal podem ser modificadas pelas 
estruturas do trato vocal. Essas modificações podem ser responsabilizadas pelo 
princípio de ressonância e sua antítese, o amortecimento.  

Quase todo o sistema, em condições apropriadas, quando impulsionadas por uma 
força externa, vibra numa frequência natural própria. A frequência das pregas 
vocais vibrantes, impulsionadas por uma corrente de ar, é uma função directa da 
tensão e uma função inversa da massa. Por exemplo: a laringe de um tenor que 
esteja produzindo a nota mi2 (frequência fundamental de 330 Hz) de forma 
contínua e regular, estará a produzir os tons puros de 660 (mi4), 990 (si4), 1320 
(mi5 ), 1650 (sol#5), 1980 (si5), 2310 Hz (re6), etc. Estes valores correspondem 
exactamente aos múltiplos da frequência fundamental de 330 Hz. Esta série 
harmónica tem a frequência fundamental no primeiro harmónico e nos outros over 
tons.(FUKS, L.2000) 

(…)  Teoria fonte - filtro da produção da fala  

O modelo matemático da produção da fala, base da teoria fonte-filtro desenvolvida 
por Fant ( 1970 ), é expressa através da seguinte fórmula: 

[P (f)] = [U (f)] . [H (f)] . [R (f)] 

O sinal da pressão sonora P(f) actuando, a certa distância, sobre os lábios é o 
produto do espectro da velocidade de volume de ar gerado pela fonte U(f) da 
função frequência ganho selectivo de 
transmissão vocal H(f) e da característica 
de propagação dos lábios  R (f).” 

 

O esquema apresentado na Figura ao lado 
é uma representação gráfica da teoria fonte 
– filtro. A amplitude dos harmónicos diminui 
uniformemente com a variação da 
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frequência. Isso representa o espectro da fonte para os sons sonoros. 

 
“Figura 4 - Ilustração do esquema do espectro voz - fonte. (The acoustic of the 
Singing Voice, Johan Sunderberg - 1977 Scientific American, Inc.)” 

 

 

2.5.   DISTÚRBIOS  NA EMISSÃO E CAPTAÇÃO DOS SONS E  DA VOZ. 

 

Todo o arrazoado até agora produzido tem, uma finalidade principal: perceber que, 
a emissão de sons e a sua captação entre dois seres humanos é matéria de 
grande complexidade que está hoje perfeitamente estudada e nos permite 
perceber que a emissão da fala e a sua audição em condições adequadas 
(normalmente compreensíveis) é um fenómeno sujeito a inúmeras variáveis de 
tempo e circunstâncias, mas sobretudo da saúde dos órgãos aptos a essas 
funções. 

Pois na verdade, quem não conhece os problemas criados por nódulos nas cordas 
vocais ou os que uma simples constipação ou febre, podem provocar sob a forma 
de arrepios no corpo e rouquidão de uma voz ou na dificuldade de audição de uma 
conversa? Mas também, quem nunca ouviu falar das modificações que os estados 
de depressão, nervos, ansiedade, medo, dor, tristeza ou de euforia podem 
provocar na forma de falar e de ouvir ou mesmo na impossibilidade de o 
conseguir? Não é usual ouvir a frase “fiquei sem fala” ? 

 

Por esse motivo, ainda que sem pretensão exaustiva de esgotar o tema, o que 
não faria sentido, nem teria utilidade no quadro deste trabalho, chegou o momento 
de tratar nos seus traços fundamentais, os principais distúrbios que surgem no 
acto de emitir a voz e de ouvir e, em seguida um breve, mas necessário apanhado 
dos distúrbios e interferências na emissão, gravação e captação dos sons à 
distância. 
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2.5.1. A voz e os seus distúrbios 

Este capítulo, para além de outras fontes, tem por base um estudo denominado “A 
Voz do Professor” da autoria de três professores da Universidade do Rio de 
Janeiro – Regina Penteado, Isabel Teixeira e Bicudo Pereira – realizado em 1995-
96 no quadro da saúde ocupacional. 

Nele começa-se por afirmar que a voz é o instrumento de trabalho de 
aproximadamente 25% da população activa (Brasil) que dela depende todos os 
dias para alcançar o sucesso nas mais diversas actividades: locutores de rádio e 
televisão, vendedores, publicitários, empregados, funcionários públicos,  
professores, médicos, enfermeiros, advogados, todo um conjunto de profissões 
que exigem de forma permanente e acentuada a comunicação falada. Não é de 
todo difícil imaginar que, em Portugal a situação é idêntica. 

 Por outro lado, a poluição e, em especial o fumo do tabaco ocasiona que, nos 
países ditos mais desenvolvidos há cada vez mais uma forte prevalência do 
cancro da laringe. Doença de fácil diagnóstico e com índices de cura muito altos, 
na fase inicial. Lembrando o referido trabalho que “A ROUQUIDÃO PERSISTENTE É 
CONSIDERADA UM DOS 7 SINAIS DE ALERTA DE CÂNCER, SEGUNDO A UNIÃO 
INTERNACIONAL CONTRA O CÂNCER – UICC.” 

E prossegue no capítulo dedicado à “Voz e a Saúde” dizendo: ”a voz é o som 
básico produzido pela laringe, por meio da vibração das cordas (tecnicamente 
chamada de pregas) vocais.  

A voz expressa as condições individuais (físicas ou emocionais) e, se o indivíduo 
não estiver em condições saudáveis, a voz deixará transparecer algum problema, 
ocasionando qualidade vocal disfónica, que pode vir a comprometer a fala e a 
comunicação.” E cita depois um estudo realizado em 1989 por M. Calas que 
mostrou que 96% dos professores entrevistados sofriam de fadiga vocal, 86% 
tinham lesões (frequentemente nódulos) e 85% usavam técnica vocal falha. Dados 
de 1995 mostraram ainda que as doenças do aparelho respiratório se destacam 
como a maior causa de afastamento das aulas, dado que, entre essas doenças 
estão as referentes à laringe e à faringe, órgãos responsáveis também pela fala, 
que - no caso do referido estudo – “são o principal instrumento de trabalho do 
professor.”  

Permitindo concluir que  “A VOZ DO PROFESSOR É VULNERÁVEL AO TEMPO E AO USO 
INADEQUADO, SEM CUIDADOS ESPECIAIS, DEVENDO SER TRATADA COMO VOZ PROFISSIONAL. AS 
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CONDIÇÕES DA SUA ROTINA DE VIDA E TRABALHO, APRESENTAM SITUAÇÕES STRESSANTES E 
FACTORES DE RISCO PARA A SUA SAÚDE VOCAL E GERAL.  

 

2.5.2.   Distúrbios vocais e disfonias 

Existem por conseguinte relações entre a saúde vocal, os distúrbios da voz 
(disfonias) e as condições de trabalho. Sendo que uma disfonia representa 
qualquer dificuldade na emissão vocal que impeça ou dificulte a produção natural 
da voz. 

Essa dificuldade pode manifestar-se por uma série de alterações: 

• Esforço na emissão da voz  

• Dificuldade em manter a voz  

• Cansaço ao falar  

• variações da frequência habitual  

• rouquidão  

• falta de volume e projecção  

• perda da eficiência vocal  

• pouca resistência ao falar  

A disfonia é, apenas um sintoma presente em vários e diferentes distúrbios, ora 
manifestando-se como sintoma secundário, ora como principal. O indivíduo que 
padece de um distúrbio vocal sofre limitações de ordem física, emocional e 
profissional.  

Os principais tipos de lesões orgânicas resultantes das disfonias funcionais são: 
nódulos, pólipos e edemas das cordas vocais. Estas três alterações da mucosa da 
prega ou corda vocal têm como característica comum, o facto de representarem 
uma resposta inflamatória da túnica mucosa a agentes agressivos, quer sejam de 
natureza externa, quer sejam decorrentes do próprio comportamento vocal. 
Vejamos então sucintamente as características principais e as causas de cada tipo 
das lesões mencionadas e ainda das infecções. 

Os nódulos: resultam de factores anatómicos que predispõem à lesão (fendas 
triangulares); também da personalidade (ansiedade, agressividade, 
perfeccionismo) e do comportamento vocal inadequado – sobretudo o uso 
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excessivo e abusivo da voz. 
O tratamento dos nódulos é fono terapêutico. A indicação cirúrgica, todavia, pode 
ser feita quando os mesmos apresentam característica esbranquiçada, dura e 
fibrosa, ou ainda quando existe dúvida diagnóstica.  

Os pólipos: são inflamações decorrentes de traumas em camadas mais profundas da 
lâmina própria da laringe, de aparência vascular. 
O tratamento é cirúrgico. A voz típica é rouca. 
As causas podem ser: abuso da voz ou agentes irritantes, alergias, infecções agudas, etc.  

Os edemas das cordas vocais: relacionam-se com o uso da voz. Normalmente são 
localizados e agudos. O tratamento é medicamentoso ou através de repouso 
vocal.  

Os edemas generalizados e bilaterais representam a laringite crónica, 
denominada Edema de Reinke. É encontrada em pessoas expostas a factores 
irritantes externos, especialmente o tabagismo (fumo) e o elitismo, sendo o mais 
importante factor associado ao uso excessivo e abusivo da voz.  

Quando discretos, os edemas podem ser tratados com medicamentos e 
fonoterapia, assegurando-se a eliminação de seu factor causal; quando 
volumosos, necessitam de remoção cirúrgica, seguida de reabilitação 
fonoaudiológica.  

As infecções: os factores infecciosos, incluindo as sinusites, diminuem a 
ressonância e alteram a função respiratória, produzindo modificações na voz. O 
efeito originário das infecções das vias aéreas superiores têm efeito directo sobre 
a faringe e a laringe, podendo provocar irritação e edema das cordas vocais. Estes 
processos infecciosos podem gerar actividades danosas, como o pigarro e a tosse 
que, por sua vez, podem causar traumatismos nas cordas vocais. Há também 
factores imunológicos, endócrinos, auditivos e emocionais, que podem causar 
transtornos na emissão da voz.  

A laringite crónica: o agravamento das irritações crónicas da laringe é denominada 
laringite crónica. Os sintomas são: rouquidão e tosse, com sensação de corpo 
estranho na garganta, aumento de secreção, pigarro e, ocasionalmente, dor de 
garganta. O tratamento envolve a eliminação dos factores que provocam a 
irritação da laringe (exposição a produtos químicos e tóxicos, nível elevado de 
ruídos, maus hábitos alimentares, refluxo alimentar devido a gorduras, pigarro 
crónico, etc.), além da promoção de hábitos que melhoram a higiene vocal, 
evitando os abusos da voz.  
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2.5.3.   Os distúrbios da audição 

Da mesma forma que a emissão da voz sofre a influência de distúrbios funcionais 
dos mecanismos fisiológicos e das lesões do aparelho vocal, também a audição 
fica perturbada com as lesões do ouvido sejam elas situadas ao nível da orelha 
externa, média ou do ouvido interno. Mas antes de abordar concretamente os 
principais distúrbios da audição, não resisto a transcrever um excerto de um texto 
escrito em 1981 da autoria do Doutor Pedro Bloch a propósito da audição e dos 
implantes na cóclea que exprime de uma forma viva e tocante a importância do 
fenómeno da audição nas suas variantes e das implicações na própria existência 
do ser humano em sociedade. Dizia ele então: 

  
“A audição é o sentido que mais nos coloca dentro do mundo. (…) 
 
Cada ser humano tem a sua voz, a voz que o identifica, a voz que o torna pessoa. 
A ausência de identidade vocal já é uma perda, altamente significativa, na quase 
homogeneização da voz e da fala do surdo. O menino identifica-se com o pai 
através, também, da identificação vocal. A menina ouve a voz da mãe e com ela 
sintoniza. Basta sentir o que ocorre, quando algumas pessoas reunidas ficam 
silenciosas, permanecem caladas. Cada minuto amplia-se de forma quase 
absurda. (…) Basta sentir o que ocorre quando um rádio ou uma TV estão mal 
sintonizados e a voz nos chega distorcida, ainda que ligeiramente. Basta analisar 
o que se passa quando pessoas falam baixo ou quando as condições acústicas 
são más. O feedback, entretanto, não se limita ao que nós mesmos podemos 
avaliar quando falamos, nem depende apenas da resposta, mas da reacção, por 
mais insignificante que seja, de quem nos ouve.  
 
Uma pessoa com hipoacusia grave capta um mundo limitado. A convivência dos 
sentidos traz compensações, mas modifica, ao mesmo tempo, o mundo. Diga-se, 
desde já, que o implante coclear, por mais limitados que eventualmente possam 
ser os seus resultados, é uma implantação de parte do mundo que nos envolve. 
(…) O feedback auditivo, por menor que seja, é uma base de futuras aquisições. 
Se não alcançarmos a audição linguística (sons que significam), há um outro nível 
de significação que é a audição acústica (ruídos, vozes).  

Através da melodia verbal também se drena a emoção. A pessoa que ouve, vê, 
prevê, completa, integra. A identidade vocal (que o surdo não adquire ou perde em 
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boa parte) é tão peculiar quanto as impressões digitais ou o rosto. Essa identidade 
vocal, personalizada, ainda mais, pelos valores para – linguísticos e pela melodia 
verbal carrega, não só emoção, como altera sentido, significação. A palavra não 
se completa apenas pelo contexto. (…) Nos grandes centros, são tantas as 
solicitações sonoras, tal a poluição, que a audição se faz, quase sem distinguir o 
seu objecto. A resistência ao ruído de quem ouve é um esforço nervoso enorme. É 
um contínuo desenvencilhar-se de parasitas e selecção do que vai entrar em 
nosso campo cerebral. É uma tarefa extenuante, quando intencional. No surdo o 
esforço é inverso. Quer captar todo o possível, quer romper a sua barreira de 
silêncio. (…) Uma pessoa estrutura-se e desestrutura - se com o feedback que 
recebe dos 

pretende alcançar. É o acesso legítimo ao abstracto. (…) 

 
 Quando, entre tantas outras vezes, eu falava com Guimarães Rosa acerca de 
problemas de audição, ele concluiu sintetizando: "É, meu caro. É isso mesmo. 
Cada surdo tem a sua música." O implante coclear faz pensar e sentir que um 
mero ruído ambiental, tão banal para nós, tão ignorado pelos que ouvem, pode 
significar para o surdo uma sinfonia de Beethoven.” 

 

 

III.  MEIOS E MÉTODOS 
 

3.1.  O RECONHECIMENTO DOS SONS E DA VOZ HUMANA. 

 

3.1.1. Reconhecimento e identificação. 

Antes de abordar o tema que nos aproxima do âmago deste estudo é preciso 
deixar claro que há uma diferença fundamental entre o reconhecimento de uma 
voz e a identificação da mesma. Na verdade, o reconhecimento de uma voz, 
através de quem directamente a ouve, de um registo áudio simples ou sono áudio 
gráfico não é mais do que um método de comparação de sons ou da fala que 
permite ao captador emitir um juízo de certeza sobre a identidade entre dois sons 
e (ou) entre duas vozes. Em termos práticos, tratando-se por exemplo de uma voz 
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sem que a vítima do crime tenha visto o agente, a mesma mais tarde, perante um 
suspeito poderá afirmar: “esta voz que estou a ouvir parece (ou é) a mesma que 
ouvi quando fui maltratada(o).” Uma afirmação que será avaliada ulteriormente 
pelo juiz, em julgamento de forma mais ou menos cautelosa conforme a qualidade 
do magistrado, porém, sempre no quadro da livre apreciação da prova, como um 
dos elementos que, conjugados no apanhado das circunstâncias apuradas, podem 
fazê-lo acreditar que, de facto a voz que a vítima ouviu durante o inquérito ou o 
julgamento, é – provavelmente - a mesma que ouviu aquando da ocorrência do 
crime de que foi vítima. 

Porém, este testemunho, assim sem mais, se no inquérito não foram produzidas 
outras diligências corroborantes, sofre de uma fragilidade praticamente 
insuperável, dado que, em primeiro lugar, a vítima não viu na altura o criminoso; e 
em segundo lugar, não houve um registo de voz na altura do cometimento do 
ilícito. É pois, um mero testemunho que, vale o que vale, que o mesmo é dizer, 
muito pouco! 

 

Já algo diferente seria se, por uma qualquer razão a voz do criminoso tivesse 
ficado registada no acto do cometimento do crime e, mais tarde pudesse ser 
comparada com outro registo de voz autorizado ou não. Neste caso, do ponto de 
vista estritamente científico seria possível através da realização de uma perícia 
sono áudio gráfica conduzida pelo especialista em fonética e linguística, avaliar o 
grau de coincidência dos dois registos e levar a uma conclusão mais sólida de que 
se tratava de duas vozes iguais ou pelo menos idênticas. 

Porém, como veremos adiante, este último procedimento entraria em choque 
frontal com uma proibição absoluta de prova dado que, qualquer registo de voz 
para ser validamente apreciado pelo tribunal, em sede de julgamento tem que ser 
previamente autorizado por um juiz. 

Mas, ainda que assim não fosse, tratar-se-ia de um mero reconhecimento  de 
vozes, coisa muito diferente do conceito estrito de identificação , que implica ser 
capaz de afirmar e de provar sem dúvida, que a voz que se escuta é a voz emitida 
por um tal indivíduo (suspeito) previamente descrito e acusado num processo 
penal. 
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3.1.2. A perícia forense de voz 

Posto isto, é ponto assente em todo o caso que, hoje em dia é viável através de 
programas informáticos proceder ao reconhecimento de sons e de vozes, sem que 
tal coincida com o conceito e as necessidades judiciais de rigor na identificação de 
uma voz interceptada. O exemplo mais comum é o das aplicações da Biometria 
para a entrada nos condomínios e nos bancos que abordaremos adiante.  

Porém, a perícia de voz para efeitos forenses de apoio aos autos de intercepção e 
transcrição de conversações, num determinado inquérito criminal, em que está em 
jogo a possibilidade de condenação de um presumido inocente tem – deve ter - 
maiores exigências, se bem que, no fundo siga os critérios gerais comuns a todas 
as perícias e, antes de mais a necessidade de possuir modelos de comparação. 
Dado que é esse o critério fundamental, a premissa sine qua non das perícias em 
praticamente todos os domínios da ciência.  

Por isso, para abreviar decidi socorrer-me das palavras cristalinas de um eminente 
especialista na matéria, o professor Fernando da Assunção Martins que, 
recentemente a pedido - ao meu conhecimento pioneiro - do Tribunal Judicial de 
Paredes – 2º Juízo Criminal – com tribunal de júri – processo nº 507/08. 1GBPRD 
em plena fase de julgamento, esclareceu a matéria da viabilidade da perícia de 
voz requerida pela defesa, do seguinte modo: 

“Tenho a honra de comunicar a V. Exª que é possível realizar as perícias de voz, tendo 
como objectivo a identificação do seu autor, desde que sejam respeitadas algumas 
condições. 

Na maior parte dos casos, em Fonética Forense, as análises são efectuadas com base 
em duas gravações: uma original (desconhecida) e uma de controlo (conhecida. As boas 
condições técnicas são uma base fundamental para se atingir uma alta probabilidade de 
sucesso na obtenção de resultados. Ao mesmo tempo, quanto mais próximas forem as 
condições de gravação, maior é a probabilidade de conseguir a situação ideal nas 
comparações que é necessário efectuar. 

