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I. Análise da iniciativa  

 

• A iniciativa  

A presente Proposta de Lei, apresentada pelo Governo, visa transpor a Diretiva (UE) 

2016/800 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, relativa a 

garantias processuais para os menores suspeitos ou arguidos em processo penal. 

 

De acordo com o proponente, a maioria dos direitos processuais previstos na Diretiva 

está já acolhida na ordem jurídica nacional, com consagração no Código de Processo 

Penal1 ou no Decreto-Lei n.º 401/82, de 23 de setembro, cumprindo apenas “dar pleno 

cumprimento à diretiva”, ampliando “o leque de direitos processuais” dos menores 

arguidos, através da incorporação, no ordenamento, das seguintes medidas, que 

justificam portanto a intervenção legislativa proposta: 

  

Por alteração do artigo 61.º do Código de Processo Penal 

- no plano dos direitos processuais dos arguidos, a consagração do direito de 

acompanhamento do menor (com presunção da menoridade em caso de incerteza) 

pelos titulares das responsabilidades parentais, representantes legais, pessoa que tiver 

a sua guarda de facto ou outro adulto da sua confiança, podendo ainda ser deferido a 

técnico especializado; 

- na mesma previsão normativa, a consagração da obrigatoriedade de informação sobre 

os direitos processuais que assistem ao menor e aos adultos responsáveis; 

 

Por alteração dos artigos 90.º e 103.º do Código de Processo Penal 

- a fixação da limitação do acesso de terceiros aos autos de interrogatório em que 

participe arguido menor; 

- o estabelecimento da tramitação contínua dos processos em que participe arguido 

menor, mesmo sem arguidos presos; 

 

                                                           
1 Versão consolidada deste diploma legal retirada do portal do Diário da República Eletrónico. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0800
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34570075/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34570075/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34570075/view


________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 169/XIII/4.ª 

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

 3 

 

 

NOTA TÉCNICA  

Por alteração dos artigos 283.º e 370.º do Código de Processo Penal 

- a previsão da obrigatoriedade de emissão de relatório social ou informação dos 

serviços de reintegração social para avaliação do menor antes da acusação ou até ao 

julgamento. 

 

As alterações concretamente propostas ficam evidenciadas nos seguintes termos 

(inseridos sistematicamente no texto das normas em vigor, de modo consolidado, para 

sua melhor compreensão): 

Artigo 61.º 

Direitos e deveres processuais 

1 - O arguido goza, em especial, em qualquer fase do processo e salvas as exceções da lei, 

dos direitos de: 

a) Estar presente aos atos processuais que diretamente lhe disserem respeito;  

b) Ser ouvido pelo tribunal ou pelo juiz de instrução sempre que eles devam tomar qualquer 

decisão que pessoalmente o afete; 

c) Ser informado dos factos que lhe são imputados antes de prestar declarações perante 

qualquer entidade; 

d) Não responder a perguntas feitas, por qualquer entidade, sobre os factos que lhe forem 

imputados e sobre o conteúdo das declarações que acerca deles prestar;  

e) Constituir advogado ou solicitar a nomeação de um defensor;  

f) Ser assistido por defensor em todos os atos processuais em que participar e, quando 

detido, comunicar, mesmo em privado, com ele; 

g) Intervir no inquérito e na instrução, oferecendo provas e requerendo as diligências que se 

lhe afigurarem necessárias; 

h) Ser informado, pela autoridade judiciária ou pelo órgão de polícia criminal perante os quais 

seja obrigado a comparecer, dos direitos que lhe assistem; 
i) Caso seja menor, ser acompanhado, durante as diligências processuais a que 

compareça, pelo titular das responsabilidades parentais, pelo representante legal ou 

por pessoa que tiver a sua guarda de facto ou, na impossibilidade de contactar estas 

pessoas, ou quando circunstâncias especiais fundadas no seu interesse ou as 

necessidades do processo o imponham, e apenas enquanto essas circunstâncias 

persistirem, por outra pessoa idónea por si indicada e aceite pela autoridade judiciária 

competente; 

anterior i) – passa a j) Recorrer, nos termos da lei, das decisões que lhe forem 

desfavoráveis.  

2 - A comunicação em privado referida na alínea f) do número anterior ocorre à vista quando 

assim o impuserem razões de segurança, mas em condições de não ser ouvida pelo 
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encarregado da vigilância.  

3 -A informação a que se refere a alínea h) do n.º 1, no caso de arguido menor, é também 

disponibilizada às pessoas referidas na alínea i) do mesmo número. 

3 Caso o menor não tenha indicado outra pessoa para o acompanhar, ou a 

pessoa nomeada por si nos termos da alínea i) do n.º 1 não seja aceite pela autoridade 

judiciária competente, esta procede à nomeação, para o mesmo efeito, de técnico 

especializado para o acompanhamento. 

4 Para efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 e nos n.ºs 3 e 4, presume-se a 

menoridade se, depois de realizadas todas as diligências para proceder à identificação 

do arguido, a sua idade permanecer incerta e existirem motivos para crer que se trata 

de menor. 

anterior 3 (passa a 6) - Recaem em especial sobre o arguido os deveres de:  

a) Comparecer perante o juiz, o Ministério Público ou os órgãos de polícia criminal sempre 

que a lei o exigir e para tal tiver sido devidamente convocado;  

b) Responder com verdade às perguntas feitas por entidade competente sobre a sua 

identidade;  

c) Prestar termo de identidade e residência logo que assuma a qualidade de arguido;  

d) Sujeitar-se a diligências de prova e a medidas de coação e garantia patrimonial 

especificadas na lei e ordenadas e efectuadas por entidade competente. 

 

Artigo 90.º 

Consulta de auto e obtenção de certidão por outras pessoas 

1 - Qualquer pessoa que nisso revelar interesse legítimo pode pedir que seja admitida a 

consultar auto de um processo que se não encontre em segredo de justiça e que lhe seja 

fornecida, à sua custa, cópia, extracto ou certidão de auto ou de parte dele. Sobre o pedido 

decide, por despacho, a autoridade judiciária que presidir à fase em que se encontra o 

processo ou que nele tiver proferido a última decisão.  
2 - Excetuam-se do disposto no número anterior os autos relativos a interrogatório 

no qual participe arguido menor.  

3 - anterior 2 (passa a 3)- A permissão de consulta de auto e de obtenção de cópia, 

extrato ou certidão realiza-se sem prejuízo da proibição, que no caso se verificar, de narração 

dos atos processuais ou de reprodução dos seus termos através dos meios de comunicação 

social. 
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Artigo 103.º 

Quando se praticam os atos 

1 - Os atos processuais praticam-se nos dias úteis, às horas de expediente dos serviços de 

justiça e fora do período de férias judiciais.  

