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I. Análise da iniciativa  

 

• A iniciativa  

A presente iniciativa legislativa, apresentada por um conjunto de Deputados do Grupo 

Parlamentar do PS, visa adequar a tipificação penal dos crimes de violação, coação 

sexual e importunação sexual ao disposto na Convenção de Istambul1, através da 

alteração do Código Penal, promovendo ainda o alargamento do âmbito de aplicação 

da medida de coação de proibição de contacto aos crimes de ameaça, coação e 

perseguição, por alteração do Código de Processo Penal.  

A intervenção legislativa proposta funda-se, de acordo com os proponentes, na 

necessidade de dar resposta às insuficiências e recomendações apontadas no Relatório 

de Avaliação do GREVIO (Grupo de Peritos sobre a Ação contra a Violência contra as 

Mulheres e Violência Doméstica, órgão do Conselho da Europa), datado de 21 de 

janeiro de 2019, relativo à aplicação da Convenção de Istambul em Portugal. 

Recordando o “trabalho legislativo de atualização do Código Penal” desenvolvido no 

final da XII Legislatura (que deu origem à Lei n.º 83/2015, de 5 de agosto) em 

decorrência das disposições pertinentes da Convenção de Istambul, os subscritores da 

iniciativa assinalam que, à autonomização do crime de mutilação genital feminina, à 

criação dos crimes de perseguição e casamento forçado e à adaptação dos crimes de 

violação, coação sexual e importunação sexual, que reforçaram o “quadro penal de 

proteção e punição dos crimes contra a liberdade sexual na nossa ordem jurídica”, 

importa agora aditar um aprimoramento “do enquadramento penal dos crimes de 

violação e coação sexual e a configuração do consentimento da vítima na definição dos 

tipos penais, bem como nas respetivas causas de agravamento de penas”. 

                                                           
1 Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a 
Violência Doméstica, aprovada em maio de 2011, assinada pelo Governo Português em 11 de maio de 
2011 e aprovado na Assembleia da República em 14 de dezembro de 2012. 

https://dre.pt/application/file/a/257077
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34437675/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34570075/view
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=984BE0F27D27460B9AC80FF7D4B07F1E&cap=1%2c15%2c14%2c4%2c2%2c3%2c16%2c13%2c8%2c6&pesq=3&opt12=or&ctd=on&c1=on&c15=on&c14=on&c4=on&c2=on&c3=on&c16=on&c13=on&c8=on&c6=on&arqdig13=off&bo=0&var1=Grevio&opt1=and&doc=96534
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibsrch.aspx?skey=984BE0F27D27460B9AC80FF7D4B07F1E&cap=1%2c15%2c14%2c4%2c2%2c3%2c16%2c13%2c8%2c6&pesq=3&opt12=or&ctd=on&c1=on&c15=on&c14=on&c4=on&c2=on&c3=on&c16=on&c13=on&c8=on&c6=on&arqdig13=off&bo=0&var1=Grevio&opt1=and&doc=96534
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18848
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18848
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Em particular, propõem-se dar resposta à observação do GREVIO de que a alteração 

legislativa de 2015 “não se terá revelado suficiente para cortar definitivamente com a 

prática de longa data dos tribunais portugueses de exigirem prova da resistência da 

vítima para a condenação do perpetrador do crime”, através da alteração da redação 

dos crimes de coação sexual e de violação, “centrando-os, de modo inequívoco, na falta 

de consentimento, enfatizando que a sua prática com recurso a violência ou ameaça 

grave opera como agravante do tipo legal”. 

Em aditamento, no agravamento das penas pela prática dos crimes contra a liberdade 

sexual, são acrescentadas as situações em que a vítima for cônjuge ou ex-cônjuge ou 

pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha, ou tenha mantido, 

uma relação de namoro ou uma relação análoga às dos cônjuges, ainda que sem 

coabitação, ou em que a vítima seja pessoa particularmente vulnerável, em razão de 

idade, deficiência ou doença. 

Propõe-se ainda, em termos adjetivos, o alargamento especial do âmbito de aplicação 

da medida de coação de proibição de contacto aos crimes de ameaça, coação e 

perseguição (stalking), através de uma alteração do Código de Processo Penal, sem 

agravar a moldura penal definida para estes crimes no Código Penal. 

 

Assim, em 5 artigos preambulares, a iniciativa preconiza a alteração dos artigos 163.º, 

164.º, 165º e 177.º do Código Penal e do artigo 200.º do Código de Processo Penal, que 

a seguir se apresentam de modo comparado, para melhor compreensão da redação 

concretamente proposta: 

 

Código Penal PJL n.º 1155/XIII/4.ª (PS) 

Artigo 163.º 

Coação sexual 

 

1 - Quem, por meio de violência, ameaça grave, 

ou depois de, para esse fim, a ter tornado 

inconsciente ou posto na impossibilidade de 

resistir, constranger outra pessoa a sofrer ou a 

Artigo 163.º 

[…] 

 

1 – Quem constranger outra pessoa a 

sofrer ou a praticar, consigo ou com 

outrem e sem o seu consentimento, 
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praticar, consigo ou com outrem, acto sexual de 

relevo é punido com pena de prisão de um a oito 

anos.  

2 - Quem, por meio não compreendido no 

número anterior, constranger outra pessoa a 

sofrer ou a praticar ato sexual de relevo, consigo 

ou com outrem, é punido com pena de prisão até 

5 anos 

ato sexual de relevo é punido com 

pena de prisão até cinco anos. 

2 – A conduta prevista no número 

anterior praticada por meio de 

violência ou ameaça grave é punida 

com pena de prisão de um a oito 

anos.  

 

Artigo 164.º 

Violação 

 

1 - Quem, por meio de violência, ameaça grave, 

ou depois de, para esse fim, a ter tornado 

inconsciente ou posto na impossibilidade de 

resistir, constranger outra pessoa:  

a) A sofrer ou a praticar, consigo ou com 

outrem, cópula, coito anal ou coito oral; ou  

b) A sofrer introdução vaginal ou anal de partes 

do corpo ou objectos; 

é punido com pena de prisão de três a dez anos. 

2 - Quem, por meio não compreendido no 

número anterior, constranger outra pessoa:  

a) A sofrer ou a praticar, consigo ou com outrem, 

cópula, coito anal ou coito oral; ou 

b) A sofrer introdução vaginal ou anal de partes 

do corpo ou objetos; 

é punido com pena de prisão de 1 a 6 anos. 

Artigo 164.º 

 […] 

 

1 – Quem, sem o seu consentimento, 

constranger outra pessoa: 

a) A sofrer ou a praticar, consigo ou 

com outrem, cópula, coito anal ou 

coito oral; ou 

b) A sofrer introdução vaginal, anal 

ou oral de partes do corpo ou 

objetos; 

é punido com pena de prisão de um a 

seis anos. 

2 - As condutas previstas no número 

anterior praticadas por meio de 

violência ou ameaça grave são 

punidas com pena de prisão de três a 

dez anos.  

 

Artigo 165.º 

Abuso sexual de pessoa incapaz de resistência

1 - Quem praticar ato sexual de relevo com 

pessoa inconsciente ou incapaz, por outro 

motivo, de opor resistência, aproveitando-se do 

seu estado ou incapacidade, é punido com 

pena de prisão de seis meses a oito anos.  

2 - Se o ato sexual de relevo consistir em 

Artigo 165.º 

Abuso sexual de pessoa 

inconsciente ou incapaz 

1- Quem praticar ato sexual de relevo 

com pessoa inconsciente ou incapaz, 

por outro motivo, de manifestar o seu 

dissentimento, aproveitando-se do 

seu estado ou incapacidade, é punido 
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cópula, coito anal, coito oral ou introdução 

vaginal ou anal de partes do corpo ou objetos, 

o agente é punido com pena de prisão de dois 

a dez anos.  
 

com pena de prisão de seis meses a 

oito anos. 

2- […]. 

 

Artigo 177.º 

Agravação 

 

1 - As penas previstas nos artigos 163.º a 165.º 

e 167.º a 176.º são agravadas de um terço, nos 

seus limites mínimo e máximo, se a vítima:  

a) For ascendente, descendente, adoptante, 

adoptado, parente ou afim até ao segundo grau 

do agente; ou  

b) Se encontrar numa relação familiar, de 

coabitação, de tutela ou curatela, ou de 

dependência hierárquica, económica ou de 

trabalho do agente e o crime for praticado com 

aproveitamento desta relação.  

