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ESPOLIO PINTO QUARTil!\ 
..!{ill ~dit. 

. MOVIMENTO DE UNIDADE DEMOCMTICA 

Comissão Central 

9_Q_ M U If ~_ll_<?_ 

A Comiss~o Cerltral do Movimento de. Unidade Democrática entregou aos Se-· 
nhores-Ministno da-Just:i:~a, Presidente do Supremo Tribunal de .Justiça, ProC'1 
radar Geral da Ràpúb'lica e Presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advoga-
dos, cartas acpm~-l.imã exposiÇãq acêrca da situação dos presos polí-
tieoo----e-4ee--eha~GBea-~is-.--A.-exposição é d-<:. teor seguinte:. 

Senhor Ministro da Justiça 

Exceldncia: 

A COMISSÃO CENTRAL DO MOVIMENTO DE UNIDADE DE!IIOCRATICA, vem expor a V , 
Exa.  o segu1nte:· ------- ·---·-----·--··----

0 art@ 4@ da actual Constituição Politica, de 1933, publicada e aplicada 
na vig$ncia do Estado Novo, consignou, em obcdü~ncia a consagrados princípios ·· 
jurídicos, que o Estado está limi tndo na ordem interna pelo Direito. 

E porque o direi to em vigor 6 também, na. sua generalidade, emanado do e actual Estado Novo, .Sste pr6prio Estado tem publicado as leis c diploma-s é10EI 
( 
quais entende .dever constitucional obcdi6ncia, c que, por isso mesmo, nenhu-
mas das sun.s autoridades ou entidades podem desrespeitar. 

E entre as normas jurídicas avultam as normas de processo panal -garr:m~ 
tia simultâneo. dos cidadãos c da sociedade contra actos arbitrários de uns, 
ou de, outra. 

Ora, o C6digo de Processo Penal em vigor -Código já reformado por V ,Exa, 
também autor das últimas reformas processuais :penais -cstatue catcgàricamcnte 
sôbrc a lgumas matérias de aplica.Ção diária, c cu~ o rCSJ2Ci to se impõe como cer-
taza de que a justiça que se quere dar aos cidadaos,  .nao sofre desvios ou abu-
sos ofensivos dos direitos individ~s. 

""Essaf matérias são as que rcspóitam ao conhecimento a dar aos arguidos 
da acusaçao que lhes é ~cita~ aos interrogat6rios dos mesmos arguidos c nos 
prazos e limi tos de incomunicabilidade, c à libertação i!J).cdiata dos presos 
cujn. soltura sej a ordenada. 

· VEJAMOS:- . 
a) conhecimento obri at6rio do ob·ecto 
Segun o b a r • .. o o • roo .. ena , n.J.ngu m po c_ser detido sem ordr 

escrita da autoridade competente, devendo ser cntrcgu0 ao detido , lfO ACTO DA 

• 
PRISÃO, um duj~ligado-do--mandato de ca~türa . 
----"'Se ao pr~~o ,J porém, nno tJ.ver si o entregue oópio. da ordem de captura, 
ae;;;:l!ITf:-'ihtnaa·i'iõtallõ-cul ·--nu--:ro'<l-Cf de' 24 horas, depois de apresentado à 
ou or a c que c. -\~~ver o e o u o mesmo art. 256g), 

Comprecndc'Tse e lementarmente o objecto c alco.ncc dt1'st e preceito legal, 
pois ningm1m pode ser prcguntado, ou estar detido, sem conhecimento exacto 
da acusação que lhe é imputada. 

b ) intcrro~t6rio dos ar~id os , 
Sôbre os Ulcrrogatór~os os argu:Ldos -em que os arts. 2852 e 283l:l ,do 

Cód. Prôo, Penal proíbem que se exijam rcs:t;>ostas :t;>rcci]itadas, e ... sc façam prc-
guntus sugeS-tivas, caviloso.s, ou acompanhadas de dolosas persuasoee, falsas 
promessas ou ameaças -impÕe o att'"~ ,... 279.!!1 do mesmo C &ligo que o intcrro~o.t6rio 
dos a rguidos seja sempre feito com a assist€ncia de "advogado oons"t:t..'tui o on 
de defêiúwr _ of~oioso. 