2 - Excetuam-se do disposto no número anterior: 

a) Os atos processuais relativos a arguidos detidos ou presos, ou indispensáveis à garantia 

da liberdade das pessoas;  
b) Os atos relativos a processos em que intervenham arguidos menores, ainda 

que não haja arguidos presos; 

Anteriores b) a f) [passam a c) a g)]  

b) Os atos de inquérito e de instrução, bem como os debates instrutórios e audiências 

relativamente aos quais for reconhecida, por despacho de quem a elas presidir, vantagem 

em que o seu início, prosseguimento ou conclusão ocorra sem aquelas limitações;  

c) Os atos relativos a processos sumários e abreviados, até à sentença em primeira 

instância;  

d) Os atos processuais relativos aos conflitos de competência, requerimentos de recusa e 

pedidos de escusa; 

e) Os atos relativos à concessão da liberdade condicional, quando se encontrar cumprida a 

parte da pena necessária à sua aplicação; 

f) Os atos de mero expediente, bem como as decisões das autoridades judiciárias, sempre 

que necessário.  

g) Os atos considerados urgentes em legislação especial.  

3 - O interrogatório do arguido não pode ser efetuado entre as 0 e as 7 horas, salvo em ato 

seguido à detenção: 

a) Nos casos da alínea a) do n.º 5 do artigo 174.º; ou 

b) Quando o próprio arguido o solicite. 

4 - O interrogatório do arguido tem a duração máxima de quatro horas, podendo ser 

retomado, em cada dia, por uma só vez e idêntico prazo máximo, após um intervalo mínimo 

de sessenta minutos.  

5 - São nulas, não podendo ser utilizadas como prova, as declarações prestadas para além 

dos limites previstos nos n.ºs 3 e 4. 

Artigo 283.º 

Acusação pelo Ministério Público 

1 - Se durante o inquérito tiverem sido recolhidos indícios suficientes de se ter verificado 

crime e de quem foi o seu agente, o Ministério Público, no prazo de 10 dias, deduz acusação 

contra aquele. 
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2 - Consideram-se suficientes os indícios sempre que deles resultar uma possibilidade 

razoável de ao arguido vir a ser aplicada, por força deles, em julgamento, uma pena ou uma 

medida de segurança. 

3 - A acusação contém, sob pena de nulidade: 

a) As indicações tendentes à identificação do arguido; 

b) A narração, ainda que sintética, dos factos que fundamentam a aplicação ao arguido de 

uma pena ou de uma medida de segurança, incluindo, se possível, o lugar, o tempo e a 

motivação da sua prática, o grau de participação que o agente neles teve e quaisquer 

circunstâncias relevantes para a determinação da sanção que lhe deve ser aplicada;  

c) A indicação das disposições legais aplicáveis;  

d) O rol com o máximo de 20 testemunhas, com a respetiva identificação, discriminando-se 

as que só devam depor sobre os aspetos referidos no n.º 2 do artigo 128.º, as quais não 

podem exceder o número de cinco; 

e) A indicação dos peritos e consultores técnicos a serem ouvidos em julgamento, com a 

respetiva identificação; 

f) A indicação de outras provas a produzir ou a requerer;  

g) A data e assinatura.  
h) No caso de arguido menor, relatório social ou informação dos serviços de 

reinserção social, salvo quando tal seja prescindível em função do superior interesse 

do visado. 

4 - Em caso de conexão de processos, é deduzida uma só acusação.  

5 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 277.º, prosseguindo o 

processo quando os procedimentos de notificação se tenham revelado ineficazes.  

6 - As comunicações a que se refere o número anterior efetuam-se mediante contacto pessoal 

ou por via postal registada, exceto se o arguido e o assistente tiverem indicado a sua 

residência ou domicílio profissional à autoridade policial ou judiciária que elaborar o auto de 

notícia ou que os ouvir no inquérito ou na instrução, caso em que são notificados mediante 

via postal simples, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 113.º. 

7 - O limite do número de testemunhas previsto na alínea d) do n.º 3 apenas pode ser 

ultrapassado desde que tal se afigure necessário para a descoberta da verdade material, 

designadamente quando tiver sido praticado algum dos crimes referidos no n.º 2 do artigo 

215.º ou se o processo se revelar de excecional complexidade, devido ao número de arguidos 

ou ofendidos ou ao caráter altamente organizado do crime, enunciando-se no respetivo 

requerimento os factos sobre os quais as testemunhas irão depor e o motivo pelo qual têm 

conhecimento direto dos mesmos. 

8 - O requerimento referido no número anterior é indeferido caso se verifiquem as 

circunstâncias previstas nas alíneas b), c) e d) do n.º 4 do artigo 340.º. 
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Artigo 370.º 

Relatório social 

1 - O tribunal pode em qualquer altura do julgamento, logo que, em função da prova para o 

efeito produzida em audiência, o considerar necessário à correta determinação da sanção 

que eventualmente possa vir a ser aplicada, solicitar a elaboração de relatório social ou de 

informação dos serviços de reinserção social, ou a respetiva atualização quando aqueles já 

constarem do processo. 
2 - No caso de arguido menor, a solicitação do relatório ou da informação dos 

serviços de reinserção social a que se refere o número anterior é obrigatória, devendo 

os mesmos, quando não constem já da acusação, ser emitidos no prazo de 30 dias, 

apenas sendo prescindíveis quando tal decisão fundamentadamente se justifique 

pelas circunstâncias do caso e seja compatível com o superior interesse do menor. 

(anteriores n.ºs 2 a 4, que passam a 3 a 5)  

2 - Independentemente de solicitação, os serviços de reinserção social podem enviar ao 

tribunal, quando o acompanhamento do arguido o aconselhar, o relatório social ou a respetiva 

atualização.  

3 - A leitura em audiência do relatório social ou da informação dos serviços de reinserção 

social só é permitida a requerimento, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 

seguinte.  

4 - É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 355.º. 
 

 

Assinale-se que a iniciativa não promove a alteração da Lei Tutelar Educativa2, uma vez 

que esta é aplicável a menores com idade compreendida entre os 12 e os 16 anos, não 

abrangidos pela Diretiva que ora se transpõe, que se aplica “aos menores com idades 

compreendidas entre os 16 e os 18 anos que sejam suspeitos de ter cometido um facto 

qualificado como crime e que, como tal, possam vir a ser responsabilizados 

penalmente”.   

Aquele instrumento jurídico, juntamente com o Código de Processo Penal (ora objeto 

de alteração) e o Decreto-Lei n.º 401/82, de 23 de setembro, constitui a regulação 

jurídica nacional específica da responsabilidade por infrações dos menores3.  

