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investigação criminal. cuja missão seria :1 dc verdadeiro órgãº auxiliar dn ação
dn justiça, coadjuvando o MP como titular du ação penal nu averiguação dã
Climinzllidadc altamente organi/zldu, complexa c transnacional. 'l'zll propºsal
teria como consequência ;1 alteração normativa d0 n." 1 do artigo 3." da l.ci de
Orgmizaçâo da Investigação Criminal, retirando à PJ 0 estatuto dc órgão de
polícia cn'minul dc mmpcténciu genérica c cmlfelindn—lhc o estatuto dc Com-
potência cspccialiyadzl.

[{ccunhcccmos quc este entendimento está nm antípodas da tendência
doum'nárizl atual que preconiza que “a ideia da naa'ssária sqmmaw du investiga-

(do (rimitml du atividade de' sqgumnm poderá conduzir uo cxmzzianu'nro (lu (outeiro deg,

.cqgunu/(u interim .uívqumlo .z 1mm soricd‘zdc umdt'nm”, recusando considerar que ",;

.x'qqumnm interna se sulmmw mz ideia dv ordem pública” c. que cm termos orgânj_
('()—adlninis£1'ativos, “Sem o ('xcn'icio (hl urix-v'dmle (Iv iumtigução uimirml, :Ls‘ polícias
gemia 4ldministmríwzs scrim” pmrimmwm: ('qmpmúuvis u polícias nuun'a'puisº” ª.

Lm jeito dc conclusio c aplicando, mumrix mutundis, ‘1 organização admi-
nistmuva policial o preceito jurídico mum cm‘th nibm'n- [emm quc zl dicoto-
mia Libc'rdddv — ngmangu (cm especial, :1 segurança interna) quc no plano do
direito substantivo subvulurim ajusu'çn através dn investigução cn'nu'nal c que
no domínio orgânico—adminístmtivn sc traduz num sistcma dual composto por
duns forças dc segurança, uma dc can't militar c. outm civil 011 eventualmente
numa polícia única. propalada como mm's versátil c polivalente, nmrcadzunente
dc. caril sccun'tário e fortemente hierarquizada pelo princípio dc comando,
deverá chu." lugar à trilogia Liberdade — Segurança — Justiça que sc con—
substzmcia na existência dc dois siatcnm ;um'mmnos (mas cooperantes c coor-
denados) dc segurança interna c dc investigação criminal, assentes nn princí—
pio geral da separação no plant) institucional entre 1mm polícia dc segurança
c ordem públicas hicmrqui/uda sob (> princípio dc connmdu 11:1 dependência
direta do poder executivo e com competência dc investigação dzl pequena cri—

minalidade comum não especizlli/nda dc uma polícia dc. investigação criminal, a
Políciajudiciária, integrada organicamente 110 Miniuén‘o Público, como corpo
supcn'or de polícia e auxiliar dn ação da justiça. sem perda da sua autonomia
'.ldmínísn'ativa, técnica c tática, fbcali'lndzl 11a .lvcn'guação dn criminalidade alta—

mente organi'lada, 11:1 determinação dos sous agentes c SLI.! rcspm]szlbilidndc,
dcscobfindu e rccolhcndo provas, assessorando, desta forum, o MP enquanto
titular 11:1 ação penal. "
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regime após 2010: 3.2. I. '1'1'11' (!.-1 (It'sjmlirmlízaç(iq; ã.2.2.. I130 (lu mrcrpnnigaí) 111711111110

11‘Consr1nuuio; 3.1.3. 'l'mdu rvchmmçãojmlíficll; 3.3. Posmmmimada. _6 4. Com mm.».

lim setembro dc 21 l l () foi aprovado 11111 conjunto dc 1111110111215 legais _mmuma
mente designados como "pacote unticorrupção”, 1011110 611117151120 r1110rc0 duos

poderes 1121s autoridades judicián'ns, cm especial 110~M1111stcr111 1.11bl‘1c0 (1101.1-

vantc “MP”). na resposta ao Fenómeno da corrupçnn e 11:1 1‘1111111111111121116 c10-

nómico—fmnnceim e111 Portugal.
. D º

Lntrc 05 vários diplomas aprovados, incluia-s‘e a Lm n. 36/2010, dc ;.

dc setembro, que procedeu :1 uma :lltcmção 110 rcgunc da 1111011111 do
$132110.

bancário, 1'0111 o intuito 11c reforçar 11s [1011111115 110 Ml) nu recolha dc 1.11 os

bancários 110 contexto dc investigações crin'nnzus.
. , . , . .

lista alteração deu migcm a 1111111 1111'g11 produção doumnarm c 11 vamus decx—

sões dos 'l'ribunais superiores c111 1111c sc discutiu 0 c01lcret0 alcance 11:1 3111:111-

ção operada pela l.ci n." 36/2010. Subjaccntc 11 esta 111511155110 cstcvc’s1'111lpr'110

problema central 1111 processo 111:11111: 0 confronto cntrc 111113105 f111111111111nL1151 0

indivíduo c 11 necessidade coletiva dc. investigar c pumr 11 1‘1'11111‘. (.um cfelto,

é uma constante 1111 dogmática 11101313551131 penal 11 necessidade dc. 111117011111 911111:

C1111 e Czníbdis; entre ng'ulltil' 11 efetividade 1105 direitos F111111111111‘nt1115 1105 c11111—

dãos e :1 efetividade 11:15 respostas 11 problemas politic0—cn1111111115.
.

liste dilema é 1.11110 1111115 dramático 110 C1150 da 1‘1111111111111111111: 01141011211113,

cujas cnractcn'sticns específicas tornam-na uma forum 11c cnn11111111da11c p111 11111—

larmcntc 1111110511 part1 0 tecido 501‘1111.
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