Basicamente, os dados são tratados através de análises acústicas e perceptivas, 
comparando eventos acústicos de ambos os tipos de gravações, tentando determinar se 
são pertinentes em termos linguísticos as semelhanças e as diferenças encontradas. 

Existe uma escala de classificação que corresponde ao resultado obtido na peritagem: 

1. Identificação 

2. Provável Identificação 
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3. Possível Identificação 

4. Inconclusivo 

5. Possível Eliminação 

6. Provável Eliminação 

7. Eliminação 

A consideração de cada estádio pressupõe a análise de fones, palavras e frases, tendo 
em conta o contexto em que ocorrem. 

São vários os factores que podem condicionar a tarefa de identificação do autor da voz, 
sendo as más condições das gravações as principais responsáveis pela grande maioria 
dos insucessos nesta área. Numa escala de probabilidades, não é possível demonstrar a 
100% qual é o autor de uma voz, dado que é natural na voz humana uma variabilidade 
que conduz a alguma aleatoriedade nas frequências produzidas. Na verdade, se 
analisarmos duas frases produzidas pelo mesmo falante, verificamos que existem 
diferenças entre ambas as produções que são naturais e que provam que dentro do 
mesmo falante podem existir diferenças. Na verdade, tendo em conta a variabilidade 
referida, o máximo de semelhança entre duas vozes, não ultrapassa os 90%. Sendo 
assim, considera-se que este valor corresponde ao máximo de probabilidade que é 
possível atingir, usando métodos rigorosos de carácter estatístico e científico.  

A presença de ruído, como se afirmou, condiciona a obtenção dos melhores resultados e 
é de esperar que à medida que aumente, diminua também o grau de probabilidade. 

Existem outros factores condicionantes que são de carácter tendencialmente previsível, já 
que são as características da própria língua que permitem prever o comportamento dos 
segmentos fonéticos na cadeia da fala. Estamos a referir-nos aos efeitos da chamada co-
articulação, ou seja, aos momentos em que se verificam articulações simultâneas, 
resultado das transições entre segmentos. Num espectro grama de banda larga, em que 
se pode seguir a progressão dos formantes, é possível ver estas influências através das 
transições formânticas. Quanto maior for a probabilidade da verificação de determinadas 
formas previsíveis de transição, tanto menor será a probabilidade de existirem diferenças 
entre dois falantes diferentes nesses contextos. Esta afirmação implica que, quer na 
verificação, quer na identificação do falante, apenas serão considerados relevantes os 
eventos acústicos, cuja variação não for previsível por razões contextuais. 

Não é fácil fazer uma previsão do tempo que é necessário para concluir a perícia de voz, 
mas a maior parte dos casos analisados demoraram cerca de um mês a ser concluídos, 
contando a partir do momento em que se recebem as duas (ou mais) gravações (a 
original e a de controlo) necessárias. 
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O Perito em Fonética Forense 

Professor Fernando da Assunção Martins “ 

* Nota: Com o devido respeito uma dúvida se me levanta quanto à afirmação “o máximo 
de semelhança entre duas vozes não ultrapassa os 90%” em confronto com a anterior 
proferida no mesmo texto “não é possível demonstrar a 100% qual é o autor de uma voz”. 

É que são duas questões diferentes e não devem ser confundidas. A primeira é a 
constatação científica que a mesma pessoa dificilmente consegue reproduzir a mesma 
frase de forma idêntica numa percentagem que ultrapasse os 90%; a segunda é a da 
“impossibilidade” afirmada de atingir os 100% na identificação de uma voz através da 
perícia. Na verdade é preciso não confundir as nossas potencialidades técnicas com as 
de outros países. Em especial as de Israel e dos Estados Unidos que, sobretudo a partir 
do 11 de Setembro – queda das Torres em Nova York – originou grandes 
aperfeiçoamentos tecnológicos, nomeadamente por via da necessidade que se tornou 
imperiosa de identificar de Ussama Bin Laden que, a espaços aparece a produzir 
declarações a partir dos seus locais de refúgio. É pois seguro que a identificação com os 
meios actuais se não é possível do ponto de vista científico e matemático atingir 100% 
certo é que não andará longe, sendo aceitável em todo o caso que ultrapassa muito mais 
de 90%. 

Aliás, todo o avanço tecnológico na denominada “luta contra o terrorismo internacional” 
teve como consequência também em Portugal facilitar a criação da UPAT – Unidade de 
Apoio e Prevenção Tecnológica sob a dependência da Direcção Nacional da Polícia 
Judiciária e a compra de sofisticado material de informação, escuta e gravação a Israel, 
com as autorizações dos Estados Unidos.**(ver também, pág.135 ) 

Em todo o caso a preciosa informação prestada ao tribunal pelo professor 
Fernando Martins arrasta desde logo - juntamente com a aquisição das condições 
básicas para a efectivação de uma perícia forense de voz - uma importante valia: 
a perícia forense de voz é possível; é capaz de atingir um grau de certeza 
confortável para a fundamentação de uma decisão judicial; e o que é mais, é 
possível ser efectuada em cerca de um mês. 

E uma quarta, essa outra, bem mais crua: só é possível efectuá-la na condição de 
existir à disposição do perito dois modelos de gravação comparativos, o original e 
o de controlo. Ou seja, uma condição sine qua non: é imprescindível que o arguido 
dê o seu consentimento para fornecer a gravação de controlo a partir da própria 
voz. 

É isso mesmo. Consentimento do arguido! Em todo o caso esta é a questão vital 
para a compreensão do propósito último deste trabalho. E tal só será possível 
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quando chegados ao ponto de, confrontados com a problemática de uma escuta 
telefónica, autorizada por um juiz e, ainda que cumprindo escrupulosamente a 
tramitação legal sem a qual a mesma é ferida de nulidade, nesse momento 
fatídico (para a justiça), ainda assim depararmos com desalento e amargura que, 
afinal há um pequeno problema que na altura aparecerá maior do que o mundo: o 
arguido cuja voz se pretende estudar e comparar com o registo efectuado, tem o 
direito inalienável que a lei lhe confere, ao silêncio!  

E tem mesmo, segundo muitos juristas o direito de recusar submeter-se à perícia 
à voz na própria fase de inquérito. Ainda que, contraditoriamente, o CPP no art. 
61º nº 3, al. d) afirme textualmente que “Recaem … sobre o arguido os deveres 
de: (…) Sujeitar-se a diligências de prova … ordenadas e efectuadas por entidade 
competente.” Uma coisa é certa: a voz, não é possível arrancar à força, ao 
contrário da saliva, do sangue, dos pelos, da urina, das impressões digitais, 
modelos comparativos para outro tipo de perícias que, pelo menos em teoria é 
possível obter de um arguido ainda que pela neutralização ou pela força. Mas a 
voz, não! 

Um problema como diz o povo, dos mais “bicudos” e que abordaremos lá para o 
fim como o culminar deste deambular pelo emaranhado de verdades com que nos 
assolam acriticamente desde os primeiros anos da universidade. Dado que, da 
resposta às questões que esse pormenor suscita, pode resultar uma certeza 
desconfortável a que se tem tentado fugir como o Diabo da Cruz: as escutas 
telefónicas que se banalizaram no nosso sistema judicial – se calhar - são tudo 
menos um meio adequado e eficaz de produção (ou de obtenção) de prova em 
processo penal. Por outras palavras, provavelmente as escutas são um meio de 
obtenção de prova que nada vale para efeitos de julgamento. Pelo menos é um 
meio de tal forma complexo e sujeito a tantas vicissitudes intrínsecas que o custo 
– benefício em termos judiciais é praticamente proibitivo para o bolso do 
contribuinte e de uma fragilidade probatória, absurda para o trabalho a que obriga. 

Diga-se aliás que tive muito recentemente a prova prática desta desconfiança 
preocupada quando, após um primeiro interrogatório de arguidos detidos e tendo 
requerido a perícia de voz inexistente nos autos e já na fase última, sempre 
desejável e felizmente ainda bem viva, de descontracção e da conversa cordial e 
informal, ao expor a tese que aqui defendo perante o juiz de instrução, a reacção 
do simpático e competente magistrado que conheço há muitos anos foi esta: Oh 
senhor Doutor! Mas, se for assim, se for obrigatória a perícia,  então quer dizer 
que isto que aqui está (pegando nos apensos das escutas) não serve para nada. 
Vai para o lixo!  Ao que, respondi com a maior candura, como se de anjo me 
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vestisse: “Foi o senhor Juiz quem o disse, foi o senhor!” O que é certo é que, do 
ponto de vista judicial se esta tese vier a vingar pela bondade e força intrínseca do 
seu arrazoado, uma vez mais se nos permita a expressão popular, “está o caldo 
entornado”! Porque muda forçosamente o paradigma em que até hoje temos 
vivido, no pântano do obscurantismo legislativo, com escutas a torto e a direito, 
todas validadas e formalmente muito certinhas, porém com o pequeno, mas 
aborrecido problema: sem perícia de voz, nada valem! E esta questão em lado 
nenhum é discutida. Não existe! Ou quando é aflorada é feita do modo estranho 
que a seguir descrevo: * 

*A única alusão à matéria que me foi dado encontrar,  pese embora muito ao de leve, reside 
na anotação “14” ao artigo 188º do CPP – Coimbra Ed itora – Magistrados do Ministério 
Público do Distrito Judicial do Porto – 2009 – pág.  502 - onde vem escrito: “Quanto à 
questão da necessidade ou não de certificar que as vozes constantes das gravações das 
intercepções telefónicas pertencem ou não às pessoa s a quem as mesmas são imputadas e 
contra quem servem de meio probatório, parece poder  considerar-se que, tal 
desconformidade pode ser arguida em sede de instruç ão ou julgamento, podendo ser 
determinada a realização de perícia pelo JIC (art. 154º nº 1), em sede de instrução ou em 
sede de julgamento, muito embora o princípio geral seja o de que existe correspondência à 
realidade dos elementos recolhidos.” 

Uma anotação que por si já diz tudo: os autores – todos magistrados do MP – 
denotando o pouco à vontade que a matéria lhes confere, neste ligeiro aflorar 
resolvem como de costume, passar por cima do problema, dizendo coisas 
extraordinárias: o MP em sede de inquérito nada tem a ver com a necessidade de 
promover a perícia da voz às conversações que ele próprio sugeriu e que foram 
autorizadas. E por qual razão? Porque mais tarde tal poderá ser decidido pelo Juiz 
de Instrução e também porque se presume (como princípio geral) que o que está 
nos autos corresponde à realidade. Ou seja: as polícias identificam as vozes sem 
mais pela investigação que constroem. E está assim o problema resolvido  dessa 
matéria de natureza científica e pericial - a identificação das vozes escutadas! 

Perante isto o que dizer? Pois é assim que se resolvem as coisas no seio judicial 
quando as questões são incómodas. Ou omite-se ou, quando já não é mais 
possível, arranjam-se umas explicações vagas e erróneas para não estragar o 
conjunto. 

3.1.3.  Meios directos e indirectos  

Feito este reparo inicial, resulta que da distinção necessária entre reconhecimento 
e identificação de uma voz, certo é que neste já longo percurso pudemos, em 
traços ainda assim simples, fornecer um descritivo das principais características 
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físicas dos sons e da voz, no quadro e na perspectiva do emissor e do captor. E 
dessa exposição, atrevo-me a imaginar que a reacção mais comum será agora a 
de uma maior cautela e de perceber que afinal o tema dos sons, da voz e da sua 
transmissão e identificação, é mais complexo do que comummente se antevê. 

Em boa verdade, pelas características físicas dos sons, mas em especial da voz e 
dos seus suportes físicos e (ou) fisiológicos, fácil é entender que há miríades de 
variações e de modulações, com origens as mais diversas: ambientais, genéticas, 
neurológicas e psicológicas. 

Na verdade, logo nos apercebemos que o mundo dos sons é algo mágico, uma 
espécie de caleidoscópio impressivo, de sensações puras, mistas ou sobrepostas 
- veja-se o “Efeito de Dolby”- e de ilusões tal a complexidade da estrutura de que é 
feito e em que vive. E não há exemplo mais simples para nos darmos conta desta 
realidade do que fazerem-nos ouvir a própria voz - de surpresa - através de um 
aparelho reprodutor, para verificar com espanto que a maior parte das vezes não 
somos capazes de a reconhecer ou de a identificar. 

O reconhecimento e a identificação de um som e de uma voz é assim o resultado 
em cada momento de um complexo conjunto neurológico de comparações 
subliminares, feitas de modo directo ou indirecto, através do sistema cerebral e 
sensorial que percepciona, retém, elabora e memoriza o caudal de informações 
que lhe chega através de uma mera conversação que se escuta. 

 

3.1.4.    As ciências cognitivas 

No fundo trata-se tão só do fruto elaborado das denominadas ciências cognitivas 
que se afirmaram como a construção de uma nova ciência cujo objectivo principal 
é compreender a inteligência humana. As ciências que têm a finalidade de 
descrever e explicar as principais disposições e capacidades do espírito humano - 
linguagem, audição, raciocínio, percepção, coordenação motora e planificação. 
Mas também simular tais funções e ir criando inteligência artificial, através de 
aparelhos sofisticados e, para já, por sectores limitados até um dia ser possível 
abarcar o todo, numa única máquina. 

O método aplicado é o de imaginar e concretizar programas informáticos e 
suportes tecnológicos que reproduzam os modos como o ser humano pensa, fala, 
ouve, anda, compreende, memoriza e aprende com essa finalidade de um dia ser 
possível elaborar uma réplica da inteligência humana. São pois, ciências que 
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podem ser encaradas como uma nova ciência do espírito. E, como tal acabam por 
se ocupar não raro de novas – velhas interrogações sobre o Homem que 
remontam aos primórdios da filosofia e se ligam inexoravelmente a outras 
disciplinas das ciências cognitivas de que se destacam  as neurociências e a 
inteligência artificial. 

 

 

3.1.5.     As neurociências  

Após uma longa evolução, as neurociências afirmam-se, hoje em dia, como o 
estudo do sistema nervoso, em particular das suas composições moleculares e 
bioquímicas, e as diferentes manifestações deste sistema e do tecido nas nossas 
actividades intelectuais, tais como a fala, o canto, o reconhecimento dos sons, das 
formas, a locomoção, a resolução de problemas e a planificação no cérebro das 
decisões e dos comportamentos.  

Esta definição que poderia assumir outra forma, remete-nos em todo o caso para 
as várias disciplinas que se acolhem e gravitam em torno das neurociências, em 
especial o recurso aos métodos da biologia molecular e da engenharia genética 
que permitem identificar as moléculas que vão fazer com que os neurónios se 
"reconheçam" e “falem entre si” com o objectivo de se agregarem para criar redes 
de conexões específicas e o progresso nos últimos anos das técnicas de registo 
de actividades e dos locais no cérebro, aquando da realização de condutas ou 
tarefas concretas. Veja-se como exemplo os progressos já conseguidos e 
espantosos na construção das chamadas próteses biónicas que fazem prever a 
possibilidade de uma “vida nova” para cegos, amputados, paraplégicos e 
similares. 

 As neurociências focam-se assim na investigação das alterações relativas aos 
nossos conhecimentos do ser vivo, das suas funções primordiais e dos órgãos e 
comportamentos, que são os vectores e suportes directos das actividades 
intelectuais do ser humano. 

O que está em causa é, naturalmente, o saber quanto à situação particular da 
nossa espécie no seio do mundo biológico, as fronteiras e extensões da nossa 
inteligência, a questão da relação entre "mecanismos" genéticos dessa 
inteligência e o papel das interacções ou aprendizagens. Assim, se acordarmos 
em considerar as ciências cognitivas como o estudo da inteligência desde as suas 



 

 

83 

 

manifestações mais elaboradas e altamente simbólicas até ao suporte biológico 
dessa inteligência, é evidente que uma parte fundamental da compreensão dos 
nossos processos intelectuais assenta no estudo e na compreensão do sistema 
nervoso que as sustenta.  

A complexidade dos factores que aqui intervêm explica tanto a aposta paradoxal 
das ciências cognitivas como a riqueza disciplinar que elas tentam construir como 
resposta. A segmentação dos estudos sobre o cérebro – locais e funções 
específicas - é mesmo a causa dos imensos progressos alcançados nos últimos 
anos, bem como das reconsiderações epistemológicas não menos espectaculares 
assim permitidas. Os fenómenos cognitivos são tão tributários dos mecanismos do 
cérebro, quanto o é a informação fornecida por um computador em relação aos 
circuitos electrónicos que o formam. O objecto das neurociências mantém-se o de 
descrever, explicar e modelizar os mecanismos neuronais elementares que 
sustentam qualquer acto cognitivo, perceptivo ou motor. Há, portanto, uma 
distância necessária entre modelizações cognitivas e modelizações neurológicas: 
para compreender o cérebro, é tão preciso conhecer o tipo de operações que ele 
realiza, como os seus desempenhos. 

 

3.1.6.  A  inteligência artificial 

Como é evidente, não cabe neste trabalho a pretensão de descrição e análise 
exaustiva dos processos e avanços actuais na criação da inteligência artificial; 
apenas fornecer alguns tópicos que permitam perceber que essa preocupação 
teve já resultados práticos, no quadro que nos ocupa, o aparecimento de 
programas de identificação de sons e de vozes cuja aplicação prática é hoje 
comum nas áreas da robótica, segurança e da investigação criminal. 

Isto dito, lembraremos apenas que, a inteligência artificial é, ao mesmo tempo uma 
ciência autónoma de busca, estudo e compreensão da inteligência humana – com 
a reserva sempre presente de que poderá no universo e em tese existir outro tipo 
de inteligência – e, por outro lado, uma espécie de fábrica ou um ramo da 
engenharia que tem o propósito de construir instrumentos de apoio à inteligência 
humana, quando não de substituição da mesma, pelo menos em sectores 
específicos e bem delimitados. 

Como bem disse Terry Winograd, “… a Inteligência Artificial continua a ser a 
procura do modo como os seres humanos pensam, com o objectivo de modelizar 
esse pensamento em processos computacionais, tentando assim construir um 
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corpo de explicações algorítmicas dos processos mentais humanos. É isto o que 
distingue a Inteligência Artificial dos outros campos de saber, porque coloca a 
ênfase na elaboração de teorias e modelos da Inteligência como programas de 
computador.” 

Por outro lado, Allen Newell em 1977 sobre a questão de saber o que é a 
Inteligência Artificial definiu-a como o “conhecimento – teoria, dados, avaliação – 
que descreve os meios para alcançar uma classe de fins desejados.” 

Dentro desta busca de compreensão da actividade mental e das funções cerebrais 
aplicadas às necessidades práticas é imprescindível voltar ao tema anteriormente 
abordado na descrição dos mecanismos do “ouvido interno” do “Órgão de Corti” e 
das “células nervosas ciliares” para o ligarmos à função da memória, essencial na 
fase posterior à percepção dos sons e das vozes que se escutam pela primeira 
vez. 

 

3.1.7. A  memória e os processos da sua formação 

Actualmente, a investigação no campo da memória dirige-se em especial para a 
análise e compreensão das “redes” e “agregados celulares” que permitam 
apreender melhor, formas específicas de associações mentais ou de conexões 
que constituem as bases da organização de processos de memória determinados. 
Pois não é demais salientar que o estudo da célula nervosa contém a marca, uma 
espécie de testemunho que as nossas experiências e vivências passadas 
depositam na memória. É como se ficassem nas células, decalques, traços ou 
pegadas das experiências depositadas na memória.  