                                                           
2 Idem 
3 Para um retrato da justiça tutelar educativa em Portugal, incluindo enquadramento legal e nacional, veja-
se o estudo de 2004 do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa (CES, Universidade de Coimbra) 
“Os Caminhos Difíceis da «Nova» Justiça Tutelar Educativa - Uma avaliação de dois anos de aplicação da 
Lei Tutelar Educativa” e ainda o Relatório das audições efectuadas no âmbito da “avaliação dos sistemas 
de acolhimento, protecção e tutelares de crianças e jovens” da Subcomissão de Igualdade de 
Oportunidades da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (2006, X 
Legislatura). 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34539875/view?p_p_state=maximized
http://opj.ces.uc.pt/pdf/Tutelar.pdf
http://opj.ces.uc.pt/pdf/Tutelar.pdf
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A Proposta de Lei em apreço contém três artigos preambulares: o primeiro definidor do 

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

Penal; o último consagrando o primeiro dia útil subsequente à publicação como a data 

de início da sua vigência.  

 

• Enquadramento jurídico nacional  

 

Com o objetivo de estabelecer garantias processuais para que os menores de 18 anos 

suspeitos ou arguidos em processo penal sejam capazes de compreender e de 

acompanhar o processo, exercendo assim o seu direito a um processo equitativo, bem 

como prevenir a reincidência e promover a sua integração social, veio a Diretiva (UE) 

2016/800 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio, estabelecer normas 

mínimas comuns em matéria de proteção dos direitos processuais destes menores. 

 

O tratamento diferenciado dos menores em questões penais no ordenamento jurídico 

nacional encontra-se, em grande parte, consagrado pela Lei Tutelar Educativa mas 

apenas para menores de 16 anos (artigo 1.º). Por seu turno, dispõe o artigo 9.º do 

Código Penal4 que aos maiores de 16 anos e menores de 21 são aplicáveis as normas 

fixadas em legislação especial. Neste contexto, surge o Decreto-Lei n.º 401/82, de 23 

de setembro, que institui o regime aplicável em matéria penal aos jovens com idade 

compreendida entre os 16 e os 21 anos. De acordo com o preâmbulo, este regime 

especial, além de fornecer ao jovem imputável um tratamento especializado, 

proporciona uma aproximação do direito penal aos princípios e regras do direito 

reeducador de menores.  

O regime punitivo previsto neste diploma é, em regra, o de sancionamento dos jovens 

entre os 16 e os 21 anos, mas não é de funcionamento automático, significando apenas 

                                                           
 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016L0800&qid=1544458429386
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016L0800&qid=1544458429386
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/66647977/201812121548/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/66647977/201812121548/66634023/diploma/indice?q=166%2F99
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115959478/201812101629/73583742/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+penal
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115959478/201812101629/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/319824
https://dre.pt/application/file/a/319824
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que o tribunal tem o poder/dever vinculado de averiguar dos pressupostos da sua 

aplicação. Tal regime não deve ser aplicado se estiverem demonstradas razões sérias 

para crer que a atenuação especial não traz vantagens para a reinserção social do 

jovem condenado5. 

O Supremo Tribunal de Justiça, no âmbito do Processo n.º 04P4706, considerou que “o 

regime pressuposto no artigo 9.º do Código Penal consta (ainda hoje) do Decreto-Lei 

n.º 401/82, de 22 de setembro, e contém uma dupla vertente de opções no domínio 

sancionatório: evitar, por um lado e tanto quanto possível, a pena de prisão, impondo a 

atenuação especial sempre que se verifiquem condições prognósticas que prevê (artigo 

4.º), e por outro, pelo estabelecimento de um quadro específico de medidas ditas de 

correção (artigos 5.º e 6.º). 

O regime penal especial aplicável aos jovens entre os 16 e os 21 anos constitui, pois, 

uma imediata injunção de política criminal que se impõe, por si e nos respetivos 

fundamentos, à modelação interpretativa dos casos concretos objeto de apreciação e 

julgamento.” 

Também no Código de Processo Penal6 existe a obrigatoriedade de assistência por um 

defensor7 sempre que sejam praticados atos nos quais o arguido é menor de 21 anos 

(alínea d) do n.º 1 do artigo 64.º). 

 

A presente iniciativa altera assim os artigos 61.º, 90.º, 103.º, 283.º e 370.º Código de 

Processo Penal. 

 

O artigo 61.º sofreu três alterações através das Leis n.os 59/98, de 15 de setembro, 

48/2007, de 15 de setembro e 20/2013, de 23 de março. Sobre este artigo, o Supremo 

Tribunal de Justiça, no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, n.º 14/2014, de fixação 

de jurisprudência, pronunciou-se referindo que “os arguidos que se recusarem à 

prestação de autógrafos, para posterior exame e perícia, ordenados pelo Exmo. 

Magistrado do M.º P.º, em sede de inquérito, incorrem na prática de um crime 

                                                           
5 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto no âmbito do processo n.º 534/15.2PWPRT.p1, de 

23 de novembro de 2016. 

6 Diploma consolidado retirado do portal na Internet do Diário da República Eletrónico. 

7 Este defensor pode ser quer um mandatário judicial quer um defensor nomeado. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/0/543e5c1b172239f580256ff5003ffe8d?OpenDocument
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352377/201812111138/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352377/201812121557/73641178/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352377/201812111138/73641175/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352377/201812111138/73641211/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352377/201812111138/73641226/element/diploma
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352377/201812111138/73641448/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352377/201812111138/73641550/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352377/201812111138/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352377/201812111138/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352377/201812111138/73641175/diploma/indice
https://dre.pt/application/file/a/448058
https://dre.pt/application/file/a/640987
https://dre.pt/application/file/a/258410
https://dre.pt/application/file/a/58512485
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/420d330c9f48bf5180258082003eb9f8?OpenDocument
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desobediência, previsto e punível pelo artigo 348.º, n.º 1 b), do Código Penal, depois de 

expressamente advertidos, nesse sentido, por aquela autoridade judiciária.”  

 

Quanto ao artigo 90.º, também objeto de alteração na presente iniciativa, mantém a sua 

redação original. 

 

Por outro lado, o artigo 103.º sofreu quatro alterações, pelas Leis n.os 59/98, de 25 de 

agosto, 48/2007, de 15 de setembro, 26/2010, de 29 de outubro e a 20/2013, de 23 de 

abril. Sobre este artigo, o Supremo Tribunal de Justiça foi chamado a pronunciar-se e, 

através do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 3/2014, de fixação de 

jurisprudência, concluiu que “em processo penal, é admissível a remessa a juízo de 

peças processuais através de correio eletrónico, nos termos do disposto no artigo 150.º, 

n.º 1, alínea d), e n.º 2, do Código de Processo Civil de 1961, na redação do Decreto- -

Lei n.º 324/2003, de 27.12, e na Portaria n.º 642/2004, de 16.06, aplicáveis conforme o 

disposto no artigo 4.º do Código de Processo Penal.” 