 

 

2 - As agravações previstas no número anterior 

não são aplicáveis nos casos da alínea c) do n.º 

2 do artigo 169.º e da alínea c) do n.º 2 do artigo 

175.º  

3 - As penas previstas nos artigos 163.º a 167.º 

e 171.º a 174.º são agravadas de um terço, nos 

seus limites mínimo e máximo, se o agente for 

portador de doença sexualmente transmissível.  

4 - As penas previstas nos artigos 163.º a 168.º 

e 171.º a 175.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 176.º e 

no artigo 176.º-A são agravadas de um terço, 

nos seus limites mínimo e máximo, se o crime 

for cometido conjuntamente por duas ou mais 

pessoas.  

Artigo 177.º 

[…] 

 

1 - […]: 

a) […]; 

b) For cônjuge ou ex-cônjuge ou 

pessoa de outro ou do mesmo 

sexo com quem o agente 

mantenha, ou tenha mantido, 

uma relação de namoro ou uma 

relação análoga às dos cônjuges, 

ainda que sem coabitação; 

c) [anterior alínea b)]; 

d) For pessoa particularmente 

vulnerável, em razão de idade, 

deficiência ou doença. 

2 – […]. 

3- […]. 

4- […]. 

5- […]. 

6- […]. 

7 - […]. 

8- […].” 
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5 - As penas previstas nos artigos 163.º a 168.º 

e 171.º a 174.º são agravadas de metade, nos 

seus limites mínimo e máximo, se dos 

comportamentos aí descritos resultar gravidez, 

ofensa à integridade física grave, transmissão 

de agente patogénico que crie perigo para a 

vida, suicídio ou morte da vítima.  

6 - As penas previstas nos artigos 163.º a 165.º, 

168.º, 174.º, 175.º e no n.º 1 do artigo 176.º são 

agravadas de um terço, nos seus limites mínimo 

e máximo, se a vítima for menor de 16 anos.  

7 - As penas previstas nos artigos 163.º a 165.º, 

168.º, 174.º, 175.º e no n.º 1 do artigo 176.º são 

agravadas de metade, nos seus limites mínimo 

e máximo, se a vítima for menor de 14 anos.  

8 - Se no mesmo comportamento concorrerem 

mais do que uma das circunstâncias referidas 

nos números anteriores só é considerada para 

efeito de determinação da pena aplicável a que 

tiver efeito agravante mais forte, sendo a outra 

ou outras valoradas na medida da pena.  

Artigo 178.º 

Queixa 

 

1 - O procedimento criminal pelos crimes 

previstos nos artigos 163.º a 165.º, 167.º, 168.º 

e 170.º depende de queixa, salvo se forem 

praticados contra menor ou deles resultar 

suicídio ou morte da vítima.  

2 - Quando o procedimento pelos crimes 

previstos nos artigos 163.º e 164.º depender de 

queixa, o Ministério Público pode dar início ao 

mesmo, no prazo de seis meses a contar da data 

em que tiver tido conhecimento do facto e dos 

Artigo 178.º 

[…] 

 

1 - O procedimento criminal pelos crimes 

previstos nos artigos 167.º, 168.º e 170.º 

depende de queixa, salvo se forem praticados 

contra menor ou deles resultar suicídio ou 

morte da vítima. 

2 - Revogado. 
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seus autores, sempre que o interesse da vítima 

o aconselhe.  

3 - O procedimento criminal pelo crime previsto 

no artigo 173.º depende de queixa, salvo se dele 

resultar suicídio ou morte da vítima.  

4 - Nos crimes contra a liberdade e 

autodeterminação sexual de menor não 

agravados pelo resultado, o Ministério Público, 

tendo em conta o interesse da vítima, pode 

determinar a suspensão provisória do processo, 

com a concordância do juiz de instrução e do 

arguido, desde que não tenha sido aplicada 

anteriormente medida similar por crime da 

mesma natureza.  

 

5 - No caso previsto no número anterior, a 

duração da suspensão pode ir até cinco anos. 

 

3 - […]. 

 

 

4 - Nos crimes contra a liberdade 

autodeterminação sexual de menor, à 

exceção dos crimes de coação sexual e de 

violação, não agravados pelo resultado, o 

Ministério Público, tendo em conta o interesse 

da vítima, pode determinar a suspensão 

provisória do processo, com a concordância 

do juiz de instrução e do arguido, desde que 

não tenha sido aplicada anteriormente 

medida similar por crime da mesma natureza. 

5 - […].» 

 

  

A par destas alterações, a iniciativa propõe ainda a alteração do artigo 200.º do Código 

de Processo Penal, no sentido da consagração da possibilidade de imposição ao 

arguido da obrigação de não contactar, por qualquer meio, com determinadas pessoas 

ou não frequentar certos lugares ou certos meios também se houver fortes indícios de 

prática do crime de ameaça, de coação ou de perseguição, independentemente das 

penas de prisão aplicáveis (assim se ultrapassando a limitação prevista no corpo do n.º 

1 do artigo): 

 

Artigo 200.º 

Proibição e imposição de condutas 

 

1 - Se houver fortes indícios de prática de 

crime doloso punível com pena de prisão de 

máximo superior a 3 anos, o juiz pode impor 

ao arguido, cumulativa ou separadamente, as 

Artigo 200.º 

[…] 

 

1 – […]. 
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obrigações de:  

a) Não permanecer, ou não permanecer sem 

autorização, na área de uma determinada 

povoação, freguesia ou concelho ou na 

residência onde o crime tenha sido cometido 

ou onde habitem os ofendidos, seus 

familiares ou outras pessoas sobre as quais 

possam ser cometidos novos crimes;  

b) Não se ausentar para o estrangeiro, ou não 

se ausentar sem autorização;  

c) Não se ausentar da povoação, freguesia ou 

concelho do seu domicílio, ou não se ausentar 

sem autorização, salvo para lugares 

predeterminados, nomeadamente para o 

lugar do trabalho;  

d) Não contactar, por qualquer meio, com 

determinadas pessoas ou não frequentar 

certos lugares ou certos meios;  

e) Não adquirir, não usar ou, no prazo que lhe 

for fixado, entregar armas ou outros objectos 

e utensílios que detiver, capazes de facilitar a 

prática de outro crime;  

f) Se sujeitar, mediante prévio consentimento, 

a tratamento de dependência de que padeça 

e haja favorecido a prática do crime, em 

instituição adequada.  

2 - As autorizações referidas no número 

anterior podem, em caso de urgência, ser 

requeridas e concedidas verbalmente, 

lavrando-se cota no processo.  

3 - A proibição de o arguido se ausentar para 

o estrangeiro implica a entrega à guarda do 

tribunal do passaporte que possuir e a 

comunicação às autoridades competentes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – […]. 

 

 

 

3 – […]. 
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com vista à não concessão ou não renovação 

de passaporte e ao controlo das fronteiras. 

 

 

 

 

 

 

  

4 - A aplicação de obrigação ou obrigações 

que impliquem a restrição de contacto entre 

progenitores são imediatamente 

comunicadas ao representante do Ministério 

Público que exerce funções no tribunal 

competente, para efeitos de instauração, com 

caráter de urgência, do respetivo processo de 

regulação ou alteração da regulação do 

exercício das responsabilidades parentais. 

4 – As obrigações previstas na 

alínea d) do n.º 1 do presente artigo 

também podem ser impostas pelo 

juiz ao arguido, se houver fortes 

indícios de prática do crime de 

ameaça, de coação ou de 

perseguição, independentemente 

das penas de prisão aplicáveis. 

5 – [anterior n.º 4]. 

 

 

O Projeto de Lei em apreço contém cinco artigos preambulares: o primeiro definidor do 

respetivo objeto; o segundo prevendo a alteração de artigos do Código Penal; o terceiro 

de alteração sistemática deste Código; o quarto de alteração do Código de Processo 

Penal; o último diferindo o início de vigência da lei a aprovar para o dia seguinte ao da 

sua publicação.  