E são essas marcas que melhor permitem entender a forma como 
percepcionamos um som ou uma voz pela primeira vez e, depois, à medida que o 
tempo passa e que outras circunstâncias e sons são vivenciados, retemos na 
memória de forma mais ou menos nítida as características desses sons e dessas 
vozes. São esses traços e essas marcas que ficam entranhados nas células 
nervosas sem que sequer seja possível racionalmente apercebermo-nos dessa 
realidade. 

Em todo o caso esta matéria tem sido estudada ao longo dos últimos decénios e, 
está na base de instrumentos de marketing, por exemplo que são conhecidos pelo 
nome de imagens e sons subliminares – mensagens incutidas de forma muito 
rápida e cadenciada no conjunto de imagens e de sons que vemos e ouvimos no 
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quotidiano e que, sem nos darmos conta, ficam impressas na nossa memória 
profunda e ali permanecem para em determinadas circunstâncias serem activadas 
e emergirem. Uma palavra, uma impressão fugaz, são suficientes, muitas vezes, 
para “reactivar” todo um conjunto de percepções, de emoções e de conhecimentos 
que julgávamos apagados. 

Estas concepções fazem assim parte do aperfeiçoamento progressivo das nossas 
capacidades de memória e de aprendizagem lentamente melhoradas, durante a 
evolução e, através do aprovisionamento do cérebro sob a forma de múltiplas 
conexões e associações de factos, experiências, hábitos e actividades. É como se 
tivéssemos um armazém no nosso cérebro, um prodigioso e bem organizado 
repositório que nos permite reter e armazenar, seja uma única imagem de pessoa 
que só encontramos uma vez ou recordações de toda uma vida, desde crianças 
até à idade madura. 

 

Ficamos assim com a percepção, sem sermos especialistas na matéria que o 
cérebro é capaz de utilizar para aprender ou memorizar dois tipos de estratégias 
não exclusivas, antes complementares: ou fabrica novos circuitos graças à criação 
de novos neurónios, ou transforma as conexões estabelecidas entre neurónios já 
existentes. Assim, tanto a aprendizagem como a memória são considerados 
conjuntos de sistemas organizadores cuja activação, espontânea ou pela 
experiência, orienta a função cerebral final. É por isso que desde sempre foi 
empreendido um esforço para construir esta memória associativa que caracteriza 
o próprio agregado celular – as células têm memória – e, a partir dela ser capaz 
de estabelecer analogias entre redes de neurónios e redes de autónomos. 

 

3.1.8. A Biometria e o reconhecimento da voz 

  

A tecnologia de reconhecimento e identificação de voz foi iniciada na década de 
1960, e desde então, tem sido submetida a uma investigação e desenvolvimento, 
atingindo as dimensões imensas, hoje evidenciadas. É uma tecnologia barata e 
relativamente precisa, o que permitiu um grande desenvolvimento em relativo 
pouco tempo. O reconhecimento de sons e por via dele, a possibilidade de 
identificação da voz consiste na identificação de uma pessoa, através dos 
atributos biométricos da sua voz. É pois, uma disciplina que faz parte integrante 
daquilo que se denomina por Biometria. 
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• Os  sistemas de identificação em geral (Biometria) assentam no princípio de 
que cada pessoa possui um conjunto de atributos biométricos, pessoais e 
diferentes de individuo para individuo. Tais atributos, no que respeita aos 
sons e à voz já foram descritos e explicados: o tom, timbre, amplitude de 
onda sonora, nível harmónico e altura. Porém, há um elemento essencial 
sem o qual não é possível proceder a uma identificação, sendo necessário 
que exista uma amostra da fala do utilizador, amostra essa que é 
armazenada e denominada “voiceprint” e que contém as informações sobre 
todas as características vocais do utilizador. 

O indivíduo que se pretende identificar deve ainda, encontrar-se em condições de 
saúde normais e, para além disso decidir fornecer uma amostra da sua voz, para o 
microfone existente no sistema. Esta amostra fornecida vai ser comparada com a 
amostra pré-existente do utilizador. Se coincidirem, então a pessoa é identificada. 

Para ilustrar estes princípios nada melhor do que apelar a um texto editado da 
autoria de duas especialistas da Academia Brasileira de Fonoaudiologia Forense, 
Maria do Carmo Gargaglione e Valéria Leal que, pela sua clareza e simplicidade 
explica, do ponto de vista da perícia criminal como é feita a identificação da voz.  

Dizem, esses peritos em síntese que a biometria é um dos derivados práticos das 
ciências da cognição que permitem compreender e explicar os mecanismos e os 
fundamentos da arte de falar, ouvir e reproduzir os sons e a linguagem falada. 
Tem origem grega bios (vida) e metron (medida) e é pois, uma ciência nova que 
estuda as características físicas ou comportamentais das pessoas, com o fim 
prático – utilitário e único – de as identificar. 

Assenta no pressuposto até hoje não desmentido – com ressalva para a 
possibilidade de clonagem de seres humanos, dizemos nós – de que cada 
indivíduo é único e conserva características físicas e de comportamento (voz, 
maneira de andar e de escrever, forma da íris) distintas e mensuráveis. 

 

3.1.9.   Perícia e técnicas de identificação de voz  

Já acima referi, e o texto assim o confirma no processo de reconhecimento e 
identificação da voz existem dois factores principais que sustentam essa distinção: 
factores orgânicos (tamanho das cavidades oral, nasal, do trato vocal, dimensão, 
proporção comprimento, massa e tensão das cordas vocais); e factores funcionais 
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(o modo próprio como cada indivíduo utiliza e manipula este conjunto de recursos 
estruturais durante a fala). 

Não sendo despiciendo relembrar a necessidade de um estado de saúde normal 
do indivíduo ou seja, sem disfunções vocais, auditivas, neurológicas, psicológicas 
ou ambientais assinaláveis (disfonias) 

E prossegue a análise dos especialistas agora citados expressamente:  

“A qualidade vocal pode ser definida como a percepção da complexidade física do 
tom laríngeo modificado pelas cavidades (orofaringe, cavidade nasal, etc.) … e 
fornece-nos informações desde as características físicas até à formação 
educacional de um indivíduo. Segundo Behlau (2001), uma das características da 
qualidade vocal é o tipo de voz, definido pelo padrão básico de emissão de um 
indivíduo e que está relacionado com a selecção de ajustes motores empregados, 
tanto nas pregas vocais quanto na ressonância da voz.” 

“Os parâmetros de qualidade vocal também sofrem influência de factores sócio -
educacionais que são decorrentes do processo de aceitação e incorporação de 
valores transferidos por determinada cultura de maneira implícita. É esse processo 
que faz com que o indivíduo se identifique com um determinado grupo ou 
profissão e incorpore o seu padrão de emissão, utilizando marcadores 
comunicativos característicos.” 

“A linguagem especial e o vocabulário usados por certos grupos sociais 
pertencentes a uma classe ou a uma profissão é um fenómeno sócio linguístico 
presente também nas facções criminosas, cuja tentativa de tornar a linguagem 
sigilosa é imperativa somente ao ouvinte destreinado.” 

“Possui carácter criptográfico ou seja, é uma linguagem codificada de tal forma 
para que não seja bem entendida por quem não pertence ao grupo, reforçando a 
identidade dos integrantes. Os termos são criados quase sempre a partir do 
vocabulário comum, com alteração do significante, mudança de categorias 
gramaticais e criação de metáforas* e metonímeas** que expressam valores e a 
visão de mundo do grupo. (…) A forma de utilização destas estruturas biológicas 
na produção da voz, fala e linguagem, as experiências pessoais, valores culturais, 
familiares e sociais exercem papel fundamental na individualização deste 
resultado sonoro.” 

“Desde a década de 80, os principais laboratórios de voz americanos 
governamentais (FBI) e institutos privados (IAI – International Association for 
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identification) consideraram os resultados da identificação de voz através de 
espectro grafia, limitados e inconclusivos, induzindo os erros de falsa eliminação 
ou falsa identificação. O uso exclusivo da espectro grafia, representação gráfica 
da onda sonora, baseada na análise de apenas três marcadores (intensidade, 
tempo e frequência) mostrou-se limitado do ponto de vista técnico como 
instrumento eficaz e conclusivo na identificação do falante. A espectro grafia 
requer a comparação de frases ou palavras idênticas entre as vozes analisadas 
(padrão e questionado) que invariavelmente estão sob condições bastante 
distintas, descontextualizadas e artificialmente produzidas.” 

*metáfora: figura de estilo - emprego de uma palavra fora do seu sentido normal, figurado; exemplo, o seu 
coração arde de paixão. 

**Metonímea: emprego de uma palavra por outra; exemplo, ele leu Platão (não a sua Obra) 

 

Este excerto do texto citado é fundamental para o nosso estudo porque leva desde 
já a pensar, no que refere à identificação das vozes escutadas no âmbito do 
processo judicial que, ainda que o arguido dê o consentimento para a perícia à voz 
e esteja de boa saúde, não basta a mera perícia sono gráfica, através da espectro 
grafia comparada, para chegar a uma conclusão científica da identificação de 
quem fala e com quem. É preciso mais. Por isso, o referido texto, avança mais 
longe na explicação identificando o seu conteúdo através da seguinte pergunta: 
“Como se realiza a perícia de identificação de voz, fala e linguagem?” Sendo 
curioso comparar a descrição que segue do que é uma perícia de voz com 
aqueloutra acima produzida na informação dirigida ao Tribunal Judicial de 
Paredes, pelo perito Dr. Fernando Martins (“III A Identificação da voz Humana – A. 
Meios e Métodos – b. A perícia forense de voz – pág. 76-77). E assim dizer: 

“O material questionado, acondicionado em diversos tipos de media de 
armazenamento (fita K7, CD, DVD, VHS) é transferido para a estação de trabalho 
no PC. Com o livre consentimento do questionado (sublinhado nosso) o padrão de 
voz é fornecido para a realização da perícia de voz. A colheita da voz padrão deve 
reflectir a fala natural do questionado, preservando-se as características acústicas 
e articulatórias próprias do indivíduo, que normalmente não são preservadas em 
situações em que a fala se torna mais artificial como, por exemplo, na leitura de 
textos ou repetição de trechos. Obedecendo a rígidos critérios técnicos, a 
comparação, identificação e interpretação de ambos os materiais sonoros 
(questionado e padrão) permitirá ao perito, de modo satisfatório, elencar 
características reveladoras de identidade ou não entre os mesmos. Após a análise 
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dos dados os resultados possíveis são: POSITIVO, a voz do padrão e questionado 
pertencem ao mesmo indivíduo; NEGATIVO, a voz do padrão e questionado não 
pertencem ao mesmo indivíduo; INCONCLUSIVO, os dados são insuficientes. 
Para a análise, são utilizados 30 marcadores considerados parâmetros da voz, 
fala e linguagem que reflectem, entre outros factores: as características culturais, 
psico acústicas, socioleto, idioleto, sotaque, vocabulário, frequência, ressonância, 
fluência, prosódia, articulação, modulação, pitch, loudness, velocidade, qualidade 
vocal e padrão dinâmico respiratório.” 

 

Não restam deste modo dúvidas que, salvo nos casos raros de contacto directo da 
testemunha com a fonte da conversação ou ainda no caso específico conhecido 
na técnica policial pelo termo “escutas em tempo real”  a identificação de vozes 
interceptadas é matéria que exige não só meras perícias assentes no registo 
espectro gráfico das ondas sonoras, mas um verdadeiro estudo multidisciplinar 
que só pode ser desempenhado por peritos especialistas da voz, que se designam 
por Fono Audiólogos. Não basta por conseguinte ser polícia, juiz ou advogado, 
dado que a matéria em causa por definição e natureza exige peritos altamente 
especializados e coadjuvados pelos sistemas mais avançados da Biometria e das 
técnicas de registo áudio.  

E tanto assim é que o texto que temos vindo a citar alude mesmo a uma questão 
que é possível colocar, sempre que se trata de adquirir a certeza na identificação 
de uma voz escutada através de intercepção e registo, sob a forma da seguinte 
nova pergunta: “É possível disfarçar a voz para não ser identificado?” Todos 
sabemos que isso é possível e não há criança ou adulto que, pelo menos uma vez 
na vida não se tenha deliciado com o imenso talento de imitadores profissionais da 
voz ou ventríloquos, capazes de criar a ilusão mais palpável e real que um ser 
humano poderia imaginar. Neste sentido, voltemos ao texto dos distintos peritos 
que nos diz a propósito: 

“ A tentativa de imitar ou disfarçar a voz dificilmente elimina todas as pistas 
possíveis de serem usadas na identificação, mesmo para imitadores profissionais. 
Alguns aspectos estão tão fortemente cristalizados no falante, que este não 
consegue alterá-los voluntariamente, permanecendo presentes na fala 
dissimulada. Portanto, a fala espontânea é totalmente controlada pela actividade 
cerebral, ainda que o falante aprenda outra língua ou tente disfarçar a própria fala, 
o modo como o cérebro controla os órgãos envolvidos na comunicação oral, não 
se modifica completamente e é peculiar a cada indivíduo.” 
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“Mesmo em indivíduos com características hereditárias semelhantes é possível 
para o perito diferenciar e individualizar o conjunto de caracteres e marcadores 
utilizados por eles.” 

“ No laboratório de voz, é relativamente simples estabelecer as diferenças 
perceptuais e acústicas entre a voz real e a imitada, visto que alguns aspectos 
vocais estão fortemente ligados à anatomia do indivíduo e, portanto, 
individualizadas.” 

“ Para a análise qualitativa e quantitativa dos materiais encaminhados, nas 
perícias são utilizados diversos equipamentos sofisticados como softwares de 
análise acústica, conversores, editores e gravadores de áudio, microfones de 
precisão, fones de ouvido, além da larga experiência do perito em padrões de voz, 
fala e na descodificação da linguagem.” 

“O procedimento técnico utilizado na identificação do falante requer o uso de 
diversos marcadores e parâmetros que avaliados conjuntamente garantam a 
consistência do procedimento pericial sendo a avaliação oral e visual, qualitativa e 
quantitativa do ponto de vista técnico científico, indissociáveis e imprescindíveis.” 

“O profissional capacitado para a realização deste tipo de perícia, precisa ter 
profundos conhecimentos de acústica, fisiologia da fonação, anatomia, linguagem, 
psicoacústica, informática, dentro outras áreas comuns para a realização de 
perícias de voz.” 

“ Estudos realizados em 1975 por Lt. L. Smrkovski na unidade de Identificação de 
Voz The Michigan State Police, demonstram claramente a importância do treino e 
experiência na identificação de voz, comparando-se três níveis de categoria entre 
os avaliadores. A diferença entre novatos, estagiários e profissionais é ainda mais 
relevante a laudos inconclusivos. Os avaliadores profissionais são 
percentualmente mais cuidadosos quanto ao resultado desta análise.” 

 

Para, finalmente concluir o artigo citado, sob o título “A máquina humana na 
identificação da voz” dizendo:  

“A perícia de confronto de voz e Identificação do Locutor é um importante 
instrumento técnico na elucidação de delitos, ao facilitar a identificação dos 
responsáveis. Serve como prova material, permitindo imputar a autoria de um 
crime a alguém ou desvincular a sua participação. A prova pericial é a alma do 
processo, um instrumento valioso cuja força deriva da capacidade técnica de 
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quem elabora o laudo e do próprio conteúdo deste. Portanto, a perícia deve ser 
exercitada com meticulosidade e resguardo dos princípios técnicos e morais. Os 
avanços tecnológicos no procedimento de identificação do falante devem 
combinar a experiência do perito em analisar padrões de voz, fala e linguagem e o 
uso adequado dos modernos instrumentos tecnológicos de última geração.” 

 

3.2. POSTO ISTO … ! 

 

3.2.1. As certezas, as conclusões possíveis e …  

 

É isso mesmo. Posto isto …  o que pensar? Que o mesmo é dizer, chegados a 
este ponto, quais as conclusões seguras que nos podemos permitir retirar desde 
já por comprovação sólida - dedutiva e científica do que ficou escrito?   

Penso que são várias e importantes as conclusões dirigidas, passo a passo ao 
âmago deste singelo estudo. Porém, se essas conclusões se cristalizam em 
certezas, só uma avaliação crítica posterior de quem lê, das matérias e do método 
acolhido neste divagar poderá confortar ou não essa pretensão. E por que razão? 

Porque em matéria do conhecimento científico diz-nos a experiência histórica, a 
vida e a própria epistemologia do conhecimento humano que a relatividade da 
verdade alcançada num momento, se pode inexoravelmente exprimir em certezas 
que mais não são do que mentiras adiadas para o futuro. Não sendo despiciendo 
lembrar só como mero exemplo criativo que, os avanços prodigiosos nas áreas da 
bioquímica e da engenharia genética não nos permitem afiançar que, no futuro 
não venha a ser possível, através da clonagem global ou parcial de um ser 
humano criar/fabricar, órgãos ou centros vitais iguais entre dois seres distintos, 
mas impossíveis de distinguir. E, nesse caso, a questão do reconhecimento de 
sons e da identificação de vozes interceptadas seria ainda mais bicudo do que 
aquilo que já hoje é! 

Feita esta prévia e imprescindível ressalva, podemos assim mesmo retirar desde 
já algumas conclusões/certezas adquiridas ao longo dos tempos e que aqui me 
permito relembrar e acentuar. 
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A primeira de entre todas é a mais óbvia, e a mais fascinante: o ser humano pela 
sua natureza estruturante e actividade produtiva inteligente, foi capaz de 
desenvolver ao longo de milhões de anos as capacidades de emitir sons e de os 
captar, de modular sons sob a forma de voz e de os reconhecer através da 
audição, da memória e da cognição e também, posteriormente, de formatar a 
linguagem que lhe permite comunicar com os outros ao mesmo tempo que 
compreende e identifica essas vozes, essa linguagem e identifica a sua origem, na 
maior parte das situações vivenciadas. Porém, com uma condição básica: o 
estado de saúde normal dos órgãos próprios neurológicos e psicológicos de quem 
fala e de quem ouve. 

Depois, foi possível através dos conhecimentos obtidos no estudo específico da 
natureza dos sons e da fisiologia humana, compreender que era viável construir 
tecnologia capaz de transportar sons e vozes à distância e de os recriar através de 
outros aparelhos nos locais da sua captação e recepção.  

Finalmente, sabemos hoje após o vertiginoso desenvolvimento científico e 
tecnológico dos últimos duzentos anos que é perfeitamente possível tecnicamente, 
registar e reconhecer a muito longas distâncias os sons e de entre os sons as 
vozes que se escutam e que são interceptadas. Acrescentando que, esse 
reconhecimento científico é multidisciplinar, ou seja, em termos simples, no que 
respeita às vozes, não se bastando com um dos processos mecânicos e (ou) 
electrónicos de registo comparativo. É necessário o auxílio de peritos e 
especialistas em outras áreas científicas: especialistas da voz, linguistas, 
ambientalistas, informáticos e outros. Sendo certo que, o trabalho específico de 
uns não pode ser separado do dos outros. 

Que o mesmo é dizer, não basta chamar a tribunal um especialista em fonética ou 
um linguista para identificar cabalmente uma voz interceptada: é preciso 
antecipadamente elaborar uma perícia científica que comporta todas as 
especialidades que, conjugadas possam auxiliar o barco da justiça a chegar a 
porto seguro. 

 

 

3.2.2. …  a mãe das certezas. 