 

O artigo 283.º foi alterado três vezes, pela Lei n.º 59/98, de 25 de agosto, pelo Decreto-

Lei n.º 320-C/2000, de 15 de dezembro e pela Lei n.º 27/2015, de 14 de abril. O Supremo 

Tribunal de Justiça, através do Assento do STJ n.º 1/2000, decidiu que “integra a 

nulidade insanável da alínea b) do artigo 119.º do Código de Processo Penal a adesão 

posterior do Ministério Público à acusação deduzida pelo assistente relativa a crimes de 

natureza pública ou semipública e fora do caso previsto no artigo 284.º, n.º 1, do mesmo 

diploma legal.” 

Mais tarde, através do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 3/2011, também de 

fixação de jurisprudência, estabeleceu, em primeiro lugar que “o despacho do Ministério 

Público a ordenar o prosseguimento do processo nos termos do artigo 283.º, n.º 5, do 

CPP, é um despacho de mero expediente e, por isso, não carece de ser notificado aos 

sujeitos processuais, nomeadamente aos arguidos já notificados da acusação, podendo 

estes requerer a abertura da instrução no prazo de 20 dias a contar dessa notificação, 

nos termos do artigo 287.º, n.º 1, do CPP.”, e depois que “havendo vários prazos para 

esse efeito, a correr em simultâneo, ainda que não integralmente coincidentes, a 

abertura de instrução pode ser requerida por todos ou por cada um deles, até ao fim do 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352377/201812111138/73641211/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352377/201812111138/73641226/diploma/indice
https://dre.pt/application/file/a/448058
https://dre.pt/application/file/a/448058
https://dre.pt/application/file/a/640987
https://dre.pt/application/file/a/344005
https://dre.pt/application/file/a/258410
https://dre.pt/application/file/a/258410
https://dre.pt/application/file/a/25344120
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352377/201812111138/73641448/diploma/indice
https://dre.pt/application/file/a/448058
https://dre.pt/application/file/a/393295
https://dre.pt/application/file/a/393295
https://dre.pt/application/file/a/66970827
http://dre.pt/pdfgratis/2000/01/004A00.pdf
https://dre.pt/application/file/a/280162
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prazo que terminar em último lugar, nos termos dos artigos 287.º, n.º 6, e 113.º, n.º 12, 

ambos do mesmo diploma.” Por último, decidiu ainda, no Acórdão do Supremo Tribunal 

de Justiça de Fixação de Jurisprudência nº1/2015, que a “falta de descrição, na 

acusação, dos elementos subjectivos do crime, nomeadamente dos que se traduzem 

no conhecimento, representação ou previsão de todas as circunstâncias da factualidade 

típica, na livre determinação do agente e na vontade de praticar o facto com o sentido 

do correspondente desvalor, não pode ser integrada, em julgamento, por recurso ao 

mecanismo previsto no artigo 358.º do Código de Processo Penal.” 

 

Finalmente, o artigo 370.º8 sofreu três alterações, a primeira pelo Decreto-Lei n.º 317/95, 

de 28 de novembro e depois pelas Leis n. 59/98, de 25 de agosto, e 48/2007, de 29 de 

agosto. 

 

 

II. Enquadramento parlamentar  

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se não estar 

pendente nenhuma petição ou iniciativa legislativa sobre a matéria em apreço. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

                                                           
8 “O relatório social destina-se a dar testemunho de factos que interessam para a caracterização 
da personalidade do arguido e a fixação da pena e não, propriamente, a colocar à disposição do 
tribunal juízos de valor sobre o passado, o presente e o futuro daquele. Não sendo um relatório 
pericial (o artigo 1.º, n.º 1, alínea g), do actual CPP, define-o como 'informação') os eventuais 
juízos de valor nele formulados pelo técnico não vinculam o juiz e os factos a que se reportam 
serão dados ou não como provados de acordo com o princípio geral da livre apreciação da prova 
consagrado no artigo 127.º, do mesmo Código. Logo, se eventualmente aquele relatório contiver 
conclusões, não está o juiz obrigado a fundamentar a decisão de facto que delas divirja, como 
seria mister que fizesse (ex vi artigo 163.º do CPP) se de um autêntico juízo técnico, científico 
ou artístico se tratasse.” – Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, no âmbito do processo n.º 
98P1409 de 14-04-1999. 

https://dre.pt/application/file/a/66348117
https://dre.pt/application/file/a/66348117
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352377/201812111138/73641550/diploma/indice
https://dre.pt/application/file/a/626499
https://dre.pt/application/file/a/626499
https://dre.pt/application/file/a/448058
https://dre.pt/application/file/a/640987
https://dre.pt/application/file/a/640987
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/61b52e6ace993e2e802568fc003bbb3b?OpenDocument
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De anteriores Legislaturas, com relevo mais direto, como antecedentes parlamentares 

da presente Proposta de Lei, encontram-se registadas as seguintes iniciativas 

legislativas: 

 Projetos de Lei n.ºs 520/XII/3 (PS) - Primeira alteração à Lei Tutelar Educativa; 

Projeto de Lei 534/XII/3 (PSD) - Procede à primeira alteração à Lei Tutelar 

Educativa, aprovada em anexo à Lei n.º 166/99, de 14 de setembro; Projeto de 

Lei 535/XII/3 (PCP) - Lei Tutelar Educativa (Primeira alteração à Lei n.º 166/99, 

de 14 de setembro) e Projeto de Lei 537/XII/3 (CDS/PP) - 1ª alteração à Lei 

Tutelar Educativa, aprovada pela Lei nº 166/99, de 14 de setembro, que deram 

origem à Lei n.º 4/2015, de 15.1 - Procede à primeira alteração à Lei Tutelar 

Educativa, aprovada em anexo à Lei n.º 166/99, de 14 de setembro; 

 Proposta de Lei 58/XI/2 (Governo) - Altera a Lei Tutelar Educativa, aprovada pela 

Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro (iniciativa caducada em 31 de março de 2011); 

 Projeto de Lei 303/X/1 (BE) - Altera a Lei Tutelar Educativa, aprovada pela Lei 

n.º 166/99, de 14 de Setembro, concatenando-a com o princípio do direito penal 

do facto (rejeitado na generalidade em 29 de março de 2007, com votos contra 

de PS, PSD e CDS/PP e a favor do PCP, BE e PEV); 

 Projeto de Lei 269/X/1 (CDS/PP) Altera a legislação penal em vigor (Código 

Penal, regime penal especial para jovens e a Lei tutelar educativa) reduzindo a 

idade de inimputabilidade de menores para 14 anos, baixando os limites mínimo 

e máximo de idade para efeitos de aplicação das correspondentes normas 

(rejeitado na generalidade em 8 de junho de 2006, com votos contra de PS, PSD, 

PCP, BE, PEV e a favor do CDS/PP; 

 Projeto de Lei 486/IX/3.ª (BE) - Altera a Lei Tutelar Educativa, aprovada pela Lei 

n.º 166/99, de 14 de Setembro, concatenando-a com o princípio do direito penal 

do facto (iniciativa caducada em 22 de dezembro de 2004) 

 Projeto de Lei 269/VIII/1 (CDS/PP) - Altera a legislação penal em vigor reduzindo 

a idade de inimputabilidade de menores para catorze anos baixando os limites 

mínimo e máximo de idade para efeitos de aplicação de normas penais especiais 

para jovens e introduzindo o conceito de prisão-escola (iniciativa caducada em 

4 de abril de 2002). 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18377
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18377
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36109
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33241
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33142
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=20562
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=5907
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III. Apreciação dos requisitos formais  

 

A iniciativa em apreço é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa, 

previsto no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição e 

no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR).  