E quer evidentemente, a6 o advogado ou defensor do arguido pode da r pú-
blico testermmho da. legalidade dos respectivos interrogatórios, e de que , n. 
s ua. rea.liZnção, foram observados os preceitos legais a cima referidos, 
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S6 o advogado ou defensor do a:r'guido :pode avita'l;'; e o:por - s e.t às :pregunt· 
::mgestivas ou covilosas, por po.Tte do ·j_nquiridor -quando €ste nao der provo ... 
de neçrps~árd.a imparcialid:2.dc. 

,s.,6 .o advotfo'.do ou d,m"_ensor do o.rgúiflo pode evitar, Jiel:::. sua presença, ou 
o s~u protesto.t. que ao o.r:guido sejam f.eito.s ameaças, -ou centro €le exercida. 
r.run.+qy.er coo.cçno fÍsica; ou. morq.l -cor.Io..-ilú'.elizmcn:te, -tem sido,  e c ontinua. o. 
ser, tão frequente na noss:J: Pol i c.iá Polí-tico.. 

a ) urazos de incomurricabilidade. i.,.' 
Po~:=·õúTfõ-TuUO-;-õü-'ér5S-Pi7c-c'"éT·tõ~~ ~~~'1~s fixEl-m limj_tivumente os períodos 

de ;.nqomunico.bUiclade dos presoS::, E~r,t· ; .2H ·,ao·:nccreto-lei n ,35,007, de 13._,10, 
-1~.45 , nt·t •. 8g do Decreto--lo·~ »,: ':3':.~ Q.~Z ~ ' .<_' fi' ? . .Çl-),0;,-),~'~5, e. arts, 254 g , 274g c. 
27ag· â·o-Cô;1"·'·' P oo Pena] ·,_ ~'·'·~~}.ir.:~ • .,,.... ~·:·"r- tr..., r..,'· t ·- ·-· -~- ·· 

~funêo. b. i~c(l~unicabil1ddd~ I>:4d~'id· "i:JxC.câ.~·t' _5 ãi:ls, coEtpreenciendo-se nef:i'J, 
prazo-Taü-toa~nc·6ffiüllíõã.Ol .1 a e. ãõSõlU.ta, ê6riiõ-c-~illQfp.mc;11tG relo:tiva, em qu:. 
se nãu pods· obotcJ.r que o prêso uomunique, :ULrt hora ']dlc, ;ncnos .em cada dia, 
ca_m os s8uo_. ascendentes, des?end_~ntes 1 ... ~rm~o~ _ou conjuge, s?brc: assuntos di-
ver_sos do da. culpa, com prév1a llcença.~_ ao JUlZ c na: p~escnço. de um agente da 
n.utoridade (o.:rt, 274g, § ill>ico do C6d, :Proc. Penal), 

A fixaçnlo dêate Przo-l;rnit"e de fiicomunicabilidc.de J ~~atcgórica 1 pela 
o.plicÇLçÕo obrigatória. os c 1 a.U"õ'ã precei;tos legais., ..........._ 