 

 

 

 

 

• Enquadramento jurídico nacional  
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Os crimes contra a liberdade sexual encontram-se previstos no Capítulo V do Código 

Penal2, compreendendo os artigos 163.º e seguintes. Este Capítulo protege a liberdade 

sexual e a autodeterminação sexual, tipificando vários crimes, nomeadamente: 

 Crime de coação sexual (163.º); 

 Crime de violação (164.º); 

 Crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência (165.º) 

 Crime de abuso sexual de pessoa internada (166.º); 

 Crime de fraude sexual (167.º); 

 Crime de procriação artificial não consentida (168.º); 

 Crime de lenocínio (169.º); e 

 Crime de importunação sexual (170.º); 

Protege ainda os crimes contra a autodeterminação sexual como o; 

 Crime de abuso sexual de crianças (171.º); 

 Crime de abuso sexual de menores dependentes (172.º); 

 Crime de atos sexuais com adolescentes (173.º); 

 Crime de recurso à prostituição de menores (174.º); 

 Crime de lenocínio de menores (175.º);  

 Crime de pornografia de menores (176.º); 

 Crime de aliciamento de menores para fins sexuais (176.º-A), 

Inclui ainda disposições relativas ao agravamento das penas (177.º) previstas nos artigos 

acima elencados, bem como disposições relativas à queixa (178.º). 

 

As molduras penais abstratas previstas para este tipo de crimes variam entre penas de 

prisão de 1 mês a um ano (como no caso do crime da fraude sexual), a 4 anos e seis 

meses e a 15 anos de prisão (como no caso do crime de violação com o agravamento 

previsto nos n.os 4 e 5 do artigo 177.º). Apenas para o crime de importunação sexual é 

prevista uma pena de multa, sendo todos os outros punidos com penas de prisão, ainda 

que possam ser suspensas na sua execução nos termos dos artigos 50.º e seguintes. 

 

                                                           
2 Diploma consolidado retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34437675/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34437675/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115959478/201812171537/73583791/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+penal
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No crime de coação sexual, previsto e punido pelo artigo 163.º, uma pessoa é 

constrangida a sofrer ou a praticar ato sexual de relevo, sendo que “ato sexual” deve ser 

entendido como “todo aquele que…, de um ponto de vista predominantemente objetivo 

assume uma natureza, um conteúdo ou um significado diretamente relacionado com a 

esfera da sexualidade e, por aqui, com a liberdade de determinação sexual de quem o 

sofre ou o pratica”3. Esta definição, além da posição doutrinária transcrita, tem adoção 

também no plano jurisprudencial, como referido no Acórdão do Tribunal da Relação do 

Porto de 13 de março de 2013, no âmbito do processo n.º 1159/11.7JAPRT.P1, que 

define “ato sexual” como “o comportamento que objetivamente assume um conteúdo ou 

significado reportado ao domínio da sexualidade da vítima, podendo estar presente um 

intuito libidinoso do agente, conquanto a incriminação persista sem esse intuito”. Porém, 

a lei exige que este ato sexual seja “de relevo”, definição que fica sempre ao critério do 

julgador, ponderada a ofensa, o sentimento de timidez e a vergonha comum à 

generalidade das pessoas. Quanto à forma de execução do crime, esta está 

taxativamente tipificada na lei e pode ser por meio de violência, ameaça grave, colocação 

da vítima na impossibilidade de resistir ou inconsciente ou por qualquer outro meio (no 

caso do n.º 2).  

O procedimento criminal, em regra, depende de queixa, assumindo assim a forma de 

crime semipúblico. As molduras penais previstas para o crime de coação sexual estão 

sujeitas aos agravamentos previstos no artigo 177.º. 

 

O artigo 163.º sofreu três alterações: o n.º 2, introduzido pela Lei n.º 65/98, de 2 de 

setembro, e depois alterado pela Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro, passou a prever a 

coação sexual manifestada no abuso de autoridade resultante de uma relação familiar, 

de tutela ou curatela, dependência hierárquica, económica ou de trabalho ou com um 

aproveitamento de temor causado à vítima. A última alteração a este artigo, ocorrida com 

a Lei n.º 83/2015, de 5 de agosto, procedeu a um agravamento da moldura da pena 

prevista no n.º 2, passando este a ser punido com pena de prisão até cinco anos ao 

invés de dois. 

 

                                                           
3 Figueiredo Dias, comentário Conimbricense, I, 447. 
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Por seu turno, o crime de violação é previsto e punido pelo artigo 164.º. Esta norma 

censura o constrangimento ou o abuso sexual de forma diferente. Ao invés de se punir 

o ato sexual de relevo, como no crime de coação sexual, no crime de violação pune-se 

a cópula e o coito anal e oral. 

“Por cópula entende-se a conjugação sexual entre homem e mulher, isto é, a ligação dos 

órgãos sexuais do homem com os da mulher, por meio da introdução do pénis na vagina, 

ainda que de forma parcial, ou seja, com a simples intromissão entre os grandes e 

pequenos lábios, mesmo sem atingir o hímen.”4 

Quanto aos meios de execução deste crime, apenas os fixados pela Lei podem ser 

considerados: violência, ameaça grave ou a colocação da vítima na impossibilidade de 

resistir ou em estado inconsciente.5  

Este artigo sofreu três alterações. O n.º 2, introduzido pela Lei n.º 65/98, de 2 de 

setembro e alterado pela Lei n.º 83/2015, de 5 agosto, prevê uma situação da qual estão 

ausentes os meios de execução referidos (e previstos no n.º 1), na qual a ação prevista 

no n.º 1 é executada de forma diferente e com menos censura penal (pena mais leve) 

existindo um paralelismo com o n.º 2 do artigo anterior. A terceira alteração foi operada 

pela Lei n.º 59/2007, 4 de setembro. 

O procedimento criminal depende, em regra, de queixa (178.º) e as molduras penais 

previstas sujeitas aos agravamentos do artigo 177.º. 

 

Por fim, o crime de  abuso sexual de pessoa incapaz de resistência encontra-se previsto 

no artigo 165.º, penalizando-se quem atente contra a liberdade sexual de outrem, 

aproveitando a sua incapacidade de resistência ao ato. Enquanto nos crimes de coação 

sexual e violação é o próprio agente que cria as condições de incapacidade de 

resistência da vítima para a prática do ato sexual, neste crime de abuso sexual de pessoa 

                                                           
4 Manuel Simas Santos & Manuel Leal-Henriques, Código Penal anotado, II, 478. 

5 “No crime de violação a ameaça ou é tida como tal e é levada a serio e é ameaça grave, ou 

não é levada a serio e deixa de ser ameaça. Assim que a ameaça levada a serio pela vítima é 

sempre ameaça grave. 2. É pelo padrão da vítima, da pessoa a quem é dirigida a ameaça que 

se aferirá da sua gravidade.” – “É pelo padrão da vítima, da pessoa a quem é dirigida a ameaça 

que se aferirá da sua gravidade. “ - Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 25 de junho 

de 2014 no âmbito do proc. n.º 238/13.0JACBR.C1. 
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incapaz de resistência o agente “apenas” explora uma capacidade que já existe e para 

o qual o mesmo não contribui. O n.º 1 penaliza quem praticar ato sexual de relevo com 

pessoa inconsciente ou incapaz com pena de prisão de 6 meses a 8 anos. No Acórdão 

do Tribunal da Relação do Porto, de 10 de abril de 2013, refere-se que “ acto sexual de 

relevo é, para o tipo legal, toda a acção que seja susceptível de condicionar a liberdade 

e autonomia sexual de outra pessoa a partir de actos relativamente aos quais a pessoa 

visada não consentiu (pessoa inconsciente) ou não tinha capacidade para consentir 

(pessoa incapaz)”, decidindo logo de seguida que “a pessoa só será incapaz de se opor 

a actos sexuais de relevo que lhe forem pessoalmente dirigidos por outrem, quando 

apresentar uma quase total diminuição das suas capacidades para avaliar o sentido e 

alcance de tais actos”. Por fim, o n.º 2 agrava a penalização mínima se o ato praticado 

assumir a natureza de cópula, coito anal, coito oral ou introdução vaginal ou anal de 

partes do corpo ou objetos. 

Este artigo sofreu uma alteração, operada pela Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro, 

operando uma alteração o n.º 2.  

O procedimento criminal depende, em regra, de queixa (178.º) e as molduras penais 

previstas sujeitas aos agravamentos do artigo 177.º. 

Já o artigo 177.º censura de forma mais forte determinadas condutas de natureza sexual, 

com base em circunstâncias especiais que possam ocorrer no caso concreto, e sofreu 

três alterações operadas pelas Leis n.os 65/98, de 15 de março, 59/2007, de 4 de 

setembro e 83/2015, de 5 de agosto. As razões especialmente censuradas pelo 

legislador penal são, o grau de parentesco ou afinidade entre o autor e a vítima, a 

autoridade ou influência, a transmissão de doenças ou males6, a transmissão de outras 

consequências danosas ou a idade da vítima. 