 

Tomando a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do RAR, 

encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma exposição de motivos, 

estando conforme o disposto nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 124.º do RAR. 

 

De igual modo, observa os requisitos formais relativos às propostas de lei, constantes 

das alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 124.º do RAR. Não parece infringir a Constituição 

ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações 

a introduzir na ordem jurídica, respeitando, assim, os limites à admissão da iniciativa, 

previstos no artigo 1.º do artigo 120.º do RAR. 

 

Menciona que foi aprovada em Conselho de Ministros de 22 de novembro de 2018 e, 

para efeitos do n.º 2 do artigo 123.º do RAR, vem subscrita pelo Primeiro-Ministro, pela 

Ministra da Justiça e pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e é 

apresentada nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição. 

 

O n.º 3 do artigo 124.º do RAR estabelece que as propostas de lei devem ser 

acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. O 

Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que regula o procedimento de consulta de 

entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo, dispõe igualmente, no n.º 1 do 

artigo 6.º, que “Os atos e diplomas aprovados pelo Governo cujos projetos tenham sido 

objeto de consulta direta contêm, na parte final do respetivo preâmbulo ou da exposição 

de motivos, referência às entidades consultadas e ao carácter obrigatório ou facultativo 

das mesmas”. E acrescenta, no n.º 2, que “No caso de propostas de lei, deve ser 

enviada cópia à Assembleia da República dos pareceres ou contributos resultantes da 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/274/2009/10/02/p/dre/pt/html
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consulta direta às entidades cuja consulta seja constitucional ou legalmente obrigatória 

e que tenham sido emitidos no decurso do procedimento legislativo do Governo”.  

O Governo menciona na exposição de motivos que ouviu o Conselho Superior da 

Magistratura e promoveu a audição do Conselho Superior do Ministério Público e da 

Ordem dos Advogados, remetendo apenas o parecer do Conselho Superior da 

Magistratura, que se encontra disponível na página eletrónica da iniciativa. Não foram 

juntos quaisquer outros estudos, documentos ou pareceres que tenham fundamentado 

a iniciativa. 

O Governo juntou em anexo à sua proposta de lei a ficha de avaliação de impacto de 

género (AIG) que se encontra também disponível na página da iniciativa. 

A proposta de lei deu entrada a 2 de novembro de 2018. Foi admitida, anunciada e 

baixou na generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades 

e Garantias a 5 de novembro, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da 

República. Foi nomeada relatora do parecer a Deputada Emília Cerqueira (PSD). 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho, designada lei formulário, contém um conjunto de normas sobre a publicação, 

identificação e formulário dos diplomas, as quais são relevantes em caso de aprovação 

da presente iniciativa.  

O título da iniciativa - “Reforça os direitos dos menores suspeitos ou arguidos em 

processo penal, transpondo a Diretiva (UE) 2016/800” - traduz sinteticamente o seu 

objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, 

embora em caso de aprovação possa ser objeto de aperfeiçoamento, em sede de 

apreciação na especialidade ou em redação final. 

Segundo as regras de legística formal, “o título de um ato de alteração deve referir o título 

do ato alterado, bem como o número de ordem de alteração”. A iniciativa pretende alterar 

o Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro.  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5459354c56684a53556c664d6935775a47593d&fich=ppl169-XIII_2.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5459354c56684a53556c664d5335775a47593d&fich=ppl169-XIII_1.pdf&Inline=true
https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/662562/details/normal?q=decreto+lei+78%2F87
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Consultado o Diário da República verifica-se que este foi alterado pelos Decretos-Leis 

n.os 387-E/87, de 29 de dezembro de 18 e 212/89, de 30 de junho, pela Lei n.º 57/91, de 

13 de agosto, pelos Decretos-Leis n.os
 423/91, de 30 de outubro, 343/93, de 1 de 

outubro, e 317/95, de 28 de novembro, pelas Leis n.os
 59/98, de 25 de agosto, 3/99, de 

13 de janeiro, e 7/2000, de 27 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 320-C/2000, de 15 de 

dezembro, pelas Leis n.os
 30-E/2000, de 20 de dezembro, e 52/2003, de 22 de agosto, 

pelo Decreto- Lei n.º 324/2003, de 27 de dezembro, pela Lei n.º 48/2007, de 29 de 

agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro, pelas Leis n.os
 52/2008, de 28 

de agosto, 115/2009, de 12 de outubro, 26/2010, de 30 de agosto, e 20/2013, de 21 de 

fevereiro, pela Lei Orgânica n.º 2/2014, de 6 de agosto, e pelas Leis n.os
 27/2015, de 14 

de abril, 58/2015, de 23 de junho, 130/2015, de 4 de setembro, 1/2016, de 25 de 

fevereiro, 40-A/2016, de 22 de dezembro, 24/2017, de 24 de maio, 30/2017, de 30 de 

maio, 94/2017, de 23 de agosto, 114/2017, de 29 de dezembro, 1/2018, de 29 de janeiro 

e 49/2018, de 14 de agosto. 

 

Assim, em caso de aprovação, esta constituirá a trigésima segunda alteração ao Código 

de Processo Penal, pelo que se sugere o seguinte aperfeiçoamento do título:  

“Reforça os direitos dos menores suspeitos ou arguidos em processo penal, 

transpondo a Diretiva (UE) 2016/800 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 

de maio de 2016, procedendo à trigésima segunda alteração do Código de 

Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro” 

 

Segundo o n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, “Os diplomas que alterem outros devem 

indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações 

anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que 

incidam sobre outras normas”. Nesse sentido, o artigo 1.º da Proposta de Lei, que 

contempla o elenco das alterações sofridas pelo diploma em causa (faltando, no 

entanto, a última sofrida pela Lei n.º 49/2018, de 14 de agosto) e refere o número de 

ordem de alteração (que carece igualmente de atualização para contabilizar a última 

alteração), deve ser atualizada, à semelhança do título.  
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Não se verificam quaisquer dos requisitos de republicação dos diplomas alterados, 

previstos no artigo 6.º da lei formulário, uma vez que este exceciona as alterações a 

Códigos.  