Segundo êl~::s, se a prisê:o for or~à:enada p0lo Juiz (ou pelos Directores e 
S.ub.-.. D .. irectorc". d'"" Pol.ícias-art .• S•g_po"Decreto-lei n . _3_5,04.2)-terú o :rresv 
çt9.,,õ0r' ,Jntcrrogado_ pn.s 24 horas seguJ.Jl;tDs ~ (a.rt .. 278g do C6dt Proc. Penal)9 
. •· .1!: 'se ~- pr.~,S~l-t-:;·lf'ã"o_for ordenada· P&"-o,_.Juiz (ou equipg.:i·P.~r~~3\'- .terá o :preso 
de 3er o.p:::usentuJ.q_ n~tití'"o do prazo .d~'-4§~l1o;ço.s ap6s a. -a.6~eJílp-...õ ,.{2.r,t. 254g, 
§_zg tio c_ód~)'ro_co.;Pcna]_ ) , cdentro P._ll~ l1P_"meirr-s s4 horas_'. tf,cgu,.· irltes Sür-.lhü-
-é.'fe:l';o, o l':ltcti'6g'át6rre·(cltado 'l.:l:t.·::l;[,8g) _ _ . . ,: .·"'"-· 
_ Ore., OCJ J'r9.\'cf'rl'c apr.esentados errt.,~ ]l'lj~ oQ · nao podorco p'ê~i)lcar com pcsooo. 
o."lgUlÍlD. ~'(~.o);l'lt'!~%!f int~""ut'Q io_ á;rt;,-2742 de C6il ~ Pfó'c, :Penal) , dor·, 
de""_:Je _ peg:ur;: q_u~ ·v~;?:r _, o ãê ~ncvr:::m.n_ qo. .'1'!1.ào:de absolut~-;-,n'Uli._óg. p_q§;erá ser. ~1;-· 
pe~io'r·o. ·3 U.ia::J ~ ·~u~;::··~tt'~nt o resulta'-'d 13 _M~'tro··pro."!!o de o.prt.:!3'ehte.Çao , em Jul.b 
o.o,.Jkl:o fixaUu:gi:'!.ra or-p.Fimei r o _ intcr~~~-. · · ' 