Uma só, a mais simples, mas a mais bela e contundente: o reconhecimento e a 
identificação de sons e vozes interceptadas à distância não se compadece com 



 

 

93 

 

simplismos, omissões ou artifícios dogmáticos e ausência de rigor. Por isso, deu 
origem a novas ciências, desde a linguística à biometria, cujo método de alcance 
da verdade e de sucesso comprovado só foi possível através do rigor fornecido 
pelo método de experimentação científico e de aplicação tecnológico dele 
exclusivamente derivado. 

 E esta mãe das certezas – necessidade de rigor, liberdade de raciocínio e 
despojar de preconceitos até onde é humanamente possível – é a chave para o 
salto definitivo ao cerne do problema que aqui me trouxe e que ao longo dos anos 
trouxe à baila – sempre derrotado, diga-se! - nos processos em que me vi 
confrontado. Uma situação que, pela sua natureza e gravidade das 
consequências, tem maior acuidade ainda no processo penal, pois que se a 
necessidade de rigor nestas matérias é fundamental na vida comum, como por 
exemplo, na segurança da identificação e reconhecimento de vozes à entrada de 
condomínios ou de instalações sensíveis, militares, bancárias ou outras; muito 
mais rigor se exige na análise e ponderação de um meio de obtenção de prova – 
vulgo uma escuta telefónica – de cuja errada ou displicente interpretação na 
identificação das vozes pode resultar ou não a aplicação de uma longa pena de 
prisão a um arguido indiciado, acusado e julgado. 

 

Por isso, a meu modesto ver fazia todo o sentido percorrer as matérias anteriores 
passo a passo, mesmo correndo o risco de uma crítica possível e até pertinente 
que antecipo: então tudo o que ficou dito atrás, seja do ponto de vista do 
conhecimento científico ou meramente comum, não é já banal e assente pela 
comunidade universitária e pelo comum dos cidadãos medianamente cultivado? E 
a essa crítica possível, respondo de forma também ela a mais simples: pois é! 
Mas trata-se de abalar um dogma e uma prática do sistema judicial, o que muda 
tudo!  

Porque o edifício do direito e do sistema judiciário, aqui, como em muitos outros 
países desenvolvidos, assenta em métodos e meios de pensamento e de 
actuação que nada ou muito pouco têm a ver com a produção científica do 
conhecimento. Foi sempre isso que nos ensinou o Professor Michel Miaille. E  é 
nesta medida e certeza da realidade e do conhecimento prático do que é o 
sistema judiciário e como funciona que reside uma outra: para abalar o mais 
insignificante elemento desse edifício conservador e patibular, é preciso um 
redobrar de persistência, de rigor e de evidência que nunca seriam necessários 
noutra actividade.  
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E isto que digo é muito fácil de compreender, pois basta uma simples conversa 
com um jurista mediano para ficar logo a perceber que o mesmo tem sempre 
razão em tudo e, quando a não tem de forma evidente, logo arranja uma resposta 
barroca do tipo que acima reproduzi, do tipo um cão é uma espécie de gato! 
Passe a caricatura. 

Lembram-se do que acima ficou dito a propósito da pretensamente rigorosa 
diferenciação no Código de Processo Penal, entre os conceitos de “Meio de 
Prova” e de “Meio de Obtenção da prova”? Um gigantesco embuste processual 
que só serve para lançar a confusão e facilitar ao julgador ser ele a decidir 
apreciar matérias do foro científico misturadas com outras do foro comum, como é 
o caso das escutas telefónicas?  

Ora, esta dificuldade não sucede, pelo menos de forma tão agressiva e perene 
com os mentores de outras actividades, como os médicos, por exemplo, sendo 
mais fácil discutir criticamente conceitos e métodos que são captados e 
ponderados com mais abertura e simplicidade. 

Uma realidade do sistema judicial e do direito – conservadorismo e opacidade – 
que é muito discutida hoje em dia, mas que até hoje ninguém conseguiu abalar 
seriamente, sem que tentando-o, deixe de correr o risco de ouvir as vozes 
corporativas do costume atentas aos riscos e ao estalar do verniz na formalidade 
institucional que defendem como as meninas dos seus olhos. 

Bem sei que esta crítica contundente não é, como nunca foi bem aceite e, por 
isso, em qualquer análise séria de uma matéria controversa em direito é sempre 
útil – à cautela! – procurarmos respaldo no rigor e expor as nossas razões de 
forma serena, paulatina e passo a passo, correndo o risco de repisar 
conhecimentos adquiridos e aceites já pelo comum dos cidadãos, de modo a que, 
nesse percurso assente em base sólida seja possível romper a vozearia 
institucional e passar com decisão à crítica avançada do sistema. É isso que 
tentarei, fazer de seguida. 
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IV. AS ESCUTAS TELEFÓNICAS NO 
PROCESSO PENAL 
 

 
4.1.  O processo penal e a investigação. 

 
4.1.1. Inquérito, investigação e …  escutas! 
 
Para melhor e mais fácil compreensão do leitor é necessário em alguns breves 
pontos, relembrar o que são as vulgarmente denominadas escutas telefónicas no 
processo penal, tantas vezes badaladas nas televisões e nos jornais a propósito 
de tudo e de nada, mas em especial referidas aos chamados processos 
mediáticos. 
 
Salientando antes de mais o que é trivial: que as escutas estão ligadas ao 
processo penal e, como tal é imprescindível perceber o que significa esse 
palavrão. Afinal o que é o processo penal?  
 
Muitas vezes por graça, tenho o hábito de explicar a amigos e vizinhos ou a jovens 
estudantes que, no fundo, um processo penal não passa de … um conjunto de 
papéis! Papéis, sobrepostos uns a seguir aos outros, em volumes vários, uns 
relatando factos, outros com gráficos, outros com descrição de objectos 
apreendidos, outros contendo perícias, outros com fotogramas, outros com 
declarações de vário tipo, despachos, notificações ou seja, um processo penal que 
começa sempre por uma denúncia ou uma queixa registada e autuada como 
processo crime nos serviços do Ministério Público de uma qualquer comarca, vai-
se assim desenvolvendo durante a fase de inquérito, através da investigação das 
polícias, sempre (pelo menos em teoria) dirigidas pelo Ministério Público. E é 
assim que esse monte de papéis devidamente numerado e organizado vai 
crescendo, crescendo, até atingir por vezes dezenas de volumes. 
 
Ora, é nessa fase de “Inquérito” também, erradamente conhecida por fase - 
juridicamente inexistente - de “investigação” que, em geral aparece a figura das 
“escutas telefónicas”. Assim e em traços simples direi que, no quadro do inquérito 
criminal que decorre sob a direcção do M.P. as necessidades da investigação no 
terreno levam por vezes (direi demasiadas vezes) as polícias a sugerirem ao M.P. 
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a necessidade de interceptar conversas telefónicas de e entre suspeitos. Em todo 
o caso, é uma diligência processual que está prevista e minuciosamente regulada 
no Código de Processo Penal. 
 
Antes de abordar o procedimento legal, sempre é preciso fazer notar que nem 
todos os polícias ou esquadras têm a possibilidade de realizar essas intercepções 
ou “escutas” encontrando-se a aparelhagem adequada e sofisticada, normalmente 
localizada, concentrada e em todo o caso sob a guarda e protecção da PJ e nas 
suas principais Directorias. Esta é a teoria, porque em todo o caso também 
convém não esquecer que tais aparelhagens nada mais são do que registadores 
(gravadores) de conversas telefónicas emitidas e captadas por entidades 
exteriores que são as tão conhecidas operadoras de telecomunicações fixas ou 
móveis. Operadoras que, após autorização judicial abrem os fluxos, 
direccionando-os para as referidas aparelhagens assim permitindo às polícias 
escutar e ao mesmo tempo efectuar o registo áudio de todas essas conversações. 
 
Por conseguinte, as conversas telefónicas escutadas pelas polícias no quadro do 
inquérito criminal também são ouvidas (ou podem ser ouvidas) por inúmeros 
funcionários das centrais de telecomunicações. Em todo o caso, parece que desse 
estado de coisas não vem mal ao mundo, já que está comprovado e publicado que 
os grandes centros militares de informação e de contra informação das grandes 
potências não só são capazes, como registam e escutam em permanência os 
triliões de conversas telefónicas que anualmente ocorrem em todo o mundo, 
através de redes de satélites geoestacionários. 
 
E essa realidade comprovada e nunca desmentida vai-nos ajudar lá mais para o 
fim a compreender que, se calhar as escutas telefónicas servem para outro fim, 
muito mais importante do que aquele como é normalmente encarado no nosso 
sistema judiciário ou seja, como meio de obtenção de prova para efeitos de 
julgamento. 
 
De qualquer modo, para já o que nos interessa perceber pela forma mais simples 
possível é o que são as tão badaladas “escutas” onde são feitas e por quem. 
 
 
4.1.2. A caracterização da escuta telefónica na per spectiva do cidadão.  
 
Em boa verdade e termos simples: a escuta de uma conversa telefónica é sempre 
um meio invasor da privacidade dos cidadãos que fere direitos fundamentais 
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consagrados. Seja qual for o motivo, é fundamental que nem por um segundo seja 
esquecida esta certeza, porque o direito à privacidade, é um direito não só 
protegido pela Constituição, como pelos Pactos Internacionais, em particular a 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Muitos sabem disso, porém 
bastante menos lhe dão a importância devida na prática judicial. 
 
É por causa dessa realidade jurídica sedimentada e indiscutível a que Portugal 
está obrigado – artigo 8º nº 1 da Constituição da República Portuguesa: “As 
normas e os princípios de Direito Internacional geral ou comum fazem parte do 
Direito Português.” – que, pese embora a realidade seja outra (por via das já 
aludidas escutas sistemáticas e globais dos serviços secretos) o sistema 
normativo foi obrigado a legislar, cada vez com maior detalhe na ordem jurídica 
interna o regime específico da permissão excepcional de intromissão na vida 
privada que dá pelo nome comum das “escutas telefónicas.” 
 
E essa necessidade de crescente pormenorização e de aparente rigor foi tanto 
maior e premente quanto mais abusos se foram verificando ao longo dos anos 
oitenta e noventa, na sistemática utilização pelas polícias das escutas como meio 
de investigação de crimes os mais diversos. Situação que redundou em poucos 
anos numa avalanche de autos de transcrição juntos aos processos para 
julgamento. Tendo-se mesmo chegado a extremos caricatos: processos crimes 
com presos preventivos cuja prova indicada na acusação dos  era praticamente 
toda constituída, por gigantescos amontoados de apensos contendo milhares de 
gravações áudio de conversas telefónicas interceptadas, gravadas e transcritas 
em auto. 
 
 Só como mero exemplo, cá no Norte quem não se recorda do célebre processo 
dos “Ninjas” do Vale do Sousa? Processo em que a defesa na altura provou 
minutando que, mesmo ouvindo os CD’s durante 24 horas por dia era impossível 
ao juiz cumprir os prazos legais impostos por lei e que foram dados como 
cumpridos nos autos. Ou, ainda mais gritante ainda que menos conhecido, o 
julgamento com tribunal de júri do “Zé Daniel” de Paredes ainda em fase de 
primeiro recurso, passados dois anos e meio desde a data da prolação da 
sentença! 
 
Em todo o caso, uma proliferação de autorizações de escutas que, durante anos 
se incrustou como o alastrar de uma praga processual que culminou em 
verdadeiro escândalo nacional: uma banalização de tal forma evidente e agressiva 
com escutas por tudo e por nada e autos de transcrição tantas vezes ridículos, 
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misturados e contendo milhares de conversas íntimas, pessoais e sem qualquer 
interesse para os julgadores que o legislador e os próprios partidos políticos 
praticamente em consonância decidiram limitar e conter esse desvario inquisitório. 
 
Decisão que se traduziu na aprovação da Lei nº 48/2007, de 29 de Agosto que 
alterou profundamente o Código de Processo Penal e, em especial na 
reformulação de todo o “Capítulo IV … Das escutas telefónicas” e dos dois artigos 
fundamentais assim refeitos e agigantados no pormenor: os artigos 187º e 188º 
desse diploma, o instrumento prático de trabalho mais importante dos juristas no 
quadro penal. E parece ter resultado, decorridos os primeiros dois anos, em 
alguma acalmia na utilização compulsiva desse paliativo probatório fácil e barato. 
 
Seja que não seja a situação descrita vivenciada ao longo do tempo provocou no 
cidadão comum uma espécie de mal estar e de dúvida difusa de que todos 
éramos ou podíamos ser escutados sem verdadeiro controle. Até o Procurador – 
Geral da República provocou sensação mediática ao exprimir receio de que ele 
próprio temia poder estar sob escuta. 
 
Uma caricatura social que não correspondendo embora à verdade, ainda hoje se 
mantém perene e nada mais é do que o ressurgir do velho sentimento do 
português vigiado do Estado Novo. Sentimento persistente que, em todo o caso 
continua a suscitar repúdio e desconfiança na probidade e transparência de 
métodos e comportamentos das polícias e da Justiça em geral. 
 
É esse o sentimento profundo do cidadão ainda que, por vezes tentado a acolher 
com benevolência a ilusão propalada pelos gritos da direita populista apelando à 
maior liberdade das escutas para combater o crime. 
 
 
4.1.3. A escuta na perspectiva do criminoso 

 
Este é um fenómeno ainda muito mal estudado e por isso apenas me é possível 
oferecer uma experiência de vida prática sentida de perto no lidar quotidiano com 
os manejos, perspectivas e sentimentos dos acusados quer acabem condenados 
ou absolvidos.  
Na verdade, de uma coisa não há dúvida: o criminoso aprende . E quase sempre 
aprende mais depressa e melhor que o sistema judiciário que o persegue. 
 
Por isso, na prática a utilização das escutas não só acalmou como disse, em 
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virtude do ferrolho legal que apertou e impôs barreiras mais claras e maior 
controle judicial, mas sobretudo porque a criminalidade, em especial a violenta e 
altamente organizada redobrou os cuidados e sofisticou os meios e métodos de 
comunicação. Não há dúvida que hoje, um traficante de droga que se preze já não 
se desloca com o seu telemóvel e número habitual, deixando-os tranquilamente 
pousados nas suas casas de morada de família. Nem conversa ou faz 
encomendas ainda que disfarçadas através dos telefones. Contrata cada vez mais 
correios transportadores de confiança a quem paga para os transportes de risco 
ou desloca-se ele próprio sem grandes conversas aos locais de origem (países 
longínquos) de forma a efectuar o controle à distância dos trajectos, protegendo-
se no exterior até que as cargas atinjam o bom porto  previamente escolhido, sem 
consequências. 
 
O que parece estar a obrigar as polícias, nesse tipo particular de crime ( médio e 
grande tráfico de estupefacientes)   menos primário e mais inteligente a voltar ao 
bom e velho, mas fastidioso e oneroso procedimento das vigilâncias e dos 
seguimentos. E também, nos casos do crime muito violento – roubos, carjacking e 
violações – essas mesmas vigilâncias acompanhadas das denominadas e 
eficazes “escutas em tempo real”.  
 
E é assim que, os abusos e banalizações anteriormente descritos na utilização 
das escutas telefónicas acabou por se virar contra a própria sociedade de duas 
formas: provocou um abaixamento da qualidade democrática da sociedade em 
geral, causando o medo generalizado de se poder ser escutado a propósito de 
tudo e de nada; e ensinou e a criminalidade a proteger-se e a encontrar meios 
sempre mais sofisticados e avançados na produção do crime. 
 
Perante esta constatação alguns serão tentados retorquir. Mas sempre foi assim! 
O que, em parte é verdade. Porém não há dúvida que a banalização que durante 
anos foi permitida às polícias na utilização de escutas telefónicas trouxe graves 
consequências na gestão parcimoniosa dos meios de investigação que são 
escassos, porque permitiu às ondas de criminalidade sucessivas aprenderem a 
neutralizar um procedimento muito útil em casos verdadeiramente excepcionais e, 
pela ligeireza com que foi profusamente utilizado teve também consequências no 
abaixamento do nível técnico dos próprios métodos de investigação que 
preteriram ao longo de anos aqueles que, sendo eficazes, dão mais trabalho e 
exigem melhor treino técnico e meios humanos mais reforçados. Pois de uma 
coisa ninguém tenha dúvidas: é muito mais cómodo e fácil escutar e gravar uma 
conversa telefónica no gabinete, do que aprender a fazer e concretizar um 
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seguimento discreto e contínuo a um alvo suspeito, durante semanas ou meses. 
Implicando brigadas especializadas e altamente treinadas associadas a meios e 
instrumentos mecânicos e técnicos de recolha de prova à distância. 
 
Na perspectiva do criminoso a escuta telefónica generalizada acabou assim por 
servir a um melhor aperfeiçoamento e eficácia, não só pela disciplina de cuidados 
adoptados de forma profissional, como até o de apetrechamento com meios 
tecnológicos de intercepção dos velhos sistemas de comunicações entre as 
próprias polícias, já que ainda não existe um sistema seguro e em rede 
impenetrável de comunicação e interligação, pois actualmente, cada instituição 
ainda dispõe de sistemas de comunicação próprios, normalmente incompatíveis 
entre si. 
 
Como único exemplo caricato que muitos desconhecem, um apelo urgente para 
operação de perseguição de um grupo criminoso feito pela GNR, por exemplo de 
Matosinhos, funciona apenas para os seis postos daquela área de comando, não 
sendo possível fazer apelo directo através da rede para a PSP ou para a PJ ou 
mesmo para outro comando distrital da mesmíssima GNR. Dado que, cada 
sistema de comunicações se encontra criptado só para aqueles postos e aquela 
área específica. 
 

4.1.4.       As exigências de operacionalidade das comunicações na 
perspectiva da investigação face à ao peso da buroc racia 
administrativa.   

 
O que nos permite, chegados a este ponto, assinalar por questão de justiça que as 
polícias foram elas mesmas incentivadas a buscar os meios de obtenção de prova 
mais fáceis e mais baratos, confrontadas com a espantosa falta de meios com que 
o poder político sempre os brindou. Bem como com os critérios de escolha das 
prioridades. Que interesse tem fazer proliferar as escutas telefónicas se nunca se 
investiu em meios humanos, tecnológicos e periciais capazes de assegurar 
investigações rápidas e eficientes no combate ao crime? 
 
Que importância foi dada ao que é essencial na investigação criminal, a saber os 
sistemas de informação e de comunicação integrados? Rigorosamente nenhuma. 
Como se, deixar escutar a torto e a direito pudesse colmatar essas deficiências 
estruturais que ainda perduram.  
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Vindo a talhe de foice lembrar que o recente projecto SIRESP – Sistema 
Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Por tugal é definido como 
“um sistema único de comunicações, baseado numa só infraestrutura de 
telecomunicações nacional, partilhado, que deve assegurar a satisfação das 
necessidades de comunicações das forças de segurança e emergência, 
satisfazendo a intercomunicação e a interoperabilidade entre as diversas forças e 
serviços e, em caso de emergência, permitir a centralização do comando e da 
coordenação.” 

Isto é a teoria. Porque, para lá das vicissitudes que o projecto logo sofreu no 
início, por suspeitas de corrupção, cujo processo acabou arquivado pelo Ministério 
Público, certo é que, segundo um artigo recentemente editado pelo jornal “O 
Público” a entidade que fiscaliza o funcionamento e a confidencialidade da rede de 
comunicações das várias forças de segurança, dos serviços de informação e da 
protecção civil, entre outros, dispõe apenas de uma pessoa ao seu serviço. 
Segundo o mesmo artigo, a rede conta já com cinco mil terminais em operação e 
permitirá, a breve prazo, a comunicação entre 55 mil utilizadores.  