Em caso de aprovação, esta iniciativa reveste a forma de Lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário. 

No que respeita à vigência, o artigo 3.º desta proposta de lei estabelece que a sua 

entrada em vigor ocorrerá no dia útil seguinte à sua publicação, mostrando-se conforme 

com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual os atos legislativos, 

“entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início de vigência 

verificar-se no próprio dia da publicação”. 

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação  

A presente iniciativa não prevê a necessidade de regulamentação posterior das suas 

normas, nem condiciona a sua aplicação ao cumprimento de qualquer obrigação legal. 

 

IV. Análise de direito comparado  

 

 Enquadramento no plano da União Europeia (CAE) 

 

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) dispõe, no capítulo 4 do 

seu título V, relativo à cooperação judiciária em matéria penal, que o Parlamento 

Europeu e o Conselho, por meio de diretivas adotadas de acordo com o processo 

legislativo ordinário, podem estabelecer regras mínimas, na medida em que tal seja 

necessário, para facilitar o reconhecimento mútuo de sentenças e decisões judiciais e a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN
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cooperação policial e judiciária nas matérias penais com dimensão transfronteiriça. As 

regras mínimas em causa podem incidir, entre outros, sobre os direitos individuais em 

processo penal. 

Em novembro de 2009, o Conselho adotou uma resolução que visava traçar um roteiro 

para o reforço dos direitos processuais dos suspeitos ou acusados em processos 

penais. Este roteiro, integrado no Programa de Estocolmo – Uma Europa aberta e 

segura que sirva e proteja os cidadãos, pretendia funcionar como um todo, com uma 

abordagem faseada e um caráter não exaustivo.  

No âmbito do roteiro foram ainda adotadas as Diretivas 2010/64/UE, relativa ao direito 

à interpretação e tradução em processo penal, 2012/13/UE, relativa ao direito à 

informação em processo penal, 2013/48/UE relativa ao direito de acesso a um advogado 

em processo penal e nos processos de execução de mandados de detenção europeus, 

e ao direito de informar um terceiro aquando da privação de liberdade e de comunicar, 

numa situação de privação de liberdade, com terceiros e com as autoridades consulares 

e a Diretiva (UE) 2016/343 relativa ao reforço de certos aspetos da presunção de 

inocência e do direito de comparecer em julgamento em processo penal. 

 

Tendo presente a matéria em apreço, importa referir que os Estados-Membros da União 

Europeia são partes na Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e 

das Liberdades Fundamentais, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e 

Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança. No entanto, o grau de confiança nos 

sistemas de justiça penal dos Estados-Membros não é suficiente apenas em face destes 

instrumentos. 

Neste sentido, a União Europeia considerou necessário contribuir para a proteção dos 

direitos das crianças, apresentando um programa que incluía uma série de ações 

concretas em que a UE pode proporcionar valor acrescentado às políticas para o bem-

estar e a segurança das crianças, incluindo a promoção de uma justiça mais adaptada, 

uma melhor informação das crianças sobre os seus direitos.  

 

Também a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) considera que 

a participação efetiva das crianças nos processos judiciais é vital para melhorar o 

funcionamento da justiça. Os instrumentos europeus e internacionais de direitos 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295:0001:0003:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295:0001:0003:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295:0001:0003:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0504(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0504(01)&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1544785058313&uri=CELEX:32010L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1544785667176&uri=CELEX:32012L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1544785718302&uri=CELEX:32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1544785755448&uri=CELEX:32016L0343
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-156_pt.htm
https://www.cig.gov.pt/2015/05/novo-relatorio-da-fra-sobre-justica-adaptada-as-criancas/
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humanos reconhecem a importância da participação das crianças. Os Estados-

Membros da União Europeia (UE) devem, todos eles, garantir que os superiores 

interesses das crianças sejam a consideração primordial em todos os assuntos que lhes 

digam respeito. 

Assim, na sequência do primeiro relatório da FRA sobre a justiça adaptada às crianças, 

a Comissão Europeia elaborou um documento contendo orientações políticas sobre a 

participação das crianças nos processos penais, cíveis e administrativos nos Estados-

Membros. 

Neste contexto, a Diretiva (UE) 2016/8009, relativa a garantias processuais para os 

menores suspeitos ou arguidos em processo penal, agora em transposição, procura 

estabelecer as regras mínimas comuns relativas a determinados direitos dos menores 

que sejam suspeitos ou arguidos em processo penal ou contra os quais tenha sido 

instaurado um processo de execução de um mandado de detenção europeu nos termos 

da Decisão-Quadro 2002/584/JAI. 

A diretiva define menores como pessoas com menos de 18 anos, não afetando, contudo, 

as normas nacionais que estabelecem a idade da imputabilidade penal, e podendo ainda 

aplicar-se caso o menor atinja os 18 anos de idade depois de instaurado o processo. 

Neste caso, no entanto, podem os Estados-Membros decidir que a diretiva não é 

aplicável quando a pessoa em questão atinja os 21 anos de idade. 

São assim definidas regras relativas ao direito à informação, devendo os menores ser 

informados sobre os seus direitos quando sejam suspeitos ou arguidos em processo 

penal e sobre os aspetos gerais da tramitação do processo nos termos da Diretiva 

2012/13/UE. Das informações fornecidas aos menores destaca-se o direito a que o 

titular da responsabilidade parental seja informado e o direito a o menor ser 

acompanhado pelo titular da responsabilidade parental durante as fases do processo 

que não nas audiências em tribunal, sempre que se considerar que esse 

acompanhamento é do superior interesse do menor e a presença dessa pessoa não 

prejudicar o processo penal. 

                                                           
9 A proposta de diretiva em causa foi escrutinada pela Assembleia da República, tendo sido objeto de 
relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e de parecer da 
Comissão de Assuntos Europeus – COM(2013)822 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c3cd307f-ff03-4010-b322-dcf7063403c5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1544789505165&uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32002F0584
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=6237
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=6237
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2013&number=822&appLng=PT
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A prestação de informações ao titular da responsabilidade parental pode ser efetuada a 

um outro adulto idóneo designado pelo menor e aceite pela autoridade competente 

quando seja do superior interesse da criança, não tenha sido possível contactar o titular 

ou este seja desconhecido ou quando o processo penal possa ser comprometido. A 

mesma situação é aplicável ao acompanhamento do menor durante as audiências. 

