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PARTE D
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Declaração n.º 168/2009
Por eleição realizada no dia 14 de Maio de 2009:
Juiz Conselheiro António Silva Henriques Gaspar — reeleito Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 49.º
e 53.º da Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto.
21 de Maio de 2009. — O Administrador, Pedro dos Santos Gonçalves Antunes.
201831323

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Acórdão n.º 1/2009
Processo n.º 1063/2007
Acordam na 3.ª Secção do Tribunal Constitucional
I — Relatório
1 — Joaquim Maria Botelho Sousa Cymbron, foi condenado pela
prática de um crime de injúria, previsto e punido pelo artigo 181.º
do Código Penal, na pena de 50 dias de multa, à taxa diária de € 10,
no total de € 500, bem como ao pagamento ao demandante Augusto
Botelho Cymbron da quantia de € 1500, a título de indemnização por
danos morais.
Desta decisão interpôs o arguido recurso para o Tribunal da Relação
de Lisboa, invocando, além do mais, a inconstitucionalidade da norma
do n.º 1 do artigo 134.º do Código de Processo Penal, por violação do
n.º 1 do artigo 32.º da Constituição, quando interpretado no sentido de
que a testemunha pode recusar-se a depor, apesar de ter sido o arguido
quem a arrolou.
O Tribunal da Relação de Lisboa, por acórdão de 19 de Setembro de
2007, decidiu rejeitar o recurso, por manifestamente improcedente.
2 — O arguido interpôs recurso deste acórdão, nos termos de
fls. 527/528 e 533, o qual foi admitido para o Tribunal Constitucional,
ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 70.º da Lei n.º 28/82, de 15 de
Novembro, para apreciação da norma do artigo 134.º, n.º 1, do Código
de Processo Penal, interpretada no sentido que permita a sua aplicação
sendo a testemunha arrolada pelo arguido, por violação do artigo 32.º,
n.º 1, da Constituição.
3 — Nas respectivas alegações, o recorrente sustenta as seguintes
conclusões:
«1 — O ora recorrente entende que a norma ínsita no CPP art.134.º,
n.º 1. al. a), sempre que interpretada de forma que permita a sua aplicação quando a testemunha é arrolada pelo arguido, é inconstitucional
por violação do princípio consagrado na CRP art.32.º, n.º 1.
2 — Deste modo, a lei pretende evitar que a testemunha se debata no
dilema que se lhe poderia apresentar e que se traduz por este binómio:
dever de lealdade à verdade; e dever de lealdade aos afectos.
3 — Simplesmente, esta teleologia, no caso em apreço, e pelas
mesmíssimas razões válidas para o quod plerumque accidit, impõe
solução diferente.
4 — Uma vez que é propósito do legislador que a testemunha não
tenha de escolher entre faltar à verdade para não trair o arguido; ou
prejudicar este por amor à verdade, não faz sentido que a testemunha
se possa recusar a depor quando é arrolada pelo arguido.
5 — É clara a mensagem do arguido, nestas circunstâncias: as
declarações verdadeiras por parte da testemunha só irão beneficiá-lo;
e o prejuízo só poderá surgir do silêncio da mesma.
6 — Consentir que a testemunha arrolada pelo arguido se recuse a
depor, ao abrigo de uma regalia prevista para o comum dos casos, é
o mesmo que autorizá-la a negar-se ao cumprimento do dever geral
de testemunhar, o que repugna porque só o arguido sabe o que tem a
ganhar com o depoimento da testemunha por ele arrolada.
7 — Isto permite a completa subversão da ratio legis.
8 — A testemunha não arrolada pelo arguido pode achar-se dividida entre o dever de lealdade à verdade e o dever de lealdade aos
afectos.

9 — Mas já a testemunha arrolada pelo arguido não tem de sentir
estes escrúpulos porque o arguido é que sabe as razões, que tinha,
quando a arrolou.