Para melhor ilustrar as facilidades que, pelo seu peso burocrático o sistema da 
Administração Pública oferece ao crime e seus mentores, não resisto a citar 
alguns excertos  do referido  artigo. Onde vem dito: 

“Para um dos membros do segundo grupo de trabalho que analisou a única 
proposta candidata, Mário Jorge Leitão, do Instituto de Engenharia de Sistemas e 
Computadores do Porto (INESC Porto), esta é uma situação "preocupante", já que 
a entidade gestora do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança 
de Portugal (SIRESP) tem que possuir uma estrutura técnica adequada para fazer 
uma fiscalização real.  

"Se efectivamente a entidade que faz a gestão da utilização e da segurança do 
SIRESP, que, segundo o caderno de encargos tinha que ser uma entidade 
pública, tiver apenas uma pessoa, isso revela uma debilidade enorme",  ...  Isto 
porque, além da segurança, este responsável é que faz a ponte entre as 
instituições utilizadoras e a entidade operadora, constituída pelos membros do 
consórcio vencedor.  

Como existe o princípio do utilizador - pagador é esta entidade pública que 
controla os pagamentos feitos entre os vários intervenientes e serve de 
intermediário entre as instituições do Estado e a empresa que recebe os 
pagamentos, a SIRESP, S.A.  

 



 

 

102 

 

O especialista do INESC Porto lembra que certas funções relacionadas com o 
registo nominativo de utilizadores só poderiam ser feitas pela entidade pública, já 
que podem pôr em causa a segurança do Estado.  

Imagine-se que, ao ter o registo de chamadas do director da Polícia Judiciária, 
alguém poderia reconstituir os seus passos e ter acesso a parte da sua vida 
profissional. Ou através dos registos de utilizadores poderia descobrir o nome dos 
elementos que trabalham para o Serviço de Informação de Segurança (SIS). "Não 
sei se é a entidade gestora que gere os próprios utilizadores?", avisa Mário Jorge 
Leitão. "Mas sei que é impossível uma pessoa desempenhar todas essas 
funções", acrescenta. 

Contactado pelo PÚBLICO ontem ao início da noite, o Ministério da Administração 
Interna (MAI) indicou que o gabinete do secretário de Estado adjunto e da 
Administração Interna, José Magalhães, "não deu resposta" a estas questões, 
nomeadamente quanto à forma como é assegurada a confidencialidade dos 
códigos das comunicações devido à encriptação das chamadas.  

No entanto, o ex-subsecretário de Estado da Administração Interna, Rocha 
Andrade, …  assegura que nessa altura havia apenas uma pessoa encarregue da 
rede de comunicações, uma matéria da sua competência. "Quando saí, a 
Direcção-Geral de Infra-estruturas e Equipamentos tinha um subdirector 
responsável para gerir o projecto SIRESP", adiantou ... E acrescentou: "Não sei se 
entretanto foi contratado mais alguém".  

O presidente do primeiro grupo de trabalho, Almiro de Oliveira - um especialista 
em sistemas e tecnologias da informação com mais de 30 anos de docência 
universitária - critica o facto de não se ter recorrido a um concurso público 
internacional para contratar esta rede de comunicações. E lamenta que das cinco 
empresas convidadas apenas uma tenha apresentado proposta. "Ao negociar com 
uma só empresa, o Estado fica na mão desse fornecedor, a que acresce o facto 
de esse único fornecedor poder vir a ser detido por uma qualquer entidade terceira 
de quem o Estado ficará refém, independentemente da possível salvaguarda e 
controlo da idoneidade e isenção do possível fornecedor", afirma o especialista. 

"Isto é, quem garante que aquele único fornecedor manterá o grau de 
confidencialidade e de segurança dos códigos necessários às comunicações de 
emergência e segurança nacionais?", questiona.  
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A Sociedade Lusa de Negócios (SLN), que liderou o consórcio vencedor do 
SIRESP, um negócio assinado por 485,5 milhões de euros em Julho de 2006 pelo 
MAI, negou estar em causa a confidencialidade das comunicações.  

O ex-ministro da Administração Interna, Daniel Sanches, decidiu adjudicar o 
SIRESP, na altura por 538,2 milhões de euros, à SLN - para a qual tinha 
trabalhado antes de integrar o Governo - três dias depois das legislativas ganhas 
pelo PS. Depois disso foi aberto um inquérito judicial em que o seu ex-presidente 
da SLN, Oliveira e Costa, foi constituído arguido por suspeitas de tráfico de 
influências. 

Este artigo citado é de uma grande importância porque ilustra e põe a nu a 
realidade crua que explica o estado de fragilidade a que chegou a investigação 
criminal e a tendência ou até inevitabilidade, perante tal enredo burocrático próprio 
da administração pública, em ser deitada mão a meios práticos e fáceis de 
combate ao crime sem grandes preocupações e pruridos democráticos. É, de 
certa forma natural que assim seja. Pela falta de preocupação política em 
assegurar atempadamente os meios de que a justiça necessita para exercer a sua 
missão de serviço público no poder dever de perseguir o crime, sem descurar a 
protecção até onde for humanamente possível dos direitos, liberdades e garantias. 

Na verdade, é todo esse conjunto de omissões, de falta de critérios na escolha 
das prioridades e até de incompetência política e legislativa que levou por inércia o 
sistema judiciário a deixar andar ao longo dos anos, no proliferar das escutas 
telefónicas a torto e a direito como se as escutas fossem o meio probatório 
salvador em sede de julgamento. 

 E, mais tarde perante o descalabro da banalização despudorada, se limitar a 
legislar no sentido de conferir um controlo mais rigoroso nos pressupostos para a 
autorização de escutas, bem como na tramitação ulterior até ao términos do 
inquérito. Para assim salvar a jóia da coroa que dá pelo nome de escutas 
telefónicas erradamente mantidas no texto da lei, como “meio de obtenção de 
prova.” 

Porém, não fornecendo uma resposta adequada e científica à questão de saber, 
afinal para que servem, qual a verdadeira utilidade das escutas telefónicas? Uma 
pergunta premente que exige antes de mais conhecer o regime actual das 
denominadas “escutas telefónica.” 
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4.1.5. O regime legal actual das escutas telefónica s. 

Como é óbvio não cabe no quadro deste breve estudo, nem sequer tem grande 
interesse para o leitor o esmiuçar exaustivo na descrição e explicação do regime 
actual das escutas telefónicas autorizadas inscritas no Código de Processo Penal. 
É matéria para os profissionais do foro. Mas já é importante dar a conhecer em 
traços largos que a lei actual, remodelada em Setembro de 2007 centrou o seu 
esforço, antes de mais na maior exigência no que respeita aos pressupostos 
criminais que permitem às polícias sugerir, ao Ministério Público promover e ao 
Juiz de Instrução autorizar escutas e intercepções telefónicas num determinado 
processo de inquérito de natureza penal. Remodelação que, porém e diga-se não 
deixou de provocar confusões inenarráveis há bem pouco tempo quando se 
colocou a questão da autorização de escutas ao Primeiro Ministro que, no entanto, 
é perfeitamente clara no regime especial vertido no art. 11º do CPP. 

Em todo o caso o regime assenta no essencial em dois gigantescos artigos do 
Código de Processo Penal: os artigos 187º (Admissibilidade) e 188º (Formalidades 
das operações). E a adjectivação caricatural, gigantescos é propositada dado que 
nesses dois textos há uma preocupação não escondida de tudo prever, diria, 
quase desesperadamente, em todo o caso, uma forma de legislar que me parece 
pouco consentânea com os apelos da sociedade civil à simplicidade e à clareza 
das leis que nos regem. Motivo pelo qual me permiti, por motivos de pedagogia 
exemplificativa do que é o eixo do mal  na legislação, a sua reprodução integral, 
no final deste capítulo. 

O primeiro – o artigo 187º do CPP *– assenta no essencial na exigência de 
constatação durante uma investigação criminal, de “razões para crer que a 
diligência (escutas) é indispensável para a descoberta da verdade ou que a prova 
seria, de outra forma, impossível ou muito difícil de obter …”  

Assim, verificado esse primeiro grande pressuposto, a intercepção e a gravação 
de conversações … “só podem ser autorizadas … por despacho fundamentado do 
juiz de instrução e mediante requerimento do Ministério Público …”  porém e só 
(segundo pressuposto) … “quanto a crimes: 

a) Puníveis com pena de prisão superior, no eu máximo a três anos; seguindo-se 
a partir desta primeira parte uma longa descriminação de crimes, locais, 
entidades competentes, prazos iniciais e restrições que devem ser cumpridos 
como exigências sem as quais não podem ser admissíveis tais intercepções e 
gravações. 



 

 

105 

 

O segundo – o artigo 188º do CPP *– descreve com minúcia as “Formalidades das 
operações” que conduzem ao assegurar pleno da legalidade das intercepções e 
gravações de conversações ou de comunicações, transcritas em autos e juntos ao 
processo para efeitos de obtenção de prova em audiência de julgamento. É 
também ele, um extenso texto, pleno de asserções, valoração e descrição de 
tramitações específicas, de idas e vindas das polícias ao Juiz de Instrução, de 
prazos estritos e de procedimentos. Cujo texto me atrevi a descrever na íntegra 
em rodapé para gáudio dos mais corajosos leitores. 

Mas, de todo esse extenso discorrer no art. 188º do CPP permito-me salientar o 
número “7” que diz o seguinte: “ Durante o inquérito, o juiz determina, a 
requerimento do Ministério Público, a transcrição e junção aos autos das 
conversações e comunicações indispensáveis para fundamentar a aplicação de 
medidas de coacção ou de garantia patrimonial, à excepção do termo de 
identidade e residência.” 

A que se segue o número “8” que descreve as possibilidades e momentos em que 
as partes possam transcrever ou obter cópias das transcrições efectuadas e, em 
particular o número “9” do mesmo artigo 188º do CPP que, grosso modo afirma 
taxativamente que “Só podem valer como prova as conversações ou 
comunicações que (…)” as partes indiquem nas fases processuais adequadas a 
cada uma delas. 

Ora, o que é importante destacar é que, da integralidade dos textos referidos que 
adiante são reproduzidos resulta de forma inequívoca que o legislador pretendeu 
ancorar fortemente a tramitação legal que conduz à validade das escutas 
telefónicas desde as condições para a sua admissibilidade, passando pelos 
requisitos para a sua efectivação e junção aos autos até à fase de julgamento. E 
fê-lo sempre, referindo-se e utilizando os termos “intercepção e gravação de 
conversações, passagens relevantes para a prova”, descrição do “respectivo 
conteúdo, conteúdo da comunicação interceptada, transcrição e junção aos autos 
das conversações.”  

E, especificou ainda no número “10” do mesmo artigo 188º do CPP que, “O 
tribunal pode proceder à audição das gravações para determinar a correcção das 
transcrições já efectuadas ou a junção aos autos de novas transcrições, sempre 
que o entender necessário à descoberta da verdade e à boa decisão da causa.” 

Ou seja, todo o normativo relativo às escutas telefónicas vem aferido ao conteúdo 
de conversações interceptadas, gravadas e, após o cumprimento estrito dos 
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prazos legais, dos  controles, seriação e ordem judicial, à transcrição em auto para 
efeitos de obtenção de prova futura a partir da análise pelo tribunal do conteúdo 
em julgamento. Numa profusão de indicações de tal modo desmesurada e 
intricada que faz desses dois artigos da lei processual o exemplo patético da 
ineficácia e prolixidade absurda das nossas leis. (* nota  infra ) 

Por isso é importante, uma vez mais do ponto de vista pedagógico, para realçar o 
que não deve ser feito, reproduzir o texto integral desses dois artigos estruturantes 
relativos às intercepções e gravações telefónicas citados: os célebres artigos 187º 
e 188º do CPP: 

“art. 187º (Admissibilidade) 

8. A intercepção e a gravação de conversações ou comunicações 
telefónicas só podem ser autorizadas durante o inquérito, se houver 
razões para crer que a diligência é indispensável para a descoberta da 
verdade ou que a prova seria, de outra forma, impossível ou muito 
difícil de obter, por despacho fundamentado do juiz de instrução e 
mediante requerimento do Ministério Público, quanto a crimes: 

a) Puníveis com pena de prisão superior, no seu máximo, a 3 anos; 

b) Relativo ao tráfico de estupefacientes; 

c) De detenção de arma proibida e de tráfico de armas; 

d) De contrabando; 

e) De injúria, de ameaça, de coacção, de devassa da vida privada e 
perturbação da paz e do sossego, quando cometidos através de telefone; 

f) De ameaça com prática de crime ou de abuso e simulação de sinais de 
perigo; ou 

g) De evasão, quando o arguido haja sido condenado por algum dos crimes 
previstos nas alíneas anteriores. 

9. A autorização a que alude o número anterior pode ser solicitada ao juiz 
dos lugares onde eventualmente se puder efectivar a conversação ou 
comunicação telefónica ou da sede da entidade competente para a 
investigação criminal, tratando-se dos seguintes crimes: 

a) Terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada; 
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b) Sequestro, rapto e tomada de reféns; 

c) Contra a identidade cultural e integridade pessoal, previstos no título iii do 
livro ii do Código Penal e previstos na Lei Penal Relativa às Violações do 
Direito Internacional Humanitário; 

d) Contra a segurança do Estado previstos no capítulo i do título v do livro ii do 
Código Penal; 

e) Falsificação de moeda ou títulos equiparados a moeda prevista nos artigos 
262º, 264º, na parte em que remete para o artigo 262º e 267º, na parte em 
que remete para os artigos 262º e 264º do Código Penal; 

f) Abrangidos por convenção sobre segurança da navegação aérea ou 
marítima. 

(…) 

10. Nos casos previstos no número anterior, a autorização é levada, no 
prazo máximo de setenta e duas horas, ao conhecimento do juiz do 
processo, a quem cabe praticar os actos jurisdicionais subsequentes. 

11. A intercepção e a gravação previstas nos números anteriores só 
podem ser autorizadas, independentemente da titularidade do meio de 
comunicação utilizado, contra: 

a) Suspeito ou arguido; 

b) Pessoa que sirva de intermediário, relativamente à qual haja fundadas 
razões para crer que recebe ou transmite mensagens destinadas ou 
provenientes de suspeito ou arguido; ou 

c) Vítima de crime, mediante o respectivo consentimento, efectivo ou 
presumido. 

 

12. É proibida a intercepção e a gravação de conversações ou 
comunicações entre o arguido e o seu defensor, salvo se o juiz tiver 
fundadas razões para crer que elas constituem objecto ou elemento de 
crime. 
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13. A intercepção e a gravação de conversações ou comunicações são 
autorizadas pelo prazo máximo de três meses, renovável por períodos 
sujeitos ao mesmo limite, desde que se verifiquem os respectivos 
requisitos de admissibilidade. 

14. Sem prejuízo no disposto no artigo 248º, a gravação de conversações 
ou comunicações só pode ser utilizada em outro processo, em curso 
ou a instaurar se tiver resultado de intercepção de meio de 
comunicação utilizado por pessoa referida no nº 4 e na medida em que 
for indispensável à prova de crime previsto no nº1. 

15. Nos casos previstos no número anterior, os suportes técnicos das 
conversações ou comunicações e os despachos que fundamentaram 
as respectivas intercepções são juntos, mediante despacho do juiz, ao 
processo em que devam ser usados como meio de prova, sendo 
extraídas, se necessário, cópias para o efeito.” 

 

“Art. 188º (Formalidades das operações) 

 

1. O órgão de polícia criminal que efectuar a intercepção e a gravação 
a que se refere o artigo anterior lavra o correspondente auto e 
elabora relatório no qual indica as passagens relevantes para a 
prova, descreve de modo sucinto o respectivo conteúdo e explica o 
seu alcance para a descoberta da verdade. 

2. O disposto no número anterior não impede que o órgão de polícia 
criminal que proceder à investigação tome previamente 
conhecimento do conteúdo da comunicação interceptada a fim de 
poder praticar os actos cautelares necessários e urgentes para 
assegurar os meios de prova. 

3. O órgão de polícia criminal referido no nº 1 leva ao conhecimento do 
Ministério Público, de 15 em 15 dias a partir do início da primeira 
intercepção efectuada no processo, os correspondentes suportes 
técnicos, bem como os respectivos autos e relatórios. 
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4. O Ministério Público leva ao conhecimento do juiz os elementos 
referidos no número anterior no prazo máximo de quarenta e oito 
horas. 

5. Para se inteirar do conteúdo das conversações ou comunicações, o 
juiz é coadjuvado, quando entender conveniente, por órgão de 
polícia criminal e nomeia, se necessário, intérprete. 

6. Sem prejuízo do disposto no nº 7 do artigo anterior, o juiz determina 
a destruição imediata dos suportes técnicos e relatórios 
manifestamente estranhos ao processo: 

a) Que disserem respeito a conversações em que não intervenham 
pessoas referidas no nº 4 do artigo anterior; 

b) Que abranjam matérias cobertas pelo segredo profissional, de 
funcionário ou de Estado; ou 

c) Cuja divulgação possa afectar gravemente direitos, liberdades e 
garantias; 

                               Ficando todos os intervenientes vinculados ao dever de 
segredo relativamente às conversações de que tenham tomado conhecimento. 

 

7. Durante o inquérito, o juiz determina, a requerimento do Ministério 
Público, a transcrição e junção aos autos das conversações e 
comunicações indispensáveis para fundamentar a aplicação de 
medidas de coacção ou de garantia patrimonial, à excepção do 
termo de identidade e residência. 

8. A partir do encerramento do inquérito, o assistente e o arguido 
podem examinar os suportes técnicos das conversações ou 
comunicações e obter, à sua custa, cópia das partes que pretendam 
transcrever para juntar ao processo, bem como dos relatórios 
previstos no nº 1, até ao termo dos prazos previstos para requerer a 
abertura da instrução ou apresentar a contestação, respectivamente. 

9. Só podem valer como prova as conversações ou comunicações que: 
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a) O Ministério Público mandar transcrever ao órgão de polícia criminal que 
tiver efectuado a intercepção e a gravação e indicar como meio de prova 
na acusação; 

b) O arguido transcrever a partir das cópias previstas no número anterior e 
juntar ao requerimento de abertura da instrução ou à contestação; ou 

c) O assistente transcrever a partir das cópias previstas no número anterior 
e juntar ao processo no prazo previsto para requerer a abertura da 
instrução, ainda que não a requeira ou não tenha legitimidade para o 
efeito. 

10. O tribunal pode proceder à audição das gravações para determinar 
a correcção das transcrições já efectuadas ou a junção aos autos de 
novas transcrições, sempre que o entender necessário à descoberta 
da verdade e à boa decisão da causa. 

11. As pessoas cujas conversações ou comunicações tiverem sido 
escutadas e transcritas podem examinar os respectivos suportes 
técnicos até ao encerramento da audiência de julgamento. 

12. Os suportes técnicos referentes a conversações ou comunicações 
que não forem transcritas para servirem como meio de prova são 
guardados em envelope lacrado, à ordem do tribunal e destruídos 
após o trânsito em julgado da decisão que puser termo ao processo. 