O n.º 1 abrange um universo de crimes (13 crimes) fundamentando o seu agravamento 

em áreas relacionadas com a família ou com dependências hierárquicas, económicas 

                                                           
6 Como ofensa à integridade física grave ou perigo para a vida. 
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ou laborais7. Já o n.º 3 pune mais severamente quem, através do crime, ocasionar a 

transmissão de uma doença transmissível por contacto sexual.8 

As circunstâncias agravantes previstas nos n.os 6 e 7, por a vítima ser menor de 16 ou 

14 anos respetivamente, são de verificação automática e objetiva e não está no critério 

do julgador poder fazer operar ou não a agravação da pena em função de uma tal 

circunstância, por esta não respeitar à culpa do agente9. 

 

Quanto ao crime de perseguição, foi introduzido no ordenamento jurídico na revisão de 

2015 ao Código Penal10, tendo em conta as obrigações assumidas pelo Estado no 

âmbito da Convenção de Istambul 11  (Convenção do Conselho da Europa para a 

Prevenção e o Combate à Violência Doméstica), que tem como finalidades, de acordo 

com o previsto no seu artigo 1.º, entre outras, a proteção das mulheres contra todas as 

formas de violência, em especial a violência doméstica, contribuindo assim para a 

eliminação de todas as formas de discriminação e promovendo a igualdade destas com 

os homens.  

De acordo com o artigo 34.º deste instrumento de direito internacional, ”as Partes 

deverão adotar as medidas legislativas ou outras que se revelem necessárias para 

assegurar a criminalização da conduta de quem intencionalmente ameaçar 

                                                           
7 Em qualquer destas situações de dependência é necessário, contudo, que o crime tenha sido 

pratico com aproveitamento dela mesma (relação de causa efeito), pois se tiver ocorrido por 

razões diferentes não haverá lugar a qualquer agravação.” - Manuel Simas Santos & Manuel 

Leal-Henriques, Código Penal anotado, II, 579. 

8 Relativamente ao conhecimento, por parte do agente, de que seria portador da doença “é 

forçoso continuar a entender a imprescindibilidade desse conhecimento, pois não faz sentido que 

se censure mais pesadamente um agente criminoso pelo simples facto de padecer doença 

suscetível de transmissão por via sexual, uma vez que o Homem só deve ser responsabilizado 

quando tem possibilidades de determinar pela realização ou não realização da conduta, o que 

não é possível quando ignora as situações em que o pode fazer.” - Manuel Simas Santos & 

Manuel Leal-Henriques, Código Penal anotado, II, 579. 

9 Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 25 de março de 2014, no âmbito do proc. n.º 

69/11.2TAGLG.E1. 

10 Diploma consolidado retirado do portal oficial do Diário da República Eletrónico. 

11 Através da Resolução da Assembleia da República n.º 4/2013, de 21 de janeiro.  
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repetidamente outra pessoa, levando-a a temer pela sua segurança”, o que veio a 

suceder com a criação do crime de “perseguição”, introduzido no elenco dos crimes 

contra a liberdade pessoal, desta feita com o aditamento do artigo 154.º-A. 

 

Sobre a temática do crime de perseguição, a Resolução 1962 (2013) da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa refere que cerca de 10% da população europeia 

tem sido ou pode vir a ser afetada pela perseguição (stalking) e que a grande maioria 

das vítimas são mulheres. Apesar do seu impacto dramático sobre as vítimas, causando 

angústia, ansiedade ou medo, o stalking ainda não é amplamente reconhecido como 

uma ofensa criminal. A citada Resolução também menciona que a Convenção de 

Istambul pode contribuir para reforçar o quadro jurídico da luta contra as situações de 

perseguição. Importa ainda salientar que esta Resolução do Conselho da Europa exorta 

os Estados-membros a introduzir o stalking no seu ordenamento jurídico como um crime 

específico, organizando ações de formação para os funcionários responsáveis pela 

aplicação da lei, e manter um registo em situações de stalking e de recursos suficientes 

para a criação e funcionamento de serviços de apoio às vítimas de perseguição, bem 

como organizar campanhas de sensibilização na luta contra a violência, focando a 

prática do stalking, incluindo o cyberstalking. 

 

Com o aditamento, pela Lei n.º 83/2015, de 5 de agosto, do artigo 154.º-A ao Código 

Penal, criou-se assim o crime de perseguição, em cumprimento da orientação do 

Conselho da Europa e da obrigação decorrente da assinatura da Convenção de 

Istambul, mantendo este, até agora, a sua redação originária. 

De acordo com o supracitado preceito, “quem de modo reiterado, perseguir ou assediar 

outra pessoa, por qualquer meio, direta ou indiretamente, de forma adequada a 

provocar-lhe medo ou inquietação ou a prejudicar a sua liberdade de determinação, é 

punido com pena de prisão até 3 anos ou pena de multa, se pena mais grave não lhe 

couber por força de outra disposição legal”, prevendo-se também a punibilidade da 

tentativa (n.º 2). O crime de perseguição é semipúblico, dependendo de queixa (n.º 4)12. 

                                                           
12 A jurisprudência tem vindo a pronunciar-se no sentido de que a agravação, prevista no artigo 

155.º n.º 1, aplicável aos crimes previstos nos artigos 153.º a 154.º-C, como é o caso do crime 
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É igualmente prevista a possibilidade de aplicação de sanções acessórias de proibição 

de contacto com a vítima e a obrigação de frequência de programas específicos de 

prevenção de condutas típicas de perseguição (n.º 3), acrescendo à pena prevista no 

n.º 1. À aplicação destas sanções acrescem ainda as previstas nos artigos 66.º a 69.º, 

podendo apenas ser aplicadas na sentença condenatória e em conjunto com a pena 

principal. 

 

A propósito do crime de “stalking”, decidiu o Tribunal da Relação do Porto, no âmbito do 

Processo n.º 91/14.7PCMTS.P1, ainda anterior à criação do crime de forma autónoma, 

que o mesmo se caracteriza como “uma perseguição prolongada no tempo, insistente e 

obsessiva, causadora de angústia e temor, com frequência motiva pela recusa em 

aceitar o fim de um relacionamento”. Esta definição vai ao encontro do que em 2015 

ficou autonomizado como crime no artigo 154.º-A do CP, tendo como elementos 

objetivos: a ação do agente por qualquer meio, a adequação da ação a provocar na 

vítima medo, inquietação ou prejudicar a sua liberdade de determinação, e a ação ser 

reiterada. Como elemento subjetivo, o dolo (em qualquer modalidade referida no artigo 

14.º do Código Penal).13 Trata-se de um crime em que o bem jurídico tutelado é a paz 

jurídica da pessoa perseguida, a sua tranquilidade e a ausência de medo e inquietação, 

tratando-se de um crime de perigo. 

                                                           
em análise, assumindo, neste caso, natureza pública. AC. TRL, proc. n.º 361/12.9GAMTA.L1-5, 

de 19 de maio de 2015. 

13 Ainda sobre este crime, o Tribunal da Relação de Guimarães, no âmbito do Processo n.º 

332/16.6PBVCT.G1, de 5 de junho de 2017, referiu que comete este ilícito o arguido quem “com 

dolo directo, de forma reiterada, contactava telefonicamente a ofendida, a horas diversas, 

perturbando quer o seu desempenho profissional, quer o seu descanso; deslocava-se ao seu 

local de trabalho, procurando encontrar-se com ela; entregava quase diariamente no local de 

trabalho de ofendida cartas e sacas de papel com embrulhos dentro para serem entregues 

àquela; deslocava-se, com frequência, à residência da ofendida, ora para colocar bilhetes no 

para-brisas do seu automóvel, ora aguardando a sua chegada, quer à porta da entrada do prédio, 

quer à porta da garagem, ora, então, rondando-a, para controlar a sua rotina diária; agindo com 

o propósito de provocar à ofendida medo e prejudicar e limitar os seus movimentos, bem sabendo 

que desse modo a lesava na sua liberdade pessoal, como pretendeu e conseguiu.” 
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Aos suspeitos de crimes, após a sua constituição como arguido (n.º 1 do artigo 192.º), 

podem ser aplicadas medidas de coação. Estas traduzem-se em medidas processuais 

que condicionam a liberdade do arguido visando garantir quer que este seja contactado 

sempre que necessário, quer evitar a repetição da atividade criminosa e ainda a 

produção de certos efeitos processuais.  