Refere ainda a diretiva que, se o menor não tiver designado outro adulto idóneo, ou se 

o adulto designado não for aceite pela autoridade competente, esta designa outra 

pessoa para acompanhar o menor durante as audiências, tendo em conta o seu superior 

interesse. Essa pessoa poderá ser um representante de uma autoridade ou de outra 

instituição responsável pela proteção ou bem-estar dos menores. 

A diretiva prevê ainda a presunção de menoridade do arguido referindo que Os Estados-

Membros deverão determinar a idade do menor com base nas declarações prestadas 

pelo mesmo, na verificação do registo civil do menor, na investigação documental e 

noutros elementos de prova. Se esses elementos de prova não estiverem disponíveis 

ou não forem conclusivos, deverão fazê-lo com base num exame médico. Este exame 

médico só deverá ser realizado em último recurso e em rigorosa conformidade com os 

direitos da criança, a sua integridade física e a dignidade humana. Caso subsistam 

dúvidas quanto à idade de uma pessoa, deverá, para efeitos da presente diretiva, 

considerar-se que esta é menor. 

Os menores têm também direito a assistência de advogado, conforme as normas da 

Diretiva 2013/48/UE, permitindo o exercício efetivo dos seus direitos de defesa, bem 

como têm direito a uma avaliação individual para apurar e registar (…) as informações 

sobre as características e as circunstâncias individuais do menor. Esta avaliação pode 

ser útil para as autoridades competentes quando for necessário determinar se deve ser 

tomada alguma medida específica em favor do menor, avaliar a adequação e eficácia 

de eventuais medidas cautelares, adotar alguma decisão ou linha de ação no processo 

penal, incluindo na determinação da pena. 

O direito a uma avaliação individual, previsto no artigo 7.º da diretiva, pressupõe que os 

Estados-Membros assegurem que as medidas específicas para o menor em matéria de 

proteção, ensino, formação e integração social sejam tidas em conta no processo, 

deixando aos Estados discricionariedade na possibilidade de derrogação da obrigação 
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de proceder a esta avaliação, caso se justifique pelas circunstâncias do caso e seja 

compatível com o superior interesse da criança. 

Importa ainda referir que a diretiva prevê que os Estados-Membros assegurem que a 

privação da liberdade de um menor em qualquer fase do processo seja limitada ao 

período mais curto possível e que sejam aplicadas medidas alternativas à detenção. 

A presente diretiva deverá, conforme disposto no seu artigo 24.º, ser transposta até 11 

de junho de 2019. 

 

 

• Enquadramento internacional  

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União 

Europeia: Espanha e França. 

 

ESPANHA 

A Espanha ainda não transpôs a Diretiva (UE) 2016/800. Segundo o artigo 19 do Código 

Penal 10  espanhol, aprovado pela Ley Orgánica 10/1995, de 23 de novembro, os 

menores de 18 anos não são criminalmente responsabilizados nos termos do Código 

Penal, mas de acordo com as disposições de lei especial sobre a responsabilidade penal 

do menor.  

 

O diploma regulador da responsabilidade penal dos menores é a Ley Orgánica 5/2000, 

de 12 de janeiro, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORRPM). O 

disposto nesta Ley aplica-se a todos os maiores de 14 e menores de 18 anos de idade, 

existindo uma diferença de regime para os que tenham entre 14 e 16 anos e para os 

que tenham entre 17 e 18 anos. 

Nos termos dos artigos 7 e seguintes e ainda do artigo 51 prevê-se a aplicação de 

medidas alternativas à pena de prisão. Nos artigos 31 e seguintes consagra-se o direito 

do menor a comparecer e a intervir no julgamento, bem como o direito à informação 

                                                           
10 Todos os diplomas legislativos referenciados nesta parte são consolidados e retirados do 

portal do Boletín Oficial del Estado. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&p=20150428&tn=1#a19
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-641-consolidado.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.t2.html#t2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.t7.html#a51
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.t4.html#t4
https://www.boe.es/
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sobre os respetivos direitos processuais. O direito de recurso vem previsto nos artigos 

41 e seguintes, constantes do Título VI sob a epígrafe Del régimen de recursos. De 

referir, ainda, que no artigo 56 se prevê um catálogo de direitos do menor em regime de 

internamento onde consta, nomeadamente, o direito a assistência médica e o direito a 

receber informação pessoal e atualizada sobre os seus direitos e obrigações. Os artigos 

7.3, 22.1, f), 27 e 37 fazem referência aos relatórios e pareceres das equipas técnicas 

das entidades públicas de proteção de menores sobre a situação concreta do menor, 

mas parecem ter um âmbito menor do que o direito de avaliação individual previsto no 

artigo 7.º da Diretiva. 

A tutela e representação do menor cabe normalmente aos respetivos progenitores. No 

entanto, no caso de esses progenitores serem eles próprios as vítimas das agressões 

dos menores, essa representação será assumida pelo Ministério Público, nos termos do 

disposto dos artigos 163 e 299 a 302 do Código Civil (aprovado pelo Real Decreto de 

24 de julho de 1889). 

Os artigos 788.6 e 743.1 da Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), aprovada pelo 

Real Decreto de 14 de setembro de 1882, estipulam as regras sobre a gravação das 

sessões em audiência de tribunal, mas nada referem relativamente à gravação 

audiovisual dos interrogatórios policiais a que os menores sejam submetidos prevista 

no atrigo 9 da Diretiva.  

Importa, por fim, referir também a Ley del Menor, aprovada pela Ley Orgánica 1/1996, 

de 15 de janeiro, de Protección Jurídica del Menor, a Ley Orgánica 8/2015, de 22 de 

julio, de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia e a Ley 

26/2015, de 28 de julio, de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la 

Adolescencia. 

 

FRANÇA 

À semelhança de Espanha, também a França não transpôs ainda a Diretiva (UE) 

2016/800. A Ordonnance 45-17411, de 2 de fevereiro de 1945, relativa à L'enfance 

                                                           
11 Todos os diplomas legislativos referenciados nesta parte são consolidados e retirados do 

portal da Légifrance. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.t6.html#t6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.t6.html#t6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.t7.html#a56
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.t2.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.t2.html#a7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.t3.html#a22
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.t3.html#a27
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2000.t4.html#a37
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t7.html#a163
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t10.html#c4
https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.l4t2.html#a788
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.l3t3.html#a743
https://www.boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8222-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8470-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8470-consolidado.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517521&fastPos=1&fastReqId=498392154&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/
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délinquante, consiste no diploma base que regula, neste país, a matéria da 

responsabilidade criminal dos menores. 

 

O diploma prevê a existência de jurisdições especiais para menores, compostas pelos 

denominados tribunais de menores (artigo 1) e aplica-se a todos os maiores de 10 e 

menores de 18 anos. Para os jovens com idade compreendida entre os 10 e os 12 anos 

a lei prevê a imposição de sanções educativas, as quais consistem em medidas de 

proteção, assistência, vigilância e de educação, e para os que tenham idade entre os 

13 e os 18, a lei prevê, além das sanções educativas, a imposição de penas que podem 

ser de multa, trabalho comunitário ou prisão (artigo 2). 