13. Após o trânsito em julgado previsto no número anterior, os suportes 
técnicos que não forem destruídos são guardados em envelope 
lacrado, junto ao processo, e só podem ser utilizados em caso de 
interposição de recurso extraordinário.” 

 

(*nota ) Para os mais interessados cumpre assinalar que – diria - alguém copiou  por alguém, 
pois os pressupostos de admissibilidade, bem como as formalidades das operações, no fundo 
todo o regime das escutas telefónicas é praticamente o mesmo do Código de Processo Penal 
Italiano – na substância, como no gigantismo e pormenor descritivo – por isso e por motivos de 
brevidade aqui remeto expressamente, para o “ Códice de PROCEDURA PENALE - TITOLO III 
– MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA – CAPO IV Intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni – 266. Limiti di ammissibilità – 267. Presupposti e forme del provvedimento – 
268. Esecuzione delle operazioni.- Edizioni SIMONE” 
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Acrescentando que, da mesma forma no sistema italiano, nem uma palavra vem proferida, 
sobre a questão essencial da identificação das vozes escutadas, o que diz bem da 
solidariedade institucional da justiça, pelo menos nestes dois países da Europa Meridional. 

Bem ao contrário do sistema judicial Espanhol que assenta toda a investigação na Instrução 
com mão de ferro do Juiz de Instrução que tem assim poderes para se servir rápida e 
eficazmente através de decisões motivadas de todos os instrumentos de investigação 
necessários para a instrução do processo. Tal poder vem inscrito no artigo 579º do Código 
denominado “Enjuiciamento Criminal” e apresenta-se muito mais simples e mais célere, se 
bem que, na fase da acusação, tudo fica à disposição do arguido e do tribunal de julgamento 
podendo ser requerido ou nomear oficiosamente o tribunal os peritos ou ordenar as perícias 
(onde se incluem as de voz) que oficiosamente bem entenda, em todo o caso com vista a obter 
a verdade possível quanto a meios de prova de natureza claramente técnica, científica ou 
artística. 

Um sistema que é muito mais eficiente a todos os níveis e garante  dos direitos do acusado, 
porém sem o vai e vem constante de sugestões da polícia para o Ministério Público e deste 
para o Juiz de Instrução, com ordens e validações intermináveis que tudo complicam e 
atrasam, como já vimos nos sistemas português e italiano. 

O que leva hoje muitos de nós a pensar – inclusive o Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça que já o disse e perfilha a tese – que é por ventura razoável pensar em voltar ao 
sistema do Juiz de Instrução que concentre e dirija efectivamente a investigação, ficando o 
Ministério Público com a função clássica e transparente de um verdadeiro acusador público 
que, na prática acaba em Portugal por o ser, mas sem poderes efectivos de controle da 
actividade das polícias, ao contrário do que as instâncias sindicais propalam. 

Em Espanha, pelo menos, a situação é mais clara: quem manda é o Juiz de Instrução e as 
polícias cumprem as suas ordens em cada processo que lhe está atribuído.   

 

Esta nota importante feita, resulta da leitura atenta do texto integral dos artigos 
187º e 188º do CPP, a seguinte certeza que causará certamente perplexidade: em 
lado algum, seja com uma só palavra ou frase, o texto legal permite autorizar a 
ideia de que é possível e razoável sem mais, ultrapassar a barreira que vai da 
simples apreciação da escuta à identificação dos intervenientes. O que é um 
passo maior do que o mundo!  

E permite colocar esta cândida pergunta: para quê então tantas palavras, tanta 
preocupação em definir os pequenos trâmites regimentais, os prazos, se não há 
uma só palavra relativa à necessidade de identificar as vozes que se escutam? 
Para que serve uma gravação e um auto com a sua transcrição, se não tiver sido 
ordenada em tempo apropriado uma perícia científica das vozes escutadas? 
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É este o âmago da questão que nos ocupa e se traduz na seguinte diferenciação 
aqui reiterada: uma coisa é a legalidade de uma escuta gravada e transcrita em 
auto e indicada como meio de obtenção de prova, outra totalmente distinta e de 
natureza diferente, é a possibilidade de identificação a partir dessas gravações e 
transcrições de quem fala com e para quem! 

Questão fundamental a que é preciso responder com vista a encontrar soluções 
legislativas adequadas, eficazes e rigorosas.  

O que me leva de forma irresistível ao fascinante imbróglio que dá pelo nome de 
“Auto de Transcrição” e seu potencial probatório que, antecipo desde já, me 
parece as mais das vezes, ineficaz e incapaz de auxiliar o tribunal na busca da 
verdade. 

 

 

4.2. A PROVA EM JULGAMENTO 

 

4.2.1. A gravação áudio das conversações intercepta das. 

Chegados a este ponto, cumpre verificar, depois de concluída a investigação das 
polícias no inquérito - teoricamente dirigido passo a passo pelo Ministério Público 
– qual o resultado com que fica o tribunal à disposição, para a alcançar a verdade: 
os Apensos das intercepções telefónicas compostos pelo conjunto de gravações 
áudio (com suporte em cassetes ou, actualmente CD’s); e com os volumes 
constituídos pelos Autos de transcrição das escutas elaborados (até agora) em 
papel. São estes os elementos de que dispõe o tribunal no que respeita às 
escutas telefónicas. 

As gravações áudio são constituídas pelo conjunto de conversações escolhidas e 
teoricamente ouvidas pelo juiz de instrução que ordena depois a respectiva 
transcrição. Desta realidade, resulta que, o juiz de instrução se limita a ouvir e, 
através do conteúdo do que ouve, decide que esta ou aquela conversa tem 
interesse para a investigação. E uma coisa é certa: o juiz de instrução, mas 
também o Ministério Público e mesmo as polícias, estão supostas desconhecer os 
intervenientes, nessas conversações, ainda que haja suspeitos nos autos de 
inquérito.  
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De qualquer modo, a intercepção de uma conversação escutada é o que é, 
permita-se-me a expressão: um mero conteúdo de palavras utilizadas, num 
encadeamento de vozes, frases proferidas, interjeições, sotaques e num linguajar 
mais ou menos característico e compreensível. 

Porém, das conversações não resulta directamente – salvo raríssimas excepções 
– a cabal identificação dos intervenientes. O que leva qualquer leitor de boa fé a 
pensar que algo mais será preciso para alcançar a identidade dos sujeitos que 
falam entre si. Vejamos então como procedem os tribunais para concretizar esse 
fim indispensável à decisão final, seja ela condenatória ou absolutória. 

 

 

4.2.2. A prática na utilização das escutas pelos tr ibunais. 

 

A prática da vida diz-nos que, cada vez mais raramente se ouvem em audiência 
de julgamento as gravações de conversas para efeitos de obtenção de prova, com 
uma estafada justificação, a saber que a prova documental indicada pela 
acusação e junta aos autos está por natureza e definição considerada como já 
produzida em audiência de julgamento. E, assim sendo não é sequer necessário 
ouvir seja o que for, a não ser a requerimento de qualquer dos intervenientes 
processuais. Uma tese que tem prevalecido e se encontra confortada em 
jurisprudência do STJ e até do TC mas, uma prática a meus olhos absurda, 
escandalosa e que contraria a lei processual dado que, as intercepções 
telefónicas não são definidas formalmente como meio de prova , mas sim como 
“meio de obtenção da prova.”  Mas contraria sobretudo os pactos internacionais 
em especial a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, dado que tal prática 
abusiva e unilateral fere pelo menos o direito de um acusado ao processo justo e 
equitativo. 

Parte da doutrina partilha a tese contrária, ou seja que toda a prova – mesmo 
documental – deve ser obrigatoriamente analisada contraditoriamente em 
audiência: exemplo desta tese é a perfilhada pelo Professor Germano Marques da 
Silva que diz a propósito no “Curso de Processo Penal – Tomo III, págs. 258-259 – 
Ed. Verbo – 1994: 

“Os documentos probatórios devem ser examinados em audiência. (…) mas 
resulta indubitavelmente do art. 355º do CPP que os documentos probatórios só 
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valem para formar a convicção do tribunal se submetidos ao contraditório da 
audiência. 

A prática neste domínio é frequentemente incorrecta. É frequente referir na acta 
que são dados como lidos e examinados os documentos juntos aos autos, sem 
que efectivamente se tenha procedido à sua leitura e exame, o que viola o 
disposto no art. 355º. 

Não basta, com efeito que a acusação e defesa conheçam os documentos juntos 
aos autos do processo e, por isso, dispensem a sua leitura e/ou exame. A 
dispensa de exame ou leitura dos documentos viola os princípios da imediação, 
publicidade e oralidade. 

Não basta que “as partes” conheçam os documentos juntos aos autos do processo 
e possam por isso dispensar a sua leitura e/ou exame. A leitura e/ou exame em 
audiência de julgamento importa não apenas a todos os sujeitos do processo, mas 
também ao público em geral. (sublinhado nosso)  

A publicidade da audiência destina-se, como referimos oportunamente, a permitir 
a fiscalização da actividade jurisdicional e a convencer o público da justa decisão, 
o que passa pela possibilidade de conhecer todas as provas eu hão-de servir para 
a decisão. Mas também no que ao próprio tribunal respeita as provas têm de ser 
todas examinadas em audiência de julgamento. Encerrada a audiência, o tribunal 
procede de imediato à deliberação, sem prévia discussão. A convicção dos juízes 
e jurados há-de fazer-se unicamente com base na prova produzida em audiência 
de julgamento, não sendo lícito recorrer a outras quaisquer provas, mesmo 
constantes dos autos, se não tiverem sido objecto de discussão no contraditório 
da audiência. 

Assim, na audiência de julgamento, os documentos devem ser examinados, lidos, 
escutados ou vistos, conforme a sua natureza. O documento que não seja 
apresentado em audiência para ser examinado em contraditório não pode ser 
utilizado para a decisão. 

Ressalva-se do que fica dito anteriormente a leitura da documentação existente 
nos autos relativa aos antecedentes criminais do arguido, à perícia sobre a sua 
personalidade e ao relatório social para efeitos da questão da determinação da 
sanção e só para este efeito (art. 369º).” 

Estas palavras sábias do Ilustre Professor, também conhecido como “pai do 
Código de processo Penal” têm sido olvidadas e, pela prática ilegal, abusiva e 
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reiterada destes últimos anos pode considerar-se que os tribunais desprezam os 
ensinamentos mais rigorosos conhecidos da doutrina do direito, assente e em 
plena conformidade com os preceitos constitucionais e a Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem, a que Portugal está obrigado.  

 Em todo o caso desta realidade ninguém escapa: pela prática descrita e acolhida, 
os tribunais, no acto da prolação da sentença ponderam e apreciam prova 
(conteúdo de escutas e identificação de vozes) sem que a mesma prova tenha 
sido analisada contraditoriamente em audiência e o que é mais, sem o auxílio de 
perícia científica às vozes escutadas. E essa prática é ilegal e inconstitucional e 
deverá mais cedo ou mais tarde ser abolida através de uma ordem legislativa clara 
e sem lugar para dúvidas. Para tal bastando que, tal como na questão da 
morosidade da justiça, o Estado Português se veja na contingência de ser 
condenado cada vez mais no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, por 
infracção continuada do Pacto que subscreveu e que conhecemos como a 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

Convenção que é inequívoca ao apontar no célebre art. 6º nº 1 o direito inalienável 
que tem “qualquer pessoa a que a sua causa seja examinada, equitativa e 
publicamente …”   

Não resistindo – porque é útil - a transcrever algumas anotações do Juiz do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem – Dr. Ireneu Cabral Barreto in  “A 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem” – anotada – 3ª Edição revista e 
actualizada – Coimbra Editora – págs. 113 e segs.). O qual diz a propósito: 

“A garantia de um processo equitativo tornou-se num princípio fundamental da 
preeminência do Direito (Acórdão Sunday Times, de 27 de Outubro de 1978) por 
isso, numa sociedade democrática, no sentido da Convenção, o direito a um 
processo equitativo ocupa um lugar tão essencial que uma interpretação restritiva 
do artigo 6º não corresponderia ao fim e ao objecto desta disposição (Acórdãos 
Delcourt, de 17 de Janeiro de 1970, Airey, de 9 de Outubro de 1979, Deweer, de 
27 de Fevereiro de 1980 e de Cubber, de 26 de Outubro, de 1984)” 

“Um processo equitativo exige, como elemento co-natural que cada uma das 
partes tenha possibilidades razoáveis de defender os seus interesses numa 
posição não inferior à da parte contrária (Cf. Jean Raymond, “Les droits judiciaires 
en matière non repressive” in Annales de l’Université de Sciences Sociales de 
Toulouse, tomo XXIX, 1981, págs. 98 e segs.) ou, de outro modo, a parte deve 
deter a garantia de apresentar o seu caso perante o tribunal em condições que a 
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não coloquem em substancial desvantagem face ao seu oponente (Acórdãos 
Barberà, Messegué e Jabardo, de 6 de Dezembro de 1988 e Kostovsky, de 20 de 
Novembro de 1989).” 

“Pelo seu lado, o tribunal tem a obrigação de proceder a um exame efectivo dos 
meios, argumentos e elementos de provas oferecidas pelas partes (Acórdãos 
Kraska, de 19 de Abril de 1993 e Quadrelli, de 11 de Janeiro de 2000 e Decisão 
de 20 de Maio de 1996, Queixa nº 24 667/94).” 

“Os princípios do contraditório e da igualdade de armas são elementos incindíveis 
de um processo equitativo.” 

“O princípio do contraditório implica que cada uma das partes seja chamada a 
deduzir as suas razões (de facto e de direito), a oferecer as suas provas, a 
controlar as provas do adversário e a discutir sobre o valor e resultados de uma e 
outras (Manuel de Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, nova edição 
revista, com a colaboração de Antunes Varela, I, Coimbra, 1963, pág. 352)” 

“Assim a igualdade não é mais a igualdade perante a lei, mas a igualdade através 
da lei, verdadeiramente, a lei acaba por ser um instrumento positivo utilizado ao 
serviço de uma intenção normativa que a ultrapassa.” 

Ou seja, tudo aquilo que ou não se faz ou se tem perpetuado de forma deficiente, 
no sistema judicial português. Com o consentimento de objectivo de todos: juristas 
e em especial do legislador. 

Mas sucede que há ainda mais e mais grave pois as acusações públicas na 
exposição dos factos e circunstâncias ilícitas a que a lei obriga sob pena de 
nulidade da acusação, omitem não raro de indicar em concreto os excertos das 
conversações escutadas, gravadas e transcritas que proporcionem ao leitor a 
compreensão da razoabilidade da imputação criminosa ao arguido dos factos de 
que é acusado e de que vai ser julgado. A maior parte das vezes, o Ministério 
Público não o faz. Omite de expor em concreto quais as passagens que podem 
comprovar o facto ilícito, limitando-se no final da acusação, a indicar os meios de 
prova, através de um mero elenco descritivo. É esta a realidade prática da 
esmagadora maioria das acusações! 

O que, acarreta como consequência prática que o arguido fica sem possibilidade 
real de, em julgamento se defender porque nem sequer compreende em que base 
probatória concreta assenta a acusação quanto àquele facto imputado, a partir das 
escutas, pois nem sequer o tribunal permite ouvir as escutas e discutir 
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contraditoriamente o seu conteúdo, aos olhos e à vista do público. Vindo a talhe 
de foice, informar para quem desconhece que o art. 283 do CPP  diz 
expressamente o seguinte:  

“3. A acusação contem, sob pena de nulidade: (…) b) A narração … dos factos 
que fundamentam a aplicação ao arguido de uma pena, incluindo … a motivação 
da sua prática … e quaisquer circunstâncias relevantes para a determinação da 
sanção que lhe deve ser aplicada; (…) e) A indicação dos peritos e consultores 
técnicos a serem ouvidos em julgamento …” (sublinhado nosso)  

 Donde se conclui que a interpretação intelectualmente coerente da lei, a saber 
que só é possível extrair algo de um meio de obtenção de prova, se o mesmo tiver 
sido utilizado e analisado de forma efectiva e prática, a fim de retirar a verdade 
possível de forma crítica e cumprindo o contraditório, entra em confronto com a 
prática ostensiva nos nossos tribunais  e até com as teses de alguma 
jurisprudência que confere toda a liberdade ao tribunal para decidir que o que está 
indicado nos autos como meio de prova documental está já suposto e por 
definição, considerado  analisado em audiência. 

Por consequência, num processo com vários volumes (apensos) de milhares de 
escutas transcritas, na prática ficam os arguidos impossibilitados de se 
defenderem, pois é o tribunal que, a final, em sede de elaboração da sentença e 
no recôndito da sua reunião restrita e secreta vai utilizar e pescar nas escutas e 
das transcrições que não foram produzidas contraditoriamente em julgamento, a 
matéria que entende bastante para a condenação, sem cumprir oficiosamente 
como é sua obrigação o princípio do contraditório. 

Uma tese que restringe de forma intolerável as garantias elementares da defesa 
dos cidadãos. Mas que persiste de forma arbitrária, por acção e por omissão 

E esta situação escandalosa eterniza-se sem que ninguém lhe ponha cobro e por 
motivos vários: alegada falta de tempo, desinteresse (interessado) do MP, mas 
também de defesas incipientes mas, sobretudo por imposição da maioria dos 
julgadores que assentam a recusa expressa ou tácita de analisar a prova 
documental em audiência, onde incluem as escutas telefónicas no conforto formal 
da desnecessidade, dado que, alegam com o teor literal do art. 355º do CPP * a 
saber que esse meio de obtenção de prova já indicado e junto aos autos, funciona 
como um documento válido por natureza e definição suposto produzido em 
audiência e que, de qualquer modo o tribunal tem a liberdade de utilizar mais tarde 
– no fim – em sede de elaboração da sentença. É este o escândalo. É este 
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absurdo que se tem perpetuado como verdade e o que é mais, com o beneplácito 
da maioria da jurisprudência dos tribunais de recurso. 

Mas que, apesar desta realidade tenebrosa descrita não faz (não pode fazer) de 
uma mentira uma verdade! 

*  ”Artigo 355º (Proibição de valoração de provas) 

1.      Não valem em julgamento, nomeadamente para o efeito de formação da convicção 
do tribunal, quaisquer provas que não tiverem sido produzidas ou examinadas em 
audiência. 

2.   Ressalvam-se do disposto no número anterior as provas contidas em actos 
processuais cuja leitura, visualização ou audição em audiência sejam permitidas, 
nos termos dos artigos seguintes.”       

Um procedimento nefasto que esconde de forma intelectualmente insustentável a 
prática traiçoeira que se cristaliza numa verdade simples: os tribunais interpretam 
a lei (art. 355º nº 2 do CPP) de forma literal e inconstitucional que lhes permite não 
analisarem em audiência o teor das escutas gravadas e transcritas, auto 
conferindo-se a liberdade de identificarem as vozes escutadas sem perícia 
adequada e decidirem assim sobre matéria de natureza científica e pericial, após a 
audiência, numa sentença condenatória. 

E essa prática existe e auto justifica-se porque faz de tudo para esconder que o 
meio de obtenção de prova que são as escutas telefónicas, não são um mero 
documento escrito como os outros e que pese embora possam ter sido 
formalmente ordenadas e validadas, contêm matéria de natureza científica e 
técnica que os juízes não podem decidir sem o auxílio da competente perícia que 
nunca é ordenada e efectuada. É esta diferença de conteúdo que sempre se 
procurou esconder e tem permitido fazer apelo sistemático ao formalismo do artigo 
355º nº 2 do CPP citado, para justificar a compressão de um direito fundamental 
de um acusado em julgamento. 