 

Uma vez que a liberdade das pessoas só pode ser limitada pelas medidas de coação e 

de garantia patrimonial previstas na lei, o Código de Processo Penal prevê as seguintes: 

 O termo de identidade e residência (artigo 196.º); 

 A caução (artigo 197.º); 

 A obrigação de apresentação periódica (artigo 198.º); 

 A suspensão do exercício de funções, de profissão e de direitos (artigo 199.º); 

 A proibição de permanência, ausência e contactos (artigo 200.º); 

 A obrigação de permanência na habitação, vulgarmente conhecida como prisão 

domiciliária (artigo 201.º); e 

 A prisão preventiva (artigo 202.º). 

 

A aplicação das medidas de coação pressupõe sempre a sua necessidade e a sua 

adequação às exigências preventivas do caso concreto, bem como a proporcionalidade 

relativamente à gravidade do crime, consubstanciada na sanção deste.  

O artigo 200.º do CPP relativo à medida de coação “proibição e imposição de condutas” 

sofreu três alterações, operadas pelas Leis n.os 59/98, de 25 de agosto, 48/2007, de 29 

de agosto e 24/2017, de 24 de maio, e aplica-se, em abstrato, a todos os arguidos sobre 

os quais recaiam fortes indícios da prática de crimes dolosos com uma pena de prisão 

máxima superior a 3 anos. Uma das condutas cuja proibição é prevista é a de não 

contactar determinadas pessoas ou não frequentar certos lugares ou certos meios 

(alínea d) do n.º 1).Tendo em conta que o crime de perseguição tem uma moldura penal 

máxima de 3 anos, esta medida de coação nunca se poderia aplicar a este, excetos nos 

casos de agravamento nos quais a pena máxima passa para 5 anos (n.º 1 do artigo 

155.º do Código Penal). 
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https://dre.pt/application/file/a/640987
https://dre.pt/application/file/a/107059866
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115959478/201902051100/73583951/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115959478/201902051100/73583951/diploma/indice
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Cumpre ainda mencionar diversa informação disponível no sítio na Internet da Equipa 

de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica (EARHVD) e do 

Ministério Público. 

 

 

II. Enquadramento parlamentar  

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar, verifica-se a pendência das 

seguintes iniciativas legislativas: 

 Projeto de Lei n.º 1047/XIII (PAN) - Altera o Código Penal, nomeadamente o 

crime de violação, adaptando a legislação à Convenção de Istambul ratificada 

por Portugal;  

 Projeto de Lei 1058/XII/4.ª (BE) - Procede à alteração dos crimes de violação e 

coação sexual no Código Penal, em respeito pela Convenção de Istambul (47.ª 

alteração ao Código Penal). 

(Ambas as iniciativas baixaram sem votação, para nova apreciação, à Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em 11 de janeiro de 2019, 

após discussão na generalidade em Plenário);  

- Projeto de Lei n.º 1111/XIII/4.ª (PAN) - Altera o Código Penal, nomeadamente o crime 

de perseguição, permitindo a aplicação da medida preventiva de proibição de contacto 

com a vítima  

- Projeto de Lei n.º 1105/XIII/4.ª (BE) - Possibilita a aplicação de imposição de condutas 

ou a proibição de contacto quando há fortes indícios da prática do crime de perseguição 

(33.ª alteração ao Código de Processo Penal)  

- Projeto de Lei n.º 1089/XIII/4.ª (PCP) - Altera o Código de Processo Penal prevendo a 

imposição de condutas ou a proibição de contacto quando há fortes indícios de prática 

de crime de perseguição (Procede à 39.ª alteração ao Código de Processo Penal) 

https://earhvd.sg.mai.gov.pt/Pages/default.aspx
https://earhvd.sg.mai.gov.pt/Pages/default.aspx
http://www.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/instrucao_1_2014_crimes_violencia.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43200
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43243
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43401
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43401
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43401
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43383
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43383
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43383
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43350
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43350
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43350
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(as três iniciativas mereceram já parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, em 

6 de março de 2018, estando agendada a discussão na generalidade da primeira para 

a sessão plenária de 16 de abril de 2019); 

- Projeto de Lei n.º 1178/XIII/4.ª (CDS/PP) - Consagra a natureza de crime público do 

crime de perseguição, verificadas determinadas circunstâncias agravantes, bem como 

a possibilidade de aplicação de medidas preventivas (47.ª alteração ao Código Penal e 

31.ª alteração ao Código de Processo Penal) 

Não foram encontradas petições pendentes sobre a matéria. 

 

 Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Relativamente aos crimes de coação sexual, violação, perseguição e outros sobre que 

incide a Convenção de Istambul, encontramos os seguintes antecedentes parlamentares: 

 Projeto de Lei n.º 665/XII/4.ª (BE) - Altera a natureza do crime de violação, 

tornando-o crime público 

 Projeto de Lei n.º 664/XII/4.ª (BE) - Altera a previsão legal dos crimes de violação 

e coação sexual no Código Penal  

 Projeto de Lei n.º 647/XII/3.ª (PSD/CDS-PP) - Altera o Código Penal, 

criminalizando a perseguição e o casamento forçado.  

 Projeto de Lei n.º 659/XII/4.ª (PS) - Procede à alteração do Código Penal, criando 

os crimes de perseguição e casamento forçado em cumprimento do disposto na 

Convenção de Istambul. 

 Projeto de Lei n.º 661/XII/4.ª (BE) - Cria o tipo legal de assédio sexual no Código 

Penal  

 Projeto de Lei n.º 663/XII/4.ª (BE) - Cria o tipo legal de perseguição no Código 

Penal 

Estas iniciativas foram discutidas em conjunto, culminando na aprovação, por 

unanimidade, de um texto de substituição da Comissão de Assuntos Constitucionais da 

XII Legislatura, tendo dado origem à Lei 83/2015, de 5 de agosto - Trigésima oitava 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43581
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43581
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43581
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43581
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38693
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38693
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38692
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38692
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38652
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38652
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38686
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38686
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38686
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38689
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38689
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38691
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38691
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alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, 

autonomizando o crime de mutilação genital feminina, criando os crimes de perseguição 

e casamento forçado e alterando os crimes de violação, coação sexual e importunação 

sexual, em cumprimento do disposto na Convenção de Istambul. 

 Registe-se ainda, na XII Legislatura, o Projeto de Lei n.º 522/XII/3.ª (BE) - Altera 

a previsão legal dos crimes de violação e coação sexual no Código Penal, 

iniciativa rejeitada na especialidade, em Comissão, em 9 de julho de 2014. 

Já na XIII Legislatura, cumprirá referir o  

 Projeto de Lei n.º 977/XIII (BE) - Altera o Código de Processo Penal, alargando 

as possibilidades de aplicação de prisão preventiva e limitando a aplicação da 

figura da suspensão provisória de processo (31.ª alteração ao Código de 

Processo Penal), rejeitado na generalidade, em Plenário, em 27 de outubro de 

2018. 

Como antecedentes parlamentares peticionados sobre a matéria, encontra-se registada 

a Petição n.º 20/XIII - Solicita que se proceda à criminalização do assédio sexual, da 

iniciativa de Gabriel Simões Cardoso, cuja apreciação foi concluída em 4 de fevereiro 

de 2014. 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa em apreço é apresentada por oito Deputados do Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista (PS), ao abrigo e nos termos da alínea b) do artigo 156.º e do n.º 1 do 

artigo 167.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do artigo 118.º do 

Regimento da Assembleia da República (RAR), que consagram o poder de iniciativa da 

lei. 

Assumindo a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 

119.º do RAR, a iniciativa encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38267
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38267
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38267
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38267
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42935
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12699
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, embora possa ser objeto 

de aperfeiçoamento em caso de aprovação, e é precedida de uma breve exposição de 

motivos, pelo que cumpre os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do 

RAR. Observa igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 120.º do RAR, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios 

nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na 

ordem legislativa. 

O projeto de lei sub judice deu entrada em 8 de março de 2019, foi admitido e, por 

despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, baixou, na generalidade, 

à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) em 13 

de março, data do seu anúncio em reunião Plenária. 

 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

A lei formulário14 estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e 

formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente 

iniciativa, pelo que deverá ser tida em conta no decurso do processo da especialidade 

na Comissão, bem como no momento da fixação da redação final. 