"Depoisi.dG ,irnrterr 0t,rado, 6-Juí z-pt>â.e-rBJ.·}··ordeno.r,. -· · 

que o . J -tirr~~::i~~~e~i ~~~~r;;'T.J:";;:B\~ 
d&s s e in:oon>uh.:le:,bjlli.da,d.e 

~~~1~-~~· 

.. d) .L?i!~I:;:.g~~~'-~22.:"-..l'.~~~~~~· 
J, .~1:.:.."Ma.s- :- · . _·, 

O arto.r314g do C6d. Proc . Penal, aispõe que1 .];ll:'~stade._ caução por qual4_uce 
réu a quem ela haja sido arbitrada,. o Juiz mandará imediatnmente p6r em li-
berdade o arguido que a prestou.' ·t __ -:: .. ~: _._ :~.., ... 

~·;.>:" .;.··E imediatamente quere rlizer _!_Qg_Q_, importando até' nao.·a.squece r que t a o 
· · itaportant e cons1der a a l e i o  c i taã(}"]?re c e i to, que q a r t . 76 R. do mesmo C6d igo 
PrÇlcesso Penal,  impõe  o  dever de s e pré.ticarem mesmo em féria s , domingos ou 
feriados, os actos necesSáinõs varâ ·ga :rtinti a da liberdade indiv'I'àli'ãT'eparo. 

:._;
1
• .~a ~-presos., 

".>! l.dam ass1.m ú.nunc1.ados os _princ;(pios basilares :pertinentes às matér ias 
·enumeradas · ·"· -- .! -..... ~ · • ~-

-, cump r~ ~~~~a c~~~~r~~e l~g~~-~s~'~ã]â~!~~;\Í~f~~t:P~~h~~~;~~~~;;, r~~~~if~~{u.-
so em crime· de .:1.buso de autoridade, · o (!Ue:- ·· 
l) .9-._et iv~reso o que dever ser posto em liberdade, em·;virtudc da  l e i 

ou de sen:renç:-'J. paãsãúa cm julgado,-cujo cumprimento lhe -competet ou por or-
de;n do superior competente; bem c omo 

. 
' 
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• 

• 

2) o que oxüenar ou prolongar ilegal~ente 'a incomunicabilidade do 
:preso .. 

Ora, em Outubro de 1945, as reformas de processo ~nal e das Polí-
cias de Investigação Crimíne;l e ... da Po~:ícia de Vig~lânc'ia de Daf~sa~. do Es-
tado, :pretendendo daí' aos c1dadaos ma1.ores garaiitJ.afil' à.os seus dlr€l1tos 
individuais, viera.m organizar as citadas Polícias, de molde a int'~trar , 
a chamada de Vigilancia de Defesa do Estado, no ditei to comum. /, 

Criou-se, então a Polícia Judiciária, cóm o se\J. 6rgão aut6nonio da 
Polícia Intcrnacioni::~.l .e de Defesa do Estado, cuja orgânica inte~t. pode-
res e funções s ã o os .mesmos que o direito comwn Btribue à Polícia ,Judici-
ária (Relat6rio do Decretm-lei n .35,042 e art, 12 do mesmo d:!;J>lomà), 

A Polícia +nterhacio::Ial incumbe, em mat 'eria de repressao criminal, 
e entre outras ãtribuiçÕes, a instrução preparatória dos processos res-
peitantes aos crime.s cohtÍ'a. a te-gurança e defesa do Estado (art. ~2 , N 4g 
do Decreto-lei n, 35,046), . · 

Mas, como é 6byio1. ~ formação da instrução de tais processos , tem 
de submeter-se aquela Polícia às normas de direito comum a que f iqou su-
bordinada1 e entre as quai ·s se contà:'Dl. 'aque1as que acima, ficaram rE!.latadas, 
relativamente ao conheciment.o a dar aos arguidos das infracç9es imputadas;• 
a~ seu regime de interrogatóriOs e de incomunicabilidade, e à sua obriga·· 
çâo de soltar oq réus mandados restituír 6. liberdade pelos Tt·ibtma:is. 

Mas nada disaQ se tem feit o , . 
A Polícia Inter"acior;nl e de Defesa do Estado, com absol"'t,q deil$:'es-

peito por normo.e legais mÇpressas, continua agindo com oanifesto ª'rbítrio, 
sobrepondo os Sdus métodos tradicionais de actuação, ao direit o co~ em... 
que foi mandada integrer. ~ l · 

~ assin Cli.t·':! P .. I .. D.,E. contínua a prender cidadãos, sem lhes d~r nota 
da culpa impn~.da, interrogandó-os sem a presença de advogado ou ct~fenso~; 
subr.tetendo-os a longas inconunicabilidn.des, descurando a su3 soltqfa mo.atno 