A isto não se chama fazer justiça, porque é outra coisa: injustiça, arbítrio! Mas que 
se mantém e se renova com a ajuda de um falso rigorismo na admissibilidade e 
nos formalismos das operações nas gravações e transcrições, deixando de lado 
através de omissão legislativa a questão essencial das escutas telefónicas: definir 
de forma inequívoca em julgamento e cumprindo o contraditório quem fala com 
quem e para quem!  
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É a injustiça que se faz passar por justiça. E ninguém melhor do que Platão na 
“República” o disse no ano 326D. Lembro:  

“O injusto, a propósito, comete a proeza de se fazer passar por aquilo que não é: e 
assim, pode usufruir com toda a segurança das vantagens da injustiça e beneficiar 
por outro lado das honras reservadas à justiça. Estas honras, o homem 
verdadeiramente honesto, não as recebe pois porque é justo, não se dá ao 
trabalho sequer de querer parecê-lo. (…) Enquanto o seu contrário, o injusto 
hipócrita, conhece todas as felicidades (…) Como então, depois disto, não dar 
razão àqueles que colocam a injustiça acima da justiça?” 

Isto dito, tudo me impele a abordar a matéria relativa aos “Autos de Transcrição.” 
de maneira a que se perceba em concreto, através de exemplos, a arte legislativa 
de fazer passar o injusto pelo justo, o errado pelo certo. 

 

 

4.2.3. Os autos de transcrição: verdade ou ficção? 

 

Saber o que é um auto de transcrição é fácil, pois basta consultar os processos e 
ver o que lá está. Outra coisa diferente é perceber o que deve ser um auto de 
transcrição de uma conversação interceptada e gravada. 

O que, para facilitar a vida a nós todos que a escrita já vai longa, me leva a 
fornecer apenas dois exemplos de excertos de autos de transcrição oriundos 
ambos do mesmo Processo nº 462/04. 7GAPRD do Tribunal Judicial de 
Paredes cujo julgamento decorreu em 2007 com a intervenção do Júri  e que 
ainda corre termos em sede de recurso. O primeiro: 

 

“Transcrição Nº 575 – Sessão Nº 19082 – CD-R Nº 21 – Alvo 1C791 

Informações Relacionadas à Sessão: 

Código de Alvo: 1C791 

Número da sessão do alvo: 19082 

Conteúdo: voz 
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A chamar: descrição do número 

Destinatário: descrição do número 

Direcção: saída 

Hora inicial: 03.05.2005  15:22:40 

Hora final:  03.05.2005  15:23:13 

IMSI: descrição do número 

IMEI: descrição do número 

Célula inicial: 268-01-16-15622 

 

 

 

De: indivíduo suspeito “Zé David” (fictício) adiante designado por “ZD”. 

� Para: indivíduo desconhecido, no entanto, trata-se da voz de “Pedro 
Alves”  (fictício) adiante designado por “PA”. 

� PA   Tou? 

� ZD  Tou! 

� PA  Então? 

� ZD  Prontos, eu já com … já consegui, mas só mais d aqui por um … só 
mais daqui por um, por um bocado 

� PA  Quê, mas conseguistes aquilo? 

� ZD  É. Se daqui, lá para as quatro menos, quatro me nos vinte. Depois 
eu ligo-te a essa hora para coisa, para combinar me lhor. 

� PA  Prontos, totil. 

� ZD  Tá bem? 

� PA  Tá, tá. 

� ZD  Tá, até logo. 

� PA  Até logo. 
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� Fim de conversação 

 

 

 

O segundo, extraído do mesmo processo: 

“Transcrição Nº 574 – Sessão Nº 18979 – CD-R Nº 21 – Alvo 1C791” 

 

 “informações Relacionadas à sessão:” 

Código de alvo: 1C791 

Número da sessão do alvo: 18979 

Conteúdo: Voz 

A chamar: descrição do número 

Destinatário: descrição do número 

Direcção: saída 

Hora inicial: 03.05.2005 13:05:11 

Hora final: 03.05.2005  13:06:40 

IMSI: descrição do número 

IMEI: descrição do número 

Célula inicial: 268-01-20-32372 

 

 

 

 

� De: indivíduo suspeito “Zé David” (fictício) adiante designado por “ZD”. 
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� Para: indivíduo desconhecido, no entanto trata-se d a voz de “Pedro 
Alves”  (fictício) adiante designado por “PA” 

� PA  Tou? 

� ZD  Então? 

� PA  Está lá um Renault 21 branco estacionado 

� ZD  Renault 21? Ahm, deve ser do vizinho. 

� PA  É do vizinho. Olha uma coisa, as janelas de cim a são todas dele? 

� ZD  Uhm, para o lado direito, acho 

� PA  Para o lado direito? 

� ZD  É. Acho que sim. Sim. É? 

� PA  É. Porque tem uma porta do outro lado em alumín io também 

� ZD  Uhm? 

� PA  Aquilo também é fácil de abrir 

� ZD  Pá, mas eu não sei qual é que é. 

� PA  Eu também não, eu nunca estive lá dentro, estiv e sempre cá fora. 

� ZD  É que é uma porta grande que entras para cima e  para baixo. 

� PA  Pois, entras para cima. 

� ZD  Mas eu nunca entrei, e tu entras-te lá dentro? 

� PA  Eu nunca entrei lá dentro também. 

� ZD  Ah! Se não entravas a perguntar a bater à porta  a ver se … e vias 
se era aí que se era aí que ele vivia? (imperceptív el) também não tens 
aí uma chave de fenda, pois não 

� PA  Tenho, tenho aqui debaixo do banco 

� ZD  É que se tivesses tentava-se, batias à porta, e  via-se já se era ou 
se não era, que entretanto eu passo aí. 

� PA  Era melhor irmos os dois e se víssemos que em c ima as duas 
janelas são dele …  

� ZD  Uhm? 
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� PA  Entrava-se pela outra porta 

� ZD  Prontos, eu passo já aí. Espera aí. 

� PA  Aonde? 

� ZD  À beira da casa dele. Deixa estar aí o carro. 

� PA  Prontos. Então eu vou dar a volta e vou para lá  outra vez. Até já. 

� ZD  Espera aí. 

� Fim de conversação. 

Estes dois excertos, são o exemplo mais comum daquilo que é a regra. E não 
deveria ser. 

Pois atente o leitor que as designações identificativas de nomes apostas no auto 
de transcrição à sua esquerda, nada mais são do que uma escandalosa e abusiva 
iniciativa das polícias no acto de efectivação da transcrição. E isto, por uma razão 
legal: é que um auto é um documento autêntico que tem por objectivo descrever 
rigorosamente e não mais, aquilo a que se destina. Ora, uma conversação 
telefónica só pode ser transcrita em auto no seu rigoroso conteúdo diria, palavra 
por palavra, interjeição por interjeição. Nada mais deve constar, senão o conteúdo 
rigoroso do que se escuta. 

E não é preciso ser grande jurista ou especialista em Direito, basta ser um cidadão 
intelectualmente honesto, para perceber que as designações dos nomes  que 
tendem a identificar ou que identificam os intervenientes, nada têm a ver com a 
conversação. Tão simples mas parece que tão difícil de entender, para os arautos 
do formalismo juridista. E isto já Platão o compreendia e o denunciou como vimos 
atrás. 

Bastará quem queira, fazer a simples experiência de colocar uma pequena tira de 
papel no local das designações, tapando-as  e ler apenas o conteúdo da 
conversação transcrita, sem ajuda identificadora: não é outra coisa, bem 
diferente? O que terá então impedido o Ministério Público de promover e ordenar a 
perícia às vozes escutadas após validação judicial? Tem que haver uma 
explicação, pois possível, já sabemos que é; no prazo de cerca de um mês, 
também o sabemos; e suspeitos constituídos arguidos também existiam nestes 
autos, desde o início. Pela minha experiência, a resposta só pode ser uma: o 
hábito do livre arbítrio, do deixa andar porque sempre assim foi, porque é mais 
fácil e mais barato! O todo enquadrado numa cultura jurídica que dignifica de tal 
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forma a aparência que se esquece – diria interessadamente – da substância, da 
verdade, do rigor. 

Diria mais: querem manter à força da insensatez e da falta de rigor jurídico as 
escutas telefónicas como um eficaz meio de obtenção de prova, quando as 
mesmas o não são, nem podem ser, como venho tentando demonstrar. E não o 
são nem podem nunca ser, para além do que ficou dito e quanto mais não seja por 
um motivo legal acrescido, aliás já acima aludido que é o direito ao silêncio do 
arguido. Silêncio não o pode desfavorecer. 

 

 

4.2.4. O “direito ao silêncio”  – Princípio da não auto-incriminação.  

 

Já aludi a esta importante questão quando procurei definir o que é uma perícia 
forense de voz com o auxílio do texto do Professor Fernando Martins, Perito em 
Fonética Forense. 

Na verdade, como vimos a perícia só é possível se puder ser realizado o estudo 
da voz comparando dois modelos: um, o da voz interceptada, escutada e gravada; 
o outro, obviamente, o modelo da voz produzida, com o consentimento do arguido 
perante o perito. Sem esse consentimento e assa anuência voluntária, não há 
possibilidade de comparar, de analisar, em poucas palavras: não há perícia!  

Poderão questionar alguns. Mas então, caso o arguido se recuse à perícia não 
deverá ser criada uma espécie de presunção legal que proclame que a recusa tem 
por efeito declarar a identificação como válida? Parece simples.  

Porém, não pode ser. Porque o processo penal, em que estão em jogo direitos 
fundamentais protegidos pela Constituição e pelas normas do Direito internacional 
convivem mal, é o mínimo que se pode dizer com presunções legais que mais não 
seriam do que a fabricação artificial de prova em processo criminal. Não é 
possível. 

E a prova de que tal não é juridicamente possível é fornecida por várias fontes e, 
antes de mais pelo próprio Código de Processo Penal que se encarrega de o 
dizer, através de quatro curtos artigos que me permito transcrever e que, 
conjugados, sustentam a tese anteriormente exposta de que o arguido tem o 
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direito a não consentir na realização da perícia de voz, através do fornecimento do 
seu próprio modelo comparativo. Vejamos: 

Art. 125º do CPP (Legalidade da Prova) 

“São admissíveis as provas que não forem proibidas por lei.” 

Art. 126º do CPP (Métodos proibidos de prova) 

“1.   São nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante (…) 
ofensa da integridade física ou moral das pessoas. 

2.    São ofensivas (…) as provas obtidas (…) mediante: 

a) Perturbação da liberdade de vontade (…) 

3.   (…) são igualmente nulas (…) as provas obtidas mediante intromissão na vida 
privada (…) ou nas telecomunicações sem o consentimento do respectivo titular.” 

 

Art. 343º do CPP (Declarações do arguido) 

“1.   O presidente informa o arguido de que tem direito a prestar declarações em 
qualquer momento da audiência, (…) sem que no entanto a tal seja obrigado e 
sem que o seu silêncio possa desfavorecê-lo.” 

Art. 357º do CPP (Leitura permitida de declarações do arguido) 

“1.   A leitura de declarações anteriormente feitas pelo arguido só é permitida: 
(sublinhado nosso) 

a)  A sua própria solicitação (…) 

b) Quando, tendo sido feitas perante o juiz, houver contradições (…) entre 
elas e as feitas em audiência.” 

 

São estes os 4 artigos da Lei Processual que, conjugados, resultam nas seguintes 
cinco conclusões fundamentais: 

1. O arguido tem direito ao silêncio; 

2. O silêncio não pode desfavorecê-lo; 
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3. A prova não pode ser obtida de forma ilegal; 

4. A prova obtida por meio ofensa da livre vontade do arguido é ilegal; 

5. Não podem ser lidas em audiência quaisquer decla rações do arguido  
prestadas anteriormente no inquérito  se o mesmo ma ntiver o silêncio em 
julgamento. 

Mas há mais. Vejamos novamente o que nos diz a propósito nas suas Anotações, 
o Juiz do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, Ireneu Cabral Barreto supra 
citado: 

“3.5.   O direito a um processo equitativo permite a um acusado guardar silêncio, 
não contribuindo para a sua própria condenação (Acórdãos Funke, de 25 de 
Fevereiro de 1993, John Murray, de 8 de Fevereiro de 1996, Saunders, de 17 de 
Dezembro de1996, Serves, de 20 de Outubro de 1997, Condron, de 2 de Maio de 
2000 (…)” 

E também atentemos à posição expressa por Francisco de Almeida Garrett in 
“Sujeição do arguido a diligências de prova” – Ed. Fronteira do Caos, 1ª edição – 
Outubro de 2007, pags- 17 a 19: 

“  (…) a obrigação que recai sobre o arguido de se sujeitar a diligências de prova 
tem de ser temperada com o direito fundamental da não auto-incriminação * 
porque ele não pode ser objecto de prova, instrumento abusivo da sua própria 
condenação ou de qualquer forma obrigado a contribuir para estabelecer a sua 
própria culpabilidade. 

A liberdade é posta em perigo, observa o Prof. Costa Andrade, “quando o arguido 
é convertido em meio de prova contra si próprio. Só quando se reconhece ao 
indivíduo um direito completo ao silêncio no processo penal, se lhe assegura 
aquela área intocável de liberdade humana, em absoluto subtraída à intervenção 
do poder estatal.” (Andrade, Manuel da Costa, in “Sobre as Proibições de Prova 
em Processo Penal”, Coimbra Editora, 1992, pag. 125) 

*As raízes do privilégio contra a auto-incriminação podem ser identificadas no Antigo testamento e 
no Talmude, mas só no século XVII, em Inglaterra, ganhou estatuto de princípio de direito comum. 
Na sua acepção originária, o nemo tenetur proibia a utilização ou a transformação do homem em 
objecto dos processos e de acções estatais, investindo o Estado no dever de protecção do cidadão 
contra ofensas e humilhações. 

“ Como se extrai do exposto, o “direito ao silêncio” – corolário do processo justo e 
equitativo – é uma expressão romântica que se mantém por força do seu brio 
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histórico. Deve ser lido como o direito à não auto-incriminação, abarcando não só 
a liberdade comunicacional do arguido como também outras situações de 
cooperação incriminatória com a justiça. 

Fazendo apelo aos ensinamentos de Carlos Haddad, “O princípio contra a auto-
incriminação abrange acções verbais ou físicas capazes de contribuir para a sua 
incriminação através da prestação de quaisquer tipo de declarações, faladas, 
escritas ou gestuais, submetendo-se à gravação da sua voz para fins de 
peritagem fonético - linguística em ordem a identificar a voz captada numa escuta 
telefónica, fornecendo por qualquer meio informações que lhe sejam 
desfavoráveis (…) sem que do seu silêncio ou não - acção possa advir uma 
presunção de culpabilidade no plano da valoração probatória. (Acórdão do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, de 3 de Maio de 2001, no caso J.B. c. 
Suíça)” 

Em todo o caso e pese embora o direito ao silêncio” do arguido, dúvidas não há 
que, não poderá legitimamente o tribunal deixar de produzir em audiência as 
gravações das escutas, pela razão simples que, analisadas as mesmas 
contraditoriamente e em público, pode tal facto dar origem a que o mesmo 
arguido, ao ouvir essas gravações, mude de ideia e se decida a falar e a explicar 
se sim ou se não se identifica nas mesmas e por qual razão! Para além do que, 
sendo a audiência de julgamento pública tem o público o direito de fiscalizar a 
produção da prova que o tribunal vai mais tarde utilizar para a sentença e que não 
pode ser outra que não aquela efectivamente analisada e discutida publica e 
contraditoriamente em audiência. 

Perante este quadro jurídico, fácil é perceber que, afinal as famosas escutas 
telefónicas como meio de obtenção de prova são tudo, menos um trilho probatório 
fiável. E o que é mais, pela prática omissa e displicente que tem sido acolhida nos 
tribunais, são tudo menos respeitadoras dos direitos, liberdades e garantias, 
consagrados na ordem interna e internacional.  

Pois na verdade, o enquadramento legal restritivo que subjaz à sua 
admissibilidade, obtenção e validação judicial, conjugado com o direito do arguido 
ao silêncio sem poder ser desfavorecido e com a própria natureza científica e 
pericial da identificação da voz humana interceptada nas telecomunicações, fazem 
deste tão propalado instrumento, um verdadeiro quebra - cabeças jurídico, sem 
qualquer potencial credível para servir como prova banalizada indicada em 
julgamento, salvo casos excepcionais. E no entanto, têm sido utilizadas ao 
desbarato e de forma acrítica ao longo dos últimos quinze anos. 
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Para além disso como vimos, surgem sempre novas questões de direito, como 
esta tão simples, mas tão rica nas consequências: admitindo que um arguido se 
preste a fornecer o seu modelo comparativo de voz para efeitos periciais e a 
perícia tenha sido efectuada; apensa aos autos de gravação e de transcrição 
validados pelo juiz; neste caso e perante este exemplo, se o arguido, chegado à 
fase de julgamento, se decidir pelo silêncio, não podendo ser desfavorecido e não 
podendo ser lidas declarações feitas pelo mesmo anteriormente, se assim for, 
então quid júris? 

Ou, por outras palavras, que resposta a esta pergunta? Pode o tribunal ler em 
audiência ou ouvir ou dar o todo como lido e ouvido, quando o que se lê e o que 
se ouve nada mais é – pode ser - do que um conjunto de declarações proferidas 
ao telefone por um arguido que, em audiência decide manter o silêncio? E se o 
pode, com que fundamento legal? 

 A resposta não é fácil e corresponde a um problema no mínimo controverso! 
Sendo certo que a própria jurisprudência do Tribunal Europeu não é transparente 
e definitiva até hoje. Em todo o caso é uma questão legítima que merece 
discussão séria, a menos que se decida como sempre tem acontecido, omitir o 
problema e passar por cima de todo esse manancial de dúvidas, bastando-se com 
a afirmação usual: está tudo legal, tudo direitinho, tudo conforme, porque … tudo 
foi validado pelo juiz! 

 Ou seja, a velha política do facto consumado, a que se segue uma catadupa de 
outros factos e ilegalidades, sempre coberta pelo vício inicial. 

 

4.3.  Casos raros – “escutas em tempo real”  

 

Como nos ensinaram ao longo de todo o mestrado, a medicina legal vive dos 
casos raros. O que significa que se não os houvesse, nenhum interesse de maior 
haveria em aprofundar o conhecimento das disciplinas que a compõem. O mesmo 
acontece, com o Direito e com a investigação criminal, em particular no que 
respeita à utilização das escutas telefónicas para fins de obtenção de prova em 
julgamento. 

De facto, se tentei provar que a utilização das mesmas é muito frágil como meio 
para alcançar a verdade, isso não significa que, em certos casos, as escutas não 
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possam ser eficazes, em inquérito e também em julgamento. Refiro-me às 
denominadas “escutas em tempo real.”   

Esse tipo de escuta é muito pouco utilizado porque é caro e trabalhoso a dois 
títulos. Em primeiro lugar implica toda a panóplia de tramitação processual que já 
acima descrevi, no âmbito de um determinado inquérito criminal, em segundo 
lugar, obriga sempre e concomitantemente à disponibilidade de meios humanos e 
técnicos de acompanhamento das acções supostamente criminosas, no terreno. 
Ou seja, uma escuta em tempo real é aquela que, à medida que é executada é 
acompanhada no terreno por vigilâncias dos suspeitos que, ao mesmo tempo 
actuam e falam aos telefones que estão a ser escutados. Vigilâncias simples ou 
múltiplas, próximas ou à distância, seguimentos, utilização de agentes encobertos 
( Lei nº 101/2001, de 25 de Agosto – Regime Jurídico das Acções Encobertas 
para Fins de Prevenção e Investigação Criminal) através de polícias, veículos, 
meios aéreos, filmagens e/ou gravações in loco. 