Refira-se, desde logo, que o título da presente iniciativa — Reformula os crimes de 

violação, coação sexual e abuso sexual de pessoa inconsciente ou incapaz no Código 

Penal, ao abrigo do disposto na Convenção de Istambul, e alarga o âmbito de aplicação 

da medida de coação de proibição de contacto aos crimes de ameaça, coação e 

perseguição (stalking) — traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se em 

conformidade com o n.º 2 do artigo 7.º da lei mencionada. Todavia, considerando que 

este projeto de lei visa alterar também o Código de Processo Penal, sugere-se que tal 

menção conste do título, por razões informativas. Assim, em caso de aprovação da 

presente iniciativa, sugere-se o seguinte título: 

                                                           
14 A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, que 
estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas. 

https://dre.pt/application/file/25346100
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“Altera o Código Penal, adequando os crimes de violação, coação sexual e abuso 

sexual de pessoa inconsciente ou incapaz ao disposto na Convenção de Istambul, 

e o Código de Processo Penal, alargando o âmbito de aplicação da medida de 

coação de proibição de contacto aos crimes de ameaça, coação e perseguição.” 

Refira-se ainda que o projeto de lei em apreço indica, no artigo 1.º, que procede à 47.ª 

alteração ao Código Penal e à 31.ª alteração ao Código de Processo Penal, e elenca, 

nos artigos 2.º e 4.º, respetivamente, os diplomas que lhes introduziram alterações, no 

sentido de dar cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, que 

estabelece o dever de indicar, nos diplomas legais que alterem outros, o número de 

ordem da alteração introduzida e a identificação dos diplomas que procederam a 

alterações anteriores. 

A lei formulário foi aprovada e publicada num contexto de ausência de um Diário da 

República Eletrónico, sendo que, neste momento, o mesmo é acessível universal e 

gratuitamente. 

Assim, por motivos de segurança jurídica, e tentando manter uma redação simples e 

concisa, parece-nos mais seguro e eficaz não indicar o número de ordem de alteração 

nem o elenco de diplomas que procederam a alterações quando a mesma incida sobre 

Códigos, “Leis Gerais”, “Regimes Gerais”, “Regimes Jurídicos” ou atos legislativos de 

estrutura semelhante. 

Este projeto de lei visa alterar o Código Penal e o Código de Processo Penal, 

enquadrando-se, por isso, na exceção prevista na alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da lei 

formulário, pelo que não se impõe a republicação dos diplomas alterados. 

Em caso de aprovação, a presente iniciativa, revestindo a forma de lei, deve ser objeto 

de publicação na 1.ª Série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do 

artigo 3.º da lei formulário. Relativamente ao início de vigência, determina o artigo 5.º 

deste projeto de lei que a mesma ocorrerá “no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 

publicação”, mostrando-se observado o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da mesma lei, 

que determina que “Os atos legislativos e os outros atos de conteúdo genérico entram 

em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-

se no próprio dia da publicação.” 
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Na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

A iniciativa não contém qualquer norma de regulamentação.  

 

 

IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento no plano da União Europeia 

 

A União Europeia assinou em 2017 a Convenção do Conselho da Europa para a 

prevenção e o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, também 

denominada Convenção de Istambul, que prevê, no seu artigo 34.º, a criminalização da 

perseguição, definindo-a como a conduta intencional de cometer atos de violência física 

contra outra pessoa, bem como as situações de violência sexual (artigo 36.º), devendo 

as Partes tomar as medidas legislativas ou outras necessárias para o efeito. 

Ao decidir aderir à Convenção de Istambul, a União Europeia confirmou o seu empenho 

em combater a violência contra as mulheres no seu território e a nível mundial, e 

reforçou o quadro jurídico em vigor e a sua capacidade de atuar. 

Ademais, o Parlamento Europeu aprovou diversas resoluções relativas ao combate 

contra os crimes de natureza sexual, nomeadamente a Resolução sobre a luta contra o 

assédio sexual e os abusos sexuais na UE, condenando veementemente todas as 

formas de violência sexual, insistindo na aplicação efetiva do quadro jurídico existente. 

 

• Enquadramento internacional  

Países europeus 

https://rm.coe.int/168046253d
https://rm.coe.int/168046253d
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0026&from=PT
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A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados da União Europeia: 

Espanha e Irlanda. 

 

ESPANHA 

Os crimes contra a liberdade e identidade sexual encontram-se previstos nos artigos 

178 e seguintes do Código Penal espanhol15. 

 

Dispõe o artigo 178 que, quem atentar contra a liberdade sexual de outra pessoa, 

utilizando violência ou intimidação, será punido como autor de agressão sexual com a 

pena de prisão de 1 a 5 anos. Quando a agressão sexual consista em acesso carnal por 

via vaginal, anal ou oral ou introdução de outras partes do corpo ou objetos, o autor é 

punido por violação com a pena de prisão de 6 a 12 anos (artigo 179). 

Estes crimes, tal como no caso português, estão sujeitos a circunstâncias agravantes, 

previstas no artigo 180, como, por exemplo, o facto de o crime ter sido cometido em 

grupo ou quando o agente seja familiar da vítima. 

 

O assédio sexual é também uma conduta criminalizada no ordenamento jurídico 

espanhol (artigo 184) e presume a existência de uma relação de hierarquia (laboral, de 

docente ou de prestação de serviços) do agressor para com a vítima. Por outro lado, o 

crime de abuso sexual, previsto no artigo 181, prevê que quem, sem violência ou 

intimidação e sem consentimento, praticar atos que atentem contra a liberdade sexual 

de outra pessoa será punido como responsável por abuso sexual, com pena de prisão 

de 1 a 3 anos ou multa de dezoito anos a vinte e quatro meses, excluindo assim a 

violência do elemento típico do crime. Incluídas no mesmo artigo encontram-se algumas 

circunstâncias agravantes, como o facto de este ser praticado contra pessoa 

inconsciente (recorrendo à utilização de fármacos ou produtos estupefacientes para a 

pôr nesse estado) ou quando o agente tenha obtido o consentimento da vítima através 

de uma relação privilegiada de superioridade manifesta sobre aquela ou coação sobre 

a sua vontade. 

 

                                                           
15 Diploma consolidado retirado do portal oficial BOE.es. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&tn=0&p=20190302#ci-7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&tn=0&p=20190302#ci-7
https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&tn=0&p=20190302#a178
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&tn=0&p=20190302#a179
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&tn=0&p=20190302#a180
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&tn=0&p=20190302#a184
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&tn=0&p=20190302#a181
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Já o crime de perseguição ou “stalking” foi introduzido no ordenamento jurídico espanhol 

através da Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que alterou o Código Penal16, aditando 

o artigo 172 ter, introduzindo-o sistematicamente na parte do Código relativa aos crimes 

contra a liberdade, prevendo-se uma moldura penal de pena de prisão de 3 meses a 2 

anos ou multa de 6 a 24 meses. O mesmo artigo ainda prevê circunstâncias agravantes, 

como a especial vulnerabilidade da vítima ou quando este seja praticado num contexto 

de violência doméstica, agravando apenas a pena de prisão no seu limite mínimo.  

Por se tratar de um crime contra a liberdade, podem impor-se sanções acessórias 

previstas no artigo 39 por força do artigo 57 do Código Penal. 

 

As medidas de coação, denominadas de “medidas cautelares”, encontram-se presentes 

na Ley de Enjuiciamiento Criminal17 de forma dispersa. Distinguem-se de duas formas: 

por um lado, as medidas cautelares pessoais, que limitam o direito à liberdade individual 

e, por outro, as medidas cautelares reais, incidentes sobre o património.  

As medidas cautelares pessoais são: a citación, a detención, a prisión provisional e a 

libertad provisional. Já as medidas cautelares reais podem ser fianzas e embargos. 

De acordo com o artigo 544 bis deste diploma, nos casos em que se investiguem os 

crimes mencionados no artigo 57 do Código Penal, o juiz poderá, fundamentadamente 

e quando tal seja necessário à proteção da vítima, impor medidas preventivas como a 

proibição de frequentar determinados lugares ou de comunicação com determinadas 

pessoas.  

 

IRLANDA 

O crime de abuso sexual (sexual assault) encontra-se previsto na secção 2 do Criminal 

Law (rape) amendement act 1990 e prevê uma pena de prisão até 5 anos e, caso o 

abuso tenha sido cometido por meio de violência, a secção 3 (aggravated sexual 

assault) aumenta a moldura penal para pena de prisão perpétua. Já o crime de violação 

(rape) previsto na secção 2 da Criminal Law (Rape Act) 1981, prevê uma pena de prisão 

perpétua como limite máximo. Também o crime de violação pode ser agravado, nos 

                                                           
16 Diploma consolidado retirado do portal oficial boe.es. 

17 Diploma consolidado retirado do portal oficial boe.es. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3439
https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20150428&tn=1#a172ter
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20150428&tn=1#a39
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20150428&tn=1#a57
https://www.boe.es/eli/es/rd/1882/09/14/(1)/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036&p=20151006&tn=1#a544´
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20150428&tn=1#a57
https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1990/act/32/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1990/act/32/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1981/act/10/enacted/en/html
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mesmos termos na secção 4 do Criminal Law (rape) amendement act 1990 com igual 

penalização máxima.  

