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De facto, o «juiz legal é não apenas o juiz da sentença em 1.ª instância, 
mas todos os juízes chamados a participar numa decisão (princípio dos 
juízes legais). A exigência constitucional vale claramente para os juízes 
de instrução e para os tribunais coletivos» (v. GOMES CANOTILHO 
E VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, 
3.a ed., Coimbra, 1993, pág. 207; referindo que o princípio se aplica 
igualmente ao juiz de instrução, v., ainda FIGUEIREDO DIAS, Sobre 
o sentido…, cit., pág. 83, nota 3).

33 — Aplicando -se no domínio da instrução o princípio do juiz natu-
ral, deve reconhecer -se que se encontra fixado por lei anterior aos factos 
que integram o objeto dos autos o critério de definição das competências 
do Tribunal Central de Instrução Criminal (artigo 80.º, n.º 1 da Lei de 
Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais). Não existiria, 
por esta via, violação deste princípio. No entanto, o princípio do juiz 
natural, como se viu, implica mais do que este conteúdo — dele decorre 
a necessidade de obstar a práticas de desaforamento. De facto, importa 
reconhecer que «o princípio do juiz legal não obsta a que uma causa 
penal venha a ser apreciada por tribunal diferente do que para ela era 
competente ao tempo da prática do facto que constitui objeto do processo; 
só obsta a tal quando, mas também sempre que, a atribuição de com-
petência seja feita através da criação de um ad hoc (isto é de exceção), 
ou da definição individual (e portanto arbitrária) da competência, ou 
desaforamento concreto (e portanto discricionário) de uma certa causa 
penal, ou por qualquer outra forma discriminatória que lese ou ponha 
em perigo o direito dos cidadãos a uma justiça penal independente 
e imparcial» (v. JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Sobre o sentido 
do princípio jurídico -constitucional do «juiz natural, in Rev.Leg.Jur., 
ano 111.º, n.º 3615, pág. 83 e ss.).

O princípio do juiz natural obriga, para impedir as situações de desa-
foramento assinaladas, a disponibilização de mecanismos de tutela do 
direito ao juiz definido por lei. Ora, estes mecanismos de tutela não se 
podem bastar com a mera possibilidade de arguição da incompetência do 
tribunal, junto do juiz de instrução que o arguido alega ser incompetente, 
que aprecia a questão em primeira e última instância sem hipótese de 
reapreciação pelo juiz de julgamento (já se viu que esta decisão produz 
caso julgado formal) ou recurso para tribunal superior (proibido pela lei). 
O arguido não teria possibilidade de fazer valer as garantias decorrentes 
do princípio do juiz natural pois o acesso à apreciação da competência 
do juiz de instrução por parte de outro tribunal que não o que se encontra 
já a julgar o caso estaria vedado. A tutela constitucional do direito de 
defesa contra a definitiva afetação de direitos por juiz que não cumpra 
os requisitos decorrentes do princípio do juiz natural implica a garantia 
efetiva do recurso, no caso de tal ser possível (por existir instância 
adequada e superior).

Sendo assim, negar em absoluto o direito a uma reapreciação da 
questão da incompetência material do Tribunal de Instrução Criminal 
significaria admitir a ausência de defesa, e com ela, ausência também de 
tutela efetiva do direito ao juiz legalmente predeterminado para realizar 
a instrução, em negação do núcleo essencial do princípio do juiz natural, 
constitucionalmente garantido (artigo 32.º, n.º 1 da Constituição). Na 
verdade, não se mostra compatível com esta garantia a reunião, num 
mesmo juiz, do poder de proferir a primeira e última palavra na definição 
da sua própria competência (ou mais precisamente ainda, do tribunal 
onde exerce funções).

Ora, «a exigência constitucional de que o julgamento se faça “no mais 
curto prazo compatível com as garantias de defesa” (artigo 32.º, n.º 2, 
da CRP), traz implícita a ideia de que a celeridade do processo penal, 
sendo um princípio de ordenação eficaz dos meios de realização do poder 
punitivo do Estado, encontra o seu limite referencial de adequação no 
sujeito (arguido) que por ele é visado. O que significa que as soluções que 
nela encontram justificação apenas são constitucionalmente aceitáveis se, 
e na medida em que, não afetem relevantemente os direitos do arguido, 
impedindo ou condicionando de forma desnecessária ou desproporcional 
o exercício do direito que lhe assiste em nuclearmente se defender da 
imputação de que praticou um crime» (Acórdão n.º 7/2014).