Toda uma panóplia de instrumentos de investigação que tem mais a ver com a 
prevenção criminal mas que, ao ser utilizada num processo, pelo seu potencial 
introdutivo, acaba por resultar em verdadeiro meio de prova altamente eficaz em 
julgamento. Tal sucede, nos casos de terrorismo, de criminalidade muito violenta, 
tráfico de droga com associação criminosa e também nos crimes de corrupção e 
branqueamento de capitais, em particular, quando estão em causa figuras 
públicas ou grandes empresas de negócios. 

As escutas em tempo real quando utilizadas, sobretudo se culminarem em 
detenções em flagrante delito ou por motivo de preparação para o crime (os 
chamados por alguns crimes exauridos) constituem assim, uma arma legal de 
neutralização e de perseguição do crime praticamente sem defesa possível (para 
os suspeitos). No fundo, o mesmo se passa com as demais perícias (pesquisa de 
ADN, lofoscópicas, perícias da letra, perícias toxicológicas) as quais sempre que 
realizadas de forma adequada, cumprindo os protocolos estabelecidos pelos 
Institutos especializados, fornecem ao julgador um manancial de informação que, 
conjugado com os elementos de prova obtidos em audiência o ajudam a alcançar 
a verdade e a decidir com uma certeza jurídica confortável, porque sólida e 
praticamente sem dúvidas. 

Mas certo é que, esse tipo de investigação choca com a realidade da falta de 
meios das polícias e da investigação criminal em geral: é cara, exige formação 
permanente, meios tecnológicos actualizados e sobretudo meios humanos cujo 
fornecimento é da responsabilidade do Estado. 
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De qualquer modo e atendo-me unicamente ao que aqui nos trás, fácil é antever 
que as escutas telefónicas podem ter real valia, para efeitos de prova em 
julgamento mas com a condição de estarem reunidos os pressupostos atrás 
descritos, em especial no que refere a este tipo de instrumento – escuta em tempo 
real – que exige os meios que acima descrevi. 

 

V. Conclusão e reflexões. 

 
5.1. O que são e para que servem as escutas 

telefónicas ? 

Assim sendo …! Neste jeito de andar, peço antes de mais desculpa pela extensão 
destas modestas reflexões, num deambular de quem anda dia a dia, por dever de 
ofício nos meandros dos tribunais e da investigação criminal. E ainda mais, pela 
caricatura por vezes áspera, dura, se calhar algo injusta, mas que apenas tem por 
objectivo melhor ilustrar e colorir os males que por cá reinam. 

É que a lei pouco importa, se não for justa.  Os juristas ainda menos! Uma lei só 
é justa antes de o ser, se for ao menos simples, transparente e, sobretudo que 
não esconda as dificuldades por que passa. Aos juristas a esses, juízes, 
magistrados, advogados só se exige uma coisa: não tenham medo de perder a 
pose e aprendam a dizer o que está mal quando está mal e a dizer que não 
sabem quando … não sabem! Que não passem por cima dos problemas omitindo-
os como lixo debaixo da mesa, quando vêem nas leis de que não são 
responsáveis, caminhos turvos e inidóneos. 

São as primeiras condições sem as quais nem as leis, nem os juristas poderão 
servir o povo que é para isso que foram inventados: repito, servir o povo! 

O exemplo que cá me trouxe é dos mais eloquentes: escutas telefónicas às 
centenas de milhares durante anos e por todo o lado, com um custo inimaginável 
e jamais avaliado para o contribuinte, resultados escassos e, o mais que é tudo, 
achincalhando o rigor dos princípios e por consequência os mais elementares 
direitos dos cidadãos. 

As escutas telefónicas não passam de um gigantesco embuste processual quando 
utilizadas como “meio de obtenção de prova” sem perícia de voz, na interpretação 
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ilusória de que é possível alcançar uma identificação segura dos suspeitos a partir 
da mera apreciação comum dos julgadores. Essa prática, além de ilegal é 
enganosa, só serve para encobrir o essencial e fazer docemente passar como 
válidas decisões eivadas de injustiça e arbitrariedade. 

Mas, é preciso dizer também que as escutas telefónicas são outra coisa sempre 
escondida e não mais do que isso: um meio instrumental de prevenção do crime, 
uma arma letal e poderosa de informação e de contra informação capaz de 
neutralizar perigos para a sociedade, antes de os mesmos se concretizarem. 

 

5.2.  “Que fazer?”  

É isso mesmo. Que fazer? Devemos concluir antes de mais que não vale a pena 
continuar nesta senda perigosa. E, já que está de novo na liça o apelo populista e 
incoerente a mais uma alteração dos códigos, então metam os iluminados mãos à 
obra e mexam de vez nesta matéria.  

Atrevam-se, por que não é difícil. E querem uma opinião? Então lá vai! Basta 
reduzir a metade os dois gigantescos artigos já citados e transcritos, relativos às 
escutas telefónicas (187º e 188º do CPP) e acrescentar a obrigação de, em sede 
de inquérito, se proceder àquilo que nunca é feito: à “diligência essencial para a 
descoberta da verdade” que dá pelo nome de perícia de voz, sob pena de serem 
considerados nulos por insuficiência o inquérito e, por consequência a própria 
acusação pública. 

 E tão mais fácil seria que, por ironia essa hipotética e tão simples alteração, vinha 
por acaso a calhar com a letra da própria lei inscrita no art. 120º do CPP que 
nunca é cumprido, mas que não resisto a lembrar e diz assim: 

“Artigo 120º (Nulidades dependentes de arguição)   (…) 

2.  Constituem nulidade dependentes de arguição (…) 

d)  A insuficiência do inquérito ou da instrução, por não terem sido praticados 
actos legalmente obrigatórios e a omissão posterior de diligências que pudessem 
revelar-se essenciais para a descoberta da verdade.” (sublinhado nosso) 

Então não é simples? E se o é porque razão não alteram o código nesse sentido? 
Por uma razão ainda mais evidente, caro leitor: é que, caso não fosse possível 
efectuar a referida perícia de voz durante o inquérito por recusa do arguido, ou por 
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deficiência das gravações, o Ministério Público não teria outra solução que não a 
de retirar pura e simplesmente as consequências óbvias, não indicando essas 
escutas como meio de obtenção de prova para julgamento. Tão simples como isto! 
Mas complicado para quem está habituado a mandar … no desmando! 

Porque, só pode ser esta a conclusão se, após esta reflexão, concluirmos e 
aceitarmos que a voz e a sua identificação pela complexidade estrutural e 
circunstancial em todos os aspectos que analisámos tem, sem a mais leve sombra 
de dúvida natureza científica, técnica e pericial. 

E se assim é, resta-nos apelar ao art. 163º do CPP que diz: 

“Artigo 163º (Valor da prova pericial) 

1. O juízo técnico, científico ou artístico inerente à prova pericial presume-se 
subtraído à livre apreciação do julgador. (sublinhado nosso) 

2. Sempre que a convicção do julgador divergir do juízo contido no parecer dos 
peritos, deve aquele fundamentar a divergência.” (sublinhado nosso) 

 

Sendo certo que, do texto que acabámos de ler se colhe assim que, mesmo que o 
juiz queira divergir do “juízo contido no parecer dos peritos” perdoe-se-me a 
Lapalissade … sempre será preciso que exista … a bendita perícia! 

E por isso, como diz o povo, “tanto vale correr, como saltar”: escutas telefónicas 
sem perícia de voz ainda que validadas e reduzidas a gravações e autos de 
transcrição, mais não são do que isso e não servem, nem podem ter como 
objecto, a pretensão de identificação livre pelo tribunal das vozes que lhes 
subjazem. 

CONCLUINDO: 

As escutas telefónicas devem passar a ser definidas legalmente de acordo com a 
sua natureza própria a saber, como meio instrumental de investigação criminal e 
só subsidiariamente e em casos excepcionais, aptas a servirem como meio idóneo 
para produção de prova em audiência de julgamento. 

Conclusão que, se for acolhida provocará obrigatoriamente mudanças no Código 
de Processo Penal e a melhoria do sistema judiciário, tanto na eficácia como no 
respeito pelos princípios fundamentais do direito e da concretização dos direitos, 
liberdades e garantias. 
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5.3. O futuro 

 

Seria inverosímil, por tudo o que ficou dito, terminar este  trabalho com uma única 
conclusão dura e ortodoxa, acima expressa, arrimada às regras estritas do que 
deve ser a clássica dissertação de mestrado, relacionada com o objecto da 
mesma. Mil perdões uma vez mais, pois não é nem desejável, nem possível.  

Aliás, aventei à cautela essa hipótese, na introdução - preâmbulo inicial. E se 
agora me atrevesse a fazer o contrário, então o preâmbulo e a conclusão não 
seriam outra coisa senão um “prelúdio e fuga” mas sem o génio de Bach. E a 
razão disso é que acabei de chegar agora mesmo à conclusão - passe o exagero - 
que o tema que escolhi, afinal deveria ter sido outro. Ou poderia ter sido outro: a 
Medicina Legal e o estado da prova pericial no sist ema judicial português! 

E porque sei que já não é possível recomeçar de novo porque não encontrariam 
pachorra para mais, deixem mesmo assim que lhes dê uma última pequena nota 
de desagrado e mal estar como jurista que advém da lucidez construída ao longo 
da experiência e nos diz que Portugal vive ainda apegado a ideias mais próprias 
da Idade Média do que do século XXI no que respeita à produção de prova para 
julgamento. E porque razão? 

Antes de tudo, porque a cultura jurídica sempre resistiu aos novos ventos, em 
particular aos do 25 de Abril. O dogma é inimigo da afirmação democrática que só 
pode existir como fruto legítimo do espírito crítico. 

Por outro lado a construção teórica jurídica é necessariamente conservadora e 
reage mal à crítica científica e às pancadas de quem questiona as verdades tidas 
como perenes, os dogmas, as sacrossantas certezas como um castelo, na 
aparência sólido, mas cujas belas muralhas impressionantes sofrem por dentro da 
corrosão aguda que ataca a tudo e a todos se não houver decisão de renovar a 
fundo. 

Em seguida porque, tradicionalmente há dinheiro para tudo, menos para a Justiça 
e por isso não há meios ou dizem que não há! As perícias – todas elas – “são 
caras” como afirmou há bem pouco tempo um Inspector - Chefe da PJ do Porto 
em plena audiência de julgamento. 
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Pois é! E por isso vai-se sempre ao (aparentemente) mais barato e ao que é fácil: 
confissões e declarações de arguidos, se possível sem advogado, prova 
testemunhal aos molhos, de quem viu e de quem nada viu, mas sempre sem 
advogado durante o inquérito e … perícias quanto baste, mas só naqueles casos 
estritos em que outra hipótese não há. 

E bem ajam ao menos porque ainda não tiveram a ideia - para poupar! – de  
abolir as autópsias  médico – legais e conferir ao juiz o poder de decidir na sua 
livre convicção  … de que morreu afinal, o coitado! 

Esta é a realidade em que é preciso meditar para evoluir. Pois não adianta ter 
submarinos, esquadrilhas de F16, auto estradas magníficas, tecnologia de ponta 
na Justiça para desmaterializar os processos, pulseiras electrónicas, se o Estado 
não proporcionar à Justiça e em particular às polícias, os meios práticos capazes 
de provocar uma verdadeira revolução nas investigações e, em consequência na 
matéria probatória: formação especializada, meios avançados de recolha de 
vestígios, gabinetes periciais deslocalizados, tecnologia de ponta, protocolos 
eficazes entre o aparelho Judicial e as Universidades, psicólogos forenses, peritos 
médico legais dedicados em exclusivo ao apoio à investigação criminal, juízes e 
advogados com formação em Medicina Legal. 

Fala-se muito nos prazos curtos para a investigação. Mas quem anda nisto com 
olhos de ver, sabe perfeitamente que o problema maior não está nos prazos, mas 
sim na falta inaceitável de formação especializada e de meios tecnológicos 
avançados que permitam aos investigadores em poucas horas, seja em que local 
for, fazer a recolha de vestígios devidamente preservados e efectuar as perícias 
necessárias. 

 Curtos ou longos os prazos serão sempre o que são se todos persistirem em 
andar de carroça. Por isso, façam as reformas que fizerem uma coisa é certa: se 
forem feitas pelos mesmos de sempre a saber, brilhantes e teóricos juristas e 
sociólogos, em Unidades de Missão pagos pelo povo, desligados do quotidiano, 
uma vez mais corremos o risco de ou sair asneira, com as devidas desculpas, ou 
complicar ainda mais a vida de todos nós. Nós por cá, modestos cidadãos e 
juristas temos o dever de o denunciar e de dizer não. E esta posição justa assenta 
nos próprios mestres, lembrando as palavras sábias de A. Santos Justo nas  
“Nótulas de História do pensamento Jurídico”: “… o actual positivismo não é a 
ideologia forçosamente conservadora e imobilista ao serviço da ordem 
estabelecida e reconhece-se que o jurista também “pode dizer não” a um direito 
que considere injusto.” 
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Em todo o caso, como nos filmes românticos, com o propósito firme e não 
escondido de anunciar um final feliz, para esta saga crítica, mas sobretudo porque 
é justo salientar o facto, nos últimos dois anos, parece haver alguma mudança nos 
hábitos e nos meios à disposição do Ministério Público e das polícias a que não 
pode ser alheia sobretudo a Unidade de Prevenção e Apoio Tecnológico – UPAT – 
que nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 42/2009 de 12 de Janeiro, derivado da 
Lei nº 37/2008, de 6 de Agosto – Lei Orgânica da PJ - estabeleceu as 
competências das Unidades da Polícia Judiciária, integrando-a na dependência 
directa da Direcção Nacional. 

Em todo o caso, segundo foi recentemente noticiado a PJ está actualmente 
apetrechada com alguns dos mais modernos equipamentos de “escutas” 
ambientais do mercado mundial. Grande parte do seu material mais sofisticado 
vem de Israel. Permito-me transcrever um excerto dessa notícia publicada no 
“Diário de Notícias”: 

“A UPAT tem equipamento de escuta e vigilância dissimulada que lhe permite, por 
exemplo, ouvir uma conversa que está a passar-se num gabinete fechado de um 
edifício.  

O "último grito" mundial deste equipamento de espionagem são sistemas que 
captam sons e imagens através de raios laser, que dispensam a colocação de 
qualquer aparelho dentro do edifício. O receptor só tem de estar dirigido para a 
janela exterior do gabinete - alvo, seja a que distância for (pode ir a mais de dez 
quilómetros) e o laser capta, através das vibrações dos vidros, todo o som 
ambiente no interior.  

No entanto, de acordo com uma fonte israelita da indústria da “espionagem”, que 
tem vendido os seus produtos à PJ este equipamento mais sofisticado ainda não 
chegou a Portugal. No entanto este equipamento ainda não foi fornecido. Pelo 
menos e por ora não de Israel. 

Por isso, tendo em conta o material que é fornecido pelas empresas que também 
alimentam tecnologicamente a Mossad (as “secretas” israelitas), a única forma de 
a PJ poder ouvir ou ver o que se passa dentro de um gabinete é, segundo as 
mesmas fontes, ter colocado microfones e/ou câmaras vídeo dissimuladas no 
interior da sala. O que exigiria que algum colaborador tivesse entrado nessa 
divisão ou que tivesse havido colaboração interna. 

Hoje em dia estes microfones e câmaras têm um tamanho tão reduzido que é 
vasta a variedade de formas de os manter discretamente num edifício. A PJ terá 
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microfones tão pequenos que podem ser colocados numa pastilha elástica, num 
comando de automóvel, num pequeno isqueiro ou numa máquina de calcular do 
tamanho de um cartão de crédito. As câmaras de vigilância podem ser colocadas 
num detector de incêndios, numa tomada eléctrica, num “perfumador” de 
ambiente, numa caneta em cima da secretária...” 

 Esta unidade, situada na zona de Cascais, proporciona assim equipamentos 
tecnológicos de ponta de vária ordem, como os acima referidos e, para já com 
especial eficácia microfones direccionais que permitem escutar conversas, com 
vigilância à vista, a centenas de metros ou pequenos alfinetes de gravata que 
gravam som e imagem, em todo o caso, meios avançados capazes de 
proporcionar êxitos investigatórios, como os que ultimamente têm sido anunciados 
no combate à corrupção e ao chamado crime complexo de “colarinho branco.” 
Sendo certo, apesar de tudo que, todo esse material vendido pelas agências 
israelitas apenas consagram o que para eles já está de algum modo ultrapassado. 
Sobre isso que ninguém tenha ilusões. Mas assim mesmo não deixa de constituir 
um grande avanço na modernização do sistema investigatório que, de um modo 
ou de outro terá repercussões na prevenção criminal e também na obtenção de 
prova sólida para efeitos de prolação de acusações sólidas, em todo o caso 
viáveis em sede de julgamento. 

Porém, é preciso salientar – porque é esse o traço pedagógico mais importante - 
essa Unidade não seria possível, sem duas boas leis anteriores – leis práticas e 
eficientes, ligadas às necessidades concretas da vida judicial e aprovadas em 
2001/2002: refiro-me à Lei nº 101/2001 de 25 de Agosto dita  “Regime Jurídico 
das Acções Encobertas para Fins de Prevenção e Investigação Criminal” e em 
especial a Lei nº 5/2002 de 11 de Janeiro intitulada “Medidas de Combate à 
Criminalidade Organizada e Económica e Financeira.” Sendo que esta última 
estabelece expressamente no artigo 1º “um regime especial de recolha de prova, 
quebra do segredo profissional e perda de bens a favor do Estado relativa aos 
crimes: (…) ” que a seguir elenca e descrimina. 

 

Aí está a prova que é possível fazer boas leis e proporcionar verdadeiros avanços 
desde que haja mudança nas mentalidades, em particular na forma de legislar e 
de pensar o Direito. E não, através de contorcionismos, embustes processuais e 
omissões acríticas que só servem para manter artificialmente em vida, modelos e 
práticas velhos e ultrapassados. 
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É pois imprescindível apostar cada vez mais na formação científica especializada 
e na utilização generalizada das perícias forenses ao invés de tudo concentrar nas 
declarações ambíguas de testemunhas muitas delas padecendo de iliteracia 
patente, quando não elas mesmas necessitadas de avaliação psicológica quanto 
ao seu grau de credibilidade e capacidade de testemunhar. Porque é esta a 
realidade crua quotidiana que ainda hoje se vive nos tribunais.  

 

Por isso termino com um apelo sentido. Para que se lembrem os decisores: na 
Justiça não são precisas reformas abstractas mas sim menos leis, mais meios 
humanos e técnicos, formação científica, e perícias forenses atempadas e 
eficazes. 

 

Em poucas palavras mais ciência, mais democracia e transparência na 
Justiça! E que a Medicina Legal encontre rapidament e o lugar que lhe cabe, 
se possível de forma autónoma nesse quadro futuro. 

                                                                                    Fernando Moura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

                         

 

Gosto em ter pensado convosco 
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