A questão do consentimento é fulcral para as ofensas de cariz sexual. Em regra, se 

existir consentimento, não existe ofensa sexual, exceto no caso de crianças abaixo de 

17 de anos de idade ou em outras circunstâncias específicas. Relativamente à questão 

do consentimento, a secção 9 do amendement act 1990, refere que “it is hereby declared 

that in relation to an offence that consists of or includes the doing of an act to a person 

without the consent of that person any failure or omission by that person to offer 

resistance to the act does not of itself constitute consent to the act”, ou seja, se a vítima 

não oferecer resistência ou não “lutar” para evitar a ofensa, tal não signifca que haja 

consentimento seu para o ato. 

 

Sobre os crimes sexuais, a Rape Crisis Network Ireland disponibiliza um guia informativo 

para os profissionais que prestam apoio às vítimas deste tipo de crimes, no qual estão 

contidos os diplomas relevantes, bem como a jurisprudência relevante. 

 

Relativamente à aplicação de medidas de coação para os crimes de ameaça, coação e 

perseguição, em janeiro de 201918 o Domestic Violence Act 201819 entrou em vigor, 

solidificando a prevenção e repressão do crime de violência doméstica e dos crimes que 

lhe estão associados. Uma nova conduta foi criminalizada, denominada de “coercive 

control”, caracterizada pelo controlo coercivo de outra pessoa, em contexto de uma 

relação íntima ou amorosa. (secção 39). 

As medidas de proteção das vítimas neste tipo de crimes são de dois tipos: por um lado 

as safety orders (parágrafo 6) e, por outro, as barring orders (parágrafo 7). As primeiras 

traduzem-se em ordens do tribunal que proíbem ao arguido a prática de condutas 

violentas ou ameaças de violência, proibindo-se, por exemplo, a frequência de 

determinados locais e a perseguição através de comunicações eletrónicas. Até à 

alteração operada pelo referido diploma, apenas aos casais que coabitavam era 

reconhecido do direito à safety order num quadro de violência doméstica ou de 

                                                           
18 De acordo com o S.I. n.º 532/2018, de 18 de dezembro. 

19 Diploma retirado da base de dados oficial irishstatuebook.ie. 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1990/act/32/enacted/en/html
https://www.rcni.ie/wp-content/uploads/RCNILegalInformationPackforPractitioners.pdf
https://www.rcni.ie/wp-content/uploads/RCNILegalInformationPackforPractitioners.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/6/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/si/532/made/en/print
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perseguição, tendo este direito sido alargado a todos os que têm ou tiveram uma relação 

íntima. 

Por seu turno, as barring orders são em tudo semelhante às safety orders mas com uma 

maior amplitude.  

Entre o período temporal que decorre entre a vítima requerer uma safety ou uma barring 

order e o tribunal decidir sobre a mesma, pode ser aplicada uma protection order que 

proíba o agressor de frequentar determinados locais ou de contactar com a vítima. Esta 

medida assume um carácter temporal limitado e produz efeitos até à decisão do tribunal 

sobre o mérito da safety ou barring order. No caso destas últimas, é ainda possível ao 

tribunal ordenar uma interin barring order (parágrafo 8) ou uma emergency barring order, 

idêntica à interin barring order mas que não obriga a vítima a satisfazer o requisito de 

propriedade, significando que a vítima não precisa de ser proprietária, comproprietária, 

arrendatária ou deter qualquer outro título de posse para que o agressor seja proibido 

de frequentar o local onde reside (parágrafo 9) tendo uma duração máxima de 8 dias 

úteis. A violação destas medidas é um crime nos termos do parágrafo 33 do diploma, 

punível com multa e ou pena de prisão até 12 meses.20 

 

O sítio na Internet citizensinformation.ie, da responsabilidade do Governo, possui uma 

página com informação adicional sobre este tipo de medidas cautelares, com diversa 

informação de cariz prático e as regras aplicáveis. 

 

Organizações internacionais 

 

CONSELHO DA EUROPA 

A Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra 

as Mulheres e a Violência Doméstica, aberta a assinaturas21 a 11 de maio de 2011 na 

cidade turca de Istambul, visando o combate à violência, proteção das vítimas e 

eliminação da impunidade dos agressores, foi aprovada pela Resolução da Assembleia 

                                                           
 

21 A listagem dos países que a assinatura, ratificaram e a aplicam está disponível no site do 

Conselho (informação a 19 de dezembro de 2018). 

http://www.citizensinformation.ie/en/birth_family_relationships/problems_in_marriages_and_other_relationships/barring_safety_and_protection_orders.html
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2013/12/conv_ce.pdf
https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2013/12/conv_ce.pdf
https://dre.pt/application/file/a/257077
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
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da República n.º 4/2013, de 21 de janeiro e ratificada pelo Decreto do Presidente da 

República n.º 13/2013, de 21 de janeiro. 

 

A Convenção, conhecida como “Convenção de Istambul”, é o primeiro instrumento 

internacional que cria um quadro legal vinculativo contra a violência contra as mulheres 

e foca-se na prevenção da violência doméstica, na proteção das vítimas e em agir 

criminalmente contra os agressores. Este instrumento caracteriza a violência contra as 

mulheres como uma violação dos direitos humanos e como uma forma de discriminação 

(artigo 3.º). A Convenção também apresenta uma definição de género, previsto na 

alínea c) do artigo 3.º. 

Os países que ratificaram a Convenção devem criminalizar determinadas condutas, 

como a violência física e psicológica (artigos 35.º e 33.º, respetivamente), a perseguição 

(artigo 34.º), a violência sexual, focando-se nos atos de cariz sexual efetuados sem o 

consentimento de uma das partes (artigo 36.º), o casamento forçado (artigo 37.º), a 

mutilação genital feminina (artigo 38.º) e a esterilização e o aborto forçados (artigo 39.º). 

Este instrumento internacional inclui ainda disposições relativas ao assédio sexual 

(artigo 40.º) e aos crimes cometidos em nome da “honra” (artigo 42.º). 

 

A convenção obriga à criação de um grupo independente de peritos (artigo 66.º) para 

proceder à monitorização da implementação da Convenção, denominada de “Group of 

Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO)” 

com membros eleitos pelos Estados membros do GREVIO, podendo o seu trabalho ser 

seguido na sua página da Internet. 

 

É referido no relatório explicativo da Convenção de Istambul, de 11 de Maio de 2011, na 

parte referente ao artigo 36.º - “Violência sexual, incluindo violação”, que o primeiro 

parágrafo deste preceito abrange todas as formas de atos sexuais impostos 

intencionalmente a terceiros sem o seu livre consentimento. A palavra “intencionalmente” 

é deixada à interpretação do direito interno dos Estados, mas a exigência de conduta 

intencional refere-se a todos os elementos da infração. 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/257077
https://dre.pt/application/file/a/256969
https://dre.pt/application/file/a/256969
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a
https://dre.pt/application/file/a/257077
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V. Consultas e contributos 

 

 

• Consultas obrigatórias e facultativas 

Em 20 de março de 2019, a Comissão solicitou parecer escrito sobre esta iniciativa ao 

Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à 

Ordem dos Advogados. 

 

Todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão 

publicados na página da iniciativa na Internet. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género  

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de género 

da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, 

devolve como resultado uma valoração positiva do impacto de género. 

Todavia, um resultado positivo de avaliação de impacto de género parece não 

corresponder ao escopo da presente iniciativa, na medida em que os proponentes 

reconhecem, ab initio, que a sua iniciativa afetará os direitos das mulheres e dos 

homens de forma direta ou indireta, e que os estereótipos de género, bem como as 

normas e valores sociais e culturais, não irão afetar homens e mulheres de forma 

diferente, caso a lei entre em vigor. 