10 — Nestes casos, deixar a testemunha decidir o que é melhor
para o arguido, é pôr o destino deste nas mãos daquela.
11 — Imagine-se esta situação bem possível: A testemunha sabe
que um seu depoimento verdadeiro vai beneficiar o arguido. No
entanto, não quer isso. Mas também não envereda pela mentira, com
temor das sanções penais que possa vir a sofrer. Perdida, acaba por
se agarrar à faculdade concedida por lei.
12 — Eis aqui consumada a alegada subversão da finalidade da
norma.
13 — Norma que existe para sossego da testemunha dividida entre
dois deveres ponderosos e atendíveis, mas nunca como valhacouto
de um comportamento censurável.»
O Ministério Público contra-alegou, concluindo pela não inconstitucionalidade da norma do artigo 134.º, n.º 1, do Código de Processo
Penal, quando interpretada no sentido de que a sua aplicação não é
afastada no caso de a testemunha ter sido indicada pelo arguido, e pela
improcedência do recurso.
O assistente Augusto Botelho de Sousa Cymbron não contra-alegou.
Cumpre decidir:
II — Fundamentos
4 — O artigo 134.º do Código de Processo Penal, na redacção aplicável aos autos (anterior à alteração introduzida pela Lei n.º 48/2007,
de 27 de Agosto, que aditou na alínea b) do n.º1 a expressão «sendo do
mesmo ou de outro sexo») tinha o seguinte teor:
«Artigo 134.º
Recusa de parentes e afins
1 — Podem recusar-se a depor como testemunhas:
a) Os descendentes, os ascendentes, os irmãos, os afins até ao
segundo grau, os adoptantes, os adoptados e o cônjuge do arguido;
b) Quem tiver sido cônjuge do arguido, ou quem com ele conviver
ou tiver convivido em condições análogas às do cônjuge, relativamente
a factos ocorridos durante o casamento ou a coabitação.
2 — A entidade competente para receber o depoimento adverte,
sob pena de nulidade, as pessoas referidas no número anterior da
faculdade que lhes assiste de recusarem depoimento.»
Em análise está, apenas, a norma do n.º 1 deste artigo, mais precisamente da respectiva alínea a), enquanto permite a recusa das pessoas
nele mencionadas a depor como testemunhas, quando tenham sido arroladas pelo arguido. No caso recusou-se a depor uma irmã do arguido,
por este arrolada como testemunha, num processo por crime de injúrias
em que é ofendido e assistente um outro seu irmão.
Entende o recorrente que uma tal faculdade de recusar a prestação
de depoimento, que é concedida à testemunha que se debata entre o
dever de lealdade à verdade e o dever de lealdade aos afectos, não faz
sentido quando a mesma é arrolada pelo próprio arguido e viola os seus
direitos de defesa em processo penal. Um tal entendimento ancora-se na
ideia de que é ao arguido que compete decidir qual a melhor estratégia
a seguir na sua defesa e que é ele quem sabe o que tem a ganhar com o
depoimento da testemunha por si arrolada.
Outro foi o entendimento do acórdão recorrido, que concluiu pela não
inconstitucionalidade da norma em apreço, considerando estar em causa
um direito pessoal da testemunha por esta livremente exercido, estando
justificada a restrição ao direito de defesa do arguido pela necessidade
de salvaguardar a “dignidade da pessoa humana”.
Neste sentido, escreveu-se no acórdão recorrido o seguinte:
«[…]
8 — Sustenta também o arguido que o facto de a sua irmã, Ana
Cymbron, ter feito uso do direito que lhe era conferido pelo artigo 134.º,
n.º 1, alínea a), do Código de Processo Penal é ilegal por a testemunha
ter sido por si arrolada, defendendo que essa recusa importa uma
inadmissível limitação do seu direito de defesa. Entende que uma
interpretação daquela norma que confira à testemunha esse direito
numa situação como a presente é inconstitucional por violação das garantias de defesa consagradas no artigo 32.º, n.º 1, da lei Fundamental.