Devendo o ponto de equilíbrio na conciliação dos diversos interes-
ses conflituantes ser encontrado em aplicação dos princípios a que se 
encontra constitucionalmente vinculada qualquer restrição de direitos 
fundamentais (artigo 18.º da CRP), nomeadamente, quanto ao princípio 
da proporcionalidade, pela ponderação da necessidade, adequação e 
proporcionalidade em sentido estrito da solução que é oferecida, afigura-
-se excessiva a irrestrita inadmissibilidade do recurso na matéria, o que 
torna a norma em apreciação suscetível de censura constitucional. A 
imparcialidade e objetividade exigidas na definição da competência 
material de um tribunal, numa decisão que surge como determinante 
para a confiança dos visados, não dispensam a garantia da possibilidade 
de reponderação por órgão distinto e superior.

A solução de afastamento da possibilidade de recurso, neste caso, surge 
tanto mais desproporcionada quanto é inegável que, mesmo no contexto 
de um processo em que confluem outros valores constitucionais como 
sejam os bens jurídicos violados pelo crime que se pretende reprimir, 
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a celeridade do processo (preocupação que radica num interesse que a 
Constituição também protege, designadamente no seu artigo 20.º n.º 4) 
também pode ser acautelada com a atribuição de efeito diferido ao 
recurso, determinando a sua subida apenas com o recurso que eventu-
almente vier a ser interposto da decisão que tiver posto termo à causa 
(v. artigo 407.º, n.º 3 do CPP).

E sendo assim, inevitável será concluir que a irrecorribilidade da 
decisão que conhece da arguição de incompetência material (e da nu-
lidade processual dela decorrente) compromete os valores tutelados 
pelo princípio do juiz natural, e nessa medida, fere o núcleo essencial 
do direito de defesa do arguido.

34 — Deste modo, conclui se pela inconstitucionalidade por violação 
dos n.os 1 do artigo 32.º, da Constituição (em conjugação com o seu n.º 9), 
da norma do artigo 310.º, n.os 1 do CPP, no sentido de ser irrecorrível 
a decisão do juiz de instrução, subsequente à decisão instrutória, que 
aprecie a [arguição de] nulidade insanável decorrente da violação das 
regras de competência material do Tribunal de Instrução Criminal.

III — Decisão
Em face do exposto, o Tribunal Constitucional decide:
a) Não julgar inconstitucional a norma do artigo 310.º, n.º 1 do Código 

de Processo Penal no sentido de ser irrecorrível a decisão do juiz de 
instrução, subsequente à decisão instrutória, que aprecie a [arguição de] 
nulidade da mesma decorrente da omissão de pronúncia sobre questões 
suscitadas pelo arguido no seu requerimento de abertura da instrução;

b) Não julgar inconstitucional a norma do artigo 310.º, n.º 1 do Código 
de Processo Penal no sentido de ser irrecorrível a decisão do juiz de 
instrução, subsequente à decisão instrutória, que aprecie a [arguição de] 
nulidade da pronúncia decorrente da insuficiência da mesma relativa-
mente aos elementos exigidos no artigo 283.º, n.º 3, alínea b), aplicável 
“ex vi” do artigo 308.º, n.º 2, do CPP.

c) Julgar inconstitucional a norma do artigo 310.º, n.º 1 do Código 
de Processo Penal no sentido de ser irrecorrível a decisão do juiz de 
instrução, subsequente à decisão instrutória, que aprecie a [arguição de] 
nulidade insanável decorrente da violação das regras de competência 
material do Tribunal de Instrução Criminal.

Concedendo, consequentemente, provimento ao recurso e revogando 
a decisão recorrida que deverá ser reformulada de acordo com o presente 
juízo de inconstitucionalidade.

Lisboa, 25 de junho de 2014. — Maria de Fátima Mata -Mouros — 
João Pedro Caupers — Maria Lúcia Amaral — José Cunha Barbosa — 
Joaquim de Sousa Ribeiro.
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