 

 Linguagem não discriminatória 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43523
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5459334c56684a53556c664d5335775a47593d&fich=ppl167-XIII_1.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5459334c56684a53556c664d5335775a47593d&fich=ppl167-XIII_1.pdf&Inline=true
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colocar em causa a clareza do discurso. A presente iniciativa não nos suscita questões 

relacionadas com a utilização de linguagem não discriminatória. 
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Resumo: Neste artigo a autora analisa a adaptação da ordem jurídica portuguesa à 

Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência Contra 

as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul), sobretudo no que diz 

respeito à intervenção precoce, um dos objetivos definidos na Convenção para alcançar 

a prevenção da ocorrência de posterior violência, evitando que o desfecho seja o 

homicídio. 
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AR: WWW:<URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=126099&img=1

1848&save=true> 

Resumo: De acordo com o mais recente inquérito realizado, na União Europeia, pela 

Agência dos Direitos Fundamentais (FRA), de 2014, sobre a violência contra as 

mulheres, uma em cada dez mulheres na UE (11%), sofreu alguma forma de violência 

sexual a partir dos 15 anos; sendo que cerca de 5% foram violadas. A FRA avalia que 

estes números correspondem a mais de 9 milhões de mulheres que foram violadas na 

UE após os 15 anos de idade. A violação e outros crimes sexuais são um grave ataque 

à integridade física e mental e à autonomia sexual da vítima. São violações dos direitos 

humanos em si mesmos e também prejudicam o gozo de uma série de outros direitos 

humanos, tais como: o direito à vida; saúde física e mental; segurança pessoal; 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=126099&img=11848&save=true
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liberdade; igualdade dentro da família e perante a lei. Muitas vezes as vítimas não 

conhecem os seus direitos e enfrentam múltiplas barreiras no acesso à justiça, incluindo 

estereótipos de género prejudiciais, equívocos sobre o que é violência sexual, questões 

em relação à sua credibilidade; apoio inadequado e legislação ineficaz. 

A legislação internacional e regional de direitos humanos exige que os Estados tomem 

medidas para prevenir e proteger as mulheres e jovens contra a violência de género; 

investigar e punir todos os atos de tal violência e fornecer reparação às vítimas. Isso 

significa que se deve ir além das vítimas individuais, procurando transformar as leis, 

políticas e atitudes que constituem as causas básicas dos crimes de violência sexual. 

 

CONSELHO DA EUROPA. Assembleia Parlamentar - Manual para deputados [Em 

linha] : Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 

Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul). 

Strasbourg : Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, 2012. Cota: 12.36 – 

395/2012 

Resumo: A Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 

Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul), é um 

instrumento jurídico vinculativo, de âmbito internacional que visa a proteção das 

mulheres contra todas as formas de violência, contribuindo para a promoção da 

igualdade entre mulheres e homens, por via da eliminação de todas as formas de 

discriminação contra as mulheres. É também seu objetivo, conceber um quadro global 

de políticas, medidas de proteção e assistência, promover a cooperação internacional e 

apoiar as organizações e organismos responsáveis pela aplicação da lei para que 

cooperem de maneira eficaz, adotando uma abordagem integrada, com vista a eliminar 

a violência contra as mulheres e a violência doméstica. A referida Convenção entrou em 

vigor em Portugal a 1 de agosto de 2014. 

 

CONSELHO DA EUROPA. Grupo de Peritos para o Combate à Violência contra as 

Mulheres e a Violência Doméstica - GREVIO’s (baseline) evaluation report on 

legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of 

Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and 

Domestic Violence (Istanbul Convention) [Em linha] : Portugal. Strasbourg : Council 
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of Europe, 2019. [Consult. 19 mar. 2019]. Disponível na intranet da AR: WWW:<URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=126821&img=1

2589&save=true> 

 

Resumo: Este relatório fornece uma avaliação das medidas de implementação tomadas 

por Portugal relativamente a todos os aspetos da Convenção do Conselho da Europa 

para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica 

(Convenção de Istambul). Esta avaliação foi levada a cabo pelo Grupo de Peritos sobre 

a Ação contra a Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (GREVIO).  

O relatório destaca o compromisso significativo demonstrado pelas autoridades 

portuguesas, ao longo dos anos, para combater a violência contra as mulheres, 

paralelamente aos esforços para promover a igualdade entre mulheres e homens. No 

entanto, enfatiza a necessidade de conferir à Comissão para a Igualdade de Género 

(CIG) os poderes e recursos necessários para melhorar a coordenação interministerial 

e a cooperação interinstitucional como meios para assegurar o acesso igual ao apoio e 

reforço da proteção para todas as mulheres vítimas de violência, em todo o país. 

O relatório identificou uma série de questões prioritárias que requerem uma ação 

adicional, por parte das autoridades portuguesas, para com as disposições da 

Convenção. Aponta insuficiências e recomendações, nomeadamente no que concerne 

ao enquadramento penal dos crimes de violação e coação sexual e a configuração do 

consentimento da vítima na definição dos tipos penais, bem como nas respetivas causas 

de agravamento de penas. 

 

SANTOS, Bárbara Fernandes Rito dos - Stalking : parâmetros de tipificação e o bem-

jurídico da integridade psíquica. Coimbra : Almedina, 2017. ISBN 978-972-40-6733-

9. Cota: 12.06 – 67/2017 

Resumo: «A violência tem-se disseminado copiosamente na sociedade contemporânea 

e as políticas de segurança pública não têm sido suficientemente eficazes para a 

enfrentar. Assim, em face dos novos contornos das práticas criminosas e persistência 

dos infratores, há um crescente número de vítimas cujas agressões não se restringem 

ao âmbito patrimonial ou contra a integridade física do indivíduo, atingindo também o 

seu estado psicológico, suscetíveis de causar consequência irreparáveis. O universo 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=126821&img=12589&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=126821&img=12589&save=true
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normativo vigente, particularmente o penal, exige um excecional esforço para se ajustar 

às necessidades emergentes do vacilante progresso científico e tecnológico que marca 

o dia-a-dia do mundo contemporâneo. Esse imperativo fez com que o jurista, 

especialmente o penalista, deixasse de ser apenas um intérprete da lei e passasse a 

dar sua contribuição para a renovação da ordem legal. De notar que a presente obra foi 

realizada em momento anterior à criminalização da perseguição, pela Lei n.º 83/2015, 

de 5 de agosto.» 

 

STALKING : abordagem penal e multidisciplinar [Em linha]. Coord. da Ação de 

Formação Plácido Conde Fernandes. Lisboa : Centro de Estudos Judiciários, 2013. 

(Ações de formação). ISBN 978-972-9122-30-9. [Consult. 06 out. 2014]. Disponível na 

intranet da AR: WWW:<URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=116718&img=2

327&save=true> 

Resumo: O referenciado documento surge na sequência de uma ação de formação 

dirigida a juízes e magistrados do Ministério Público e outros profissionais forenses, 

tendo em vista «refletir, numa abordagem multidisciplinar, sobre a real dimensão e 

caracterização do stalking (perseguição pessoal), com vista à otimização dos 

procedimentos judiciários, incluindo o enquadramento penal e processual penal, mas 

também o recurso a instrumentos de avaliação do risco rigorosos e meios de proteção 

da vítima adequados, com referência ao seu necessário suporte processual-material». 

Aborda ainda o stalking no quadro do Direito Europeu, Convenções do Conselho da 

Europa e jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. 

 

UNIÃO EUROPEIA. Agência dos Direitos Fundamentais - Violence against women 

[Em linha] : an EU-wide survey : main results. Luxembourg : Publications Office of the 

European Union, 2014. [Consult. 18 mar. 2019]. Disponível na intranet da AR: 

WWW:<URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=115498&img=2

192&save=true> 

Resumo: O presente relatório baseia-se em entrevistas efetuadas a 42 000 mulheres 

dos 28 Estados-Membros da União Europeia, relativamente às suas experiências de 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=116718&img=2327&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=116718&img=2327&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=115498&img=2192&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=115498&img=2192&save=true
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violência física, sexual e psicológica, incluindo ocorrências de violência doméstica, 

stalking e assédio sexual, bem como do papel das novas tecnologias nas experiências 

de abuso vivenciadas pelas mulheres. 

No referido estudo stalking envolve atos ofensivos ou ameaças perpetradas 

repetidamente pela mesma pessoa sobre uma pessoa-alvo. O capítulo 5 (p.81 a 93) 

apresenta os resultados do estudo relativamente à prevalência de stalking e detalhes 

sobre incidentes envolvendo stalking, incluindo informação sobre as diversas formas de 

perseguição. Fornece ainda uma visão de conjunto sobre os dados relativos à 

apresentação de queixas às autoridades, assim como das barreiras existentes 

relativamente à apresentação de denúncias às mesmas.  

 

 