depois de recebido o resp4ctivo mandato do TribtL"'Dl corrpe:'tet~tc, e ·ffil,té.·.n,ge-
dindo e exerc•;ndo violGnc~as sôbre ·as.~ presos, dando-lhe s b:)letn.da.f:}~ e,~:ôbs, 
pontapés c pt~alaà.nss aléw ·de lhes dirigir injúrias e insult2s, i~ · 

Os primeiros iois factos têfil ocorrido com 'ti'.oQ.os os cüia,C.aos. :preSos, POfi?" · 
teriormentc à on,.trada en vigôr do~s·nb'\ros di:Plor:es. ·, · ~ 

Vítinao ~le ~nconunicq.bilidado'~ ·il-egais .p6til sido, entt·c outros·, a.a.: c.k~..: 
dadãos que a scg,.ür se identificaiJ;;,:,-Jlr, Humberto Lopes ,-- advo~õ"1lnl(. . . ''·' 
Flávio Martillsr Dr, Ant_6nio Ribe;i,r.o; dll SUva, advoga<!o;_ I,:;).l,-I de AlJnQiQ.á, 
empregado de c~crit61•:i,o; Jaime Ro~:rj..g;y.es Machado, guarda-.-Livros; Al}.ré.f.io 
Pereir a )larqooa. tip6grafo; Alíred.,~> Miirie. Fernandes R~guengo, func~onário 
pdblicg; .ProférsSoro.s · p~:j,mfir~os Ift~os e Fe::nand~s; Josef Es.tcvcs, e~:pregado 
~~ padar1a; ·~lf;>nael Bat1st'! da S'tlval func1onár1o públl.co; F'ernandoiProença, 
emprsgado de escrit6rio; Hcl]l'lque Couto Viana, industrià.1.; lf;ario ~!orais 
Cunha de Sousa, empregado ooiPorativo; Orlando Gonçalves; Ernesto~amos 
Ribeirinho, eBprt.gado forE;Jnsc; Francisco DMtas, e'ili:PiCgacle de farrriácia; 
Gustavo Passos Sousa, estudante; Dr. Jorge Delg~do d0 rUliveira, a~istente 
qa Universidade do Porto; Ant6nio Bernardino Pardal, jornalista; Gí:'egório 
Juinot, operário; e José Carlos e Ccsar Abel, ambos estudantes • 
' As demo::::-as no cumprimento dcs mandadcs de soltura emanados do Tribunal 
competente, ,t1erificaraÇJ.-se, por· exempl o , e peil.o nenos, em relação a dois 
arguidos num processo crime pendente no 1g Juízo Crio.inal de Lisboa -Dr .. 
Orlando Juncal da Silva e Fernan~o Aut6ni o Piteira dos S~n,os, cuja soltu-
ra s6 teve lUc,anr dias depois de recebidos na Polícia os respectivos rum-
~doo , : . 

E agressões, ou naus tratoa, foram, JtOP- exemplo, exercidas sôbre os 
presos seguintes:-Greg6rio Juinot, Dr, A~t 6nio Ribeiro  da Silva (Que foi 
obrigado a perr.ruleQer de pé durant e 42 hore,a seguidas) Jorge Delgado de 
Oliveira (qu.c sofreu o mesmo sup"j.;f.e.io durante 24 )!oras ) e  Victor de OH·· 
vo.ira Pi.nto (durante 72 P.oras ~eguidas). 
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Todos os factos enancia~o~-:, constituem violé..ção de leis proce::ssua1s 
e penais,  e traduzem infracções :.çun{veis. 

Para êles -factos cons:;;.::.~odos -se ex:ge justc G .... .Pronta. pun~ção, 
E espera-se G.ue· actos e violências r.oe:relh3.ntes na o 3eJam oa::.s -cora~

tidas, cumprindo a V ~:3xa" come l'.Ii~listro da Justiça do Estado Novo, tone.r 
a iniciativa das medid2:S n~ce::ssé:r:~2.s p~ra que assir.:t suceda -tudo a OtJ· 

do Direito 

PETA COM:.SSÃO C:":l'T':~RAL DO 
-·---------·--

!.!OVIMllNTO m: tmiDAêf, 'DEMC'CRATICA:--

O Presidente: 

G V~c &-Presid-::rJ ~e 

A Comissão Central. c~n;e~ CB}))l'.:.ll~O.d.l -;p 'U.:! ~otas C.1.l:.génc1us nú.O s.:; 
r~o infru"ti~er~s e Ç!e que ~r--rl S.a{ . .:' 171cc11 ,,l. -r co::rpleta r:.atlsfaçªo 20 "o 
Vlmento de l.l'l;dlgnaçao que e ~"t:.>J S :2<JC'!a.; 'J2L.1•: '1'.'~~-l'JC...i~lc:c· ll0.'"'0:Ql.J1J..;:,.Q Jl .. ;).L 
ca .. A Comissão Central u:i.roa o 3eu "Pl"Oo;>Ó.L.t.V d·...:- ;n.'c a:::eguir in-:;.cansit!>..:n·· 
temente na defesa dos ~.ir.:?.i...Jos fpn:J.T.l':.I+.~n: ·; dO'J C"J -,:' . .';.~0;3;. que constitu:·. 
1lma das principais rczü'es ê.e :::lGf' c'.u l"!.Ot;so ~do·.rinc~"J!:o,. 

• 

• 


