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I. Colocação do problema
O Tribunal Constitucional, através do seu Acórdão n.º 268/2022[1], 
de 19 de abril de 2022, embora com um voto de vencido, declarou-
inconstitucionais, com força obrigatória geral, a norma constante 
do artigo 4.º da Lei n.º 32/2008, conjugada com o artigo 6.º da 
mesma lei, por violação do disposto nos artigos 35.º, n.ºs 1 e 4, e 
26.º, n.º 1, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 2, todos da CRP, e 
a norma constante do artigo 9.º da Lei n.º 32/2008 (na parte em 
que não prevê uma notificação ao visado de que os dados conser-
vados foram acedidos pelas autoridades de investigação criminal,  
a partir do momento em que tal comunicação não seja suscetível de 
comprometer as investigações nem a vida ou integridade física de 
terceiros), por violação do disposto nos artigos 35.º, n.º 1, e 20.º, n.º 1, 
em conjugação com o artigo 18.º, n.º 2, todos da CRP.

O aresto do TC foi prolatado no âmbito de um pedido de 
declaração de inconstitucionalidade dos artigos 4.º, 6.º e 9.º da 
Lei n.º 32/2008, em sede de fiscalização abstrata sucessiva à luz do 
artigo 281.º da CRP, formulado pela Provedora da Justiça, com fun-
damento na violação do Direito da União Europeia (artigos 7.º, 8.º 
e 52.º, n.º 1, da CDFUE, na sequência da declaração de invalidade 
da Diretiva 2006/24/CE pelo TJUE através do seu Acórdão de 
8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland Ltd e Kärntner Landesre-
gierung), do direito à reserva da intimidade da vida privada e fami-
liar (artigo 26.º, n.º 1, da CRP), do princípio da proporcionalidade 
(artigo 18.º, n.º 2, da CRP), do sigilo das comunicações (artigo 
34.º da CRP) e do direito a uma tutela jurisdicional efetiva (artigo 
20.º, n.º 1, da CRP), tendo o TC apreciado a constitucionalidade 
das referidas normas também à luz do direito à autodeterminação 
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informacional, tutelado pelo artigo 35.º da CRP, e do direito ao 
livre desenvolvimento da personalidade, também tutelado pelo 
artigo 26.º, n.º 1, da CRP, pois considerou que o princípio do 
pedido não obsta a que o TC possa declarar a inconstitucionali-
dade das normas cuja apreciação foi requerida com fundamento 
diverso daqueles cuja violação foi invocada, invocando, para tal,  
o disposto no artigo 51.º, n.º 5, da LTC.

Por força deste acórdão, suscita-se a questão da admissibili-
dade, ou não, de, nos processos em curso, serem obtidos dados 
gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comu-
nicações eletrónicas publicamente disponíveis ou de redes públi-
cas de comunicações (metadados) e que tenham sido conservados 
pelos respetivos operadores e/ou valoradas provas obtidas através 
de tais metadados. Mas, ainda mais sensível é a possibilidade de, 
pelo menos em abstrato, sendo intentados recursos de revisão ao 
abrigo do artigo 449.º, n.º 1, alíneas e) e f ), do CPP e, sendo os 
mesmos julgados procedentes em face do decidido pelo TC, serem 
revertidas condenações transitadas em julgado em processos nos 
quais, em observância de todas as garantias e esgotados todos os 
mecanismos de recurso de que os arguidos tenham decidido lançar 
mão, se provou, para além da dúvida razoável, o cometimento do 
crime ou dos crimes pelos quais foram condenados. Com todas as 
consequências que daí possam advir (e que são tão mais gravosas nos 
casos de condenações por crimes graves) e que recensearemos infra.

A finalidade do presente estudo não é apontar propostas rela-
tivamente aos termos da nova legislação que não poderá deixar 
de ser aprovada, atenta a essencialidade da obtenção de metada-
dos conservados pelos fornecedores de serviços de comunicações 
eletrónicas para a investigação criminal de não poucos crimes  
(e muitos deles extremamente graves e de dificílima investigação), 
mas sim formular propostas ao nível da obtenção e valoração dos 
metadados ao abrigo da legislação em vigor que não tenha sido 