O artigo 4 dispõe um conjunto de direitos dos menores colocados sob custódia e remete 

para o artigo 803-6 do Código do Processo Penal (CPP), o qual contém também um 

conjunto de direitos que assistem ao menor suspeito ou arguido, que vão desde o direito 

a ser informado sobre a sua condição judicial, o direito a intervir e fazer declarações, o 

direito à assistência judiciária (artigo 63-3-1 ao 63-4-3 do CPP e artigo 4-1 da 

Ordonnance de 1945), o direito a ter acesso às peças processuais, até ao direito a 

assistência médica (artigo 63-3 do CPP). 

O artigo 4-VI da Ordonnance de 1945 prevê ainda que os interrogatórios ao menor, 

feitos nos termos do artigo 64 do CPP, devam ser sujeitos a gravação audiovisual.  

O artigo 5-2 da Ordonnance de 1945 fixa o regime de avaliação individual do menor, 

através da abertura de um dossiê único de personalidade, definindo o conteúdo desse 

dossiê e as regras de confidencialidade e de acesso à informação que nele conste. 

Noutras disposições do mesmo diploma (artigos 10 e 12) encontram-se aclarados os 

fins a que estas informações se destinam.  

 

No sítio do Service-Public pode encontrar-se informação complementar à matéria 

relativa aos menores autores de infrações. Existe também informação disponível sobre 

os menores condenados no sítio do Ministério da Justiça. 

 

Outros países 

Organizações internacionais 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB9D4AAB609CA88E147526AF6856D06D.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000033460053&cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=20181213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5D040F933F092E3229588906E383734C.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000033460044&cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=20181213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5D040F933F092E3229588906E383734C.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000033460101&cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=20181213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D040F933F092E3229588906E383734C.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000028991922&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20181213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20181213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D040F933F092E3229588906E383734C.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000032655461&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20181213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D040F933F092E3229588906E383734C.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000023865438&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20181213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5D040F933F092E3229588906E383734C.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000006495253&cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=20181213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D040F933F092E3229588906E383734C.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000023876554&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20181213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5D040F933F092E3229588906E383734C.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000033460101&cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=20181213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5D040F933F092E3229588906E383734C.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000023876589&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20181213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5D040F933F092E3229588906E383734C.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000024458969&cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=20181213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5D040F933F092E3229588906E383734C.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000033460025&cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=20181213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5D040F933F092E3229588906E383734C.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000033460027&cidTexte=LEGITEXT000006069158&dateTexte=20181213
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N23248
http://justimemo.justice.gouv.fr/JustiMemo.php?id=96
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ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

A Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) adotou em 1989 a Convenção sobre 

os Direitos das Crianças que define, no seu artigo 1.º, que criança é «todo o ser humano 

menor de 18 anos, salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade 

mais cedo», incumbindo aos Estados nacionais a tarefa de delimitar a idade a partir da 

qual se presume que a criança tem capacidade para infringir a lei [artigo 40.º, n.º 3, al. 

a)]. Encontra-se aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 20/90, de 12 

de setembro.  

As Regras de Beijing, adotadas pela AGNU em 1985, através da Resolução n.º 40/33, 

de 29 de novembro de 1985, consistem num conjunto de regras mínimas para a 

administração da justiça de menores e nelas prevê-se a circunstância de os jovens se 

encontrarem numa etapa de desenvolvimento e de requererem atenção e assistência 

especiais traduzidas na necessidade da adequação das políticas penais e 

correspondentes legislações.  

Também a Resolução n.º 45/112, aprovada na sessão da AGNU de 14 de dezembro de 

1990, aprovou os Princípios Orientadores das Nações Unidas para a Prevenção da 

Delinquência Juvenil, que visam a adoção pelos Estados de medidas de prevenção da 

delinquência juvenil no sentido de evitar a criminalização e penalização dos jovens que 

pode causar «danos sérios no seu desenvolvimento (…)».  

Por fim, a Resolução n.º 45/113, de 14 de dezembro de 1990, aprovou as Regras das 

Nações Unidas para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade, as quais enfatizam 

que a privação da liberdade deverá ser a derradeira medida a aplicar aos menores 

delinquentes, devendo os Estados concentrar a sua forma de atuação face aos menores 

detidos na ótica do respeito pelo seu desenvolvimento e pelos direitos fundamentais.  

 

 

  CONSELHO DA EUROPA 

O Conselho da Europa (CE) aprovou a Convenção Europeia sobre o Exercício dos 

Direitos das Crianças em 1996, à qual se seguiram várias recomendações relativas à 

promoção e proteção dos seus direitos. Destaca-se a Recomendação (87) 20, adotada 

pelo Comité de Ministros de 17 de setembro de 1987, que estipula a importância da 

prevenção da delinquência juvenil, promovendo a sua integração social e evitando que 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/222390
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/183792/A_RES_45_112-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/183792/A_RES_45_112-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/45/113
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/45/113
http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/08/European_Convention_on_the_Exercise_of_Children_s_rights.pdf
http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/08/European_Convention_on_the_Exercise_of_Children_s_rights.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804e313d
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NOTA TÉCNICA  

as crianças sejam abrangidas pelo sistema de justiça penal de adultos. Esta 

recomendação visa, nomeadamente, a celeridade processual da justiça, a primazia da 

opção por medidas não institucionais, a promoção da educação e o seu livre 

desenvolvimento. A Recomendação (88) 6, adotada em 18 de Abril de 1988, diz respeito 

às reações sociais ao comportamento delinquente dos jovens e famílias migrantes e a 

Recomendação (2000) 20, adotada em 6 de outubro de 2000, visa responder à 

crescente preocupação do Conselho da Europa com o aumento da delinquência juvenil, 

apelando à necessidade de intervenção psicossocial e de os Estados adotarem medidas 

que promovam a prevenção da delinquência juvenil. E, por fim, a Recomendação (2003) 

20, de 24 de Setembro de 2003, pede aos Estados que adotem medidas de prevenção, 

ressocialização e reinserção dos jovens delinquentes, protegendo os interesses das 

vítimas e, além disso, ajustando o grau de culpabilidade do menor à sua maturidade, 

com respeito pelo seu desenvolvimento.  

A Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos das Crianças foi aprovada pela 

Resolução da Assembleia da República n.º 7/2014, de 27 de janeiro.  

 

 

V. Consultas e contributos 

 

 Pareceres/contributos enviados pelo Governo 

O Governo faz referência na exposição de motivos a que ouviu o Conselho Superior da 

Magistratura e promoveu a audição do Conselho Superior do Ministério Público e da 

Ordem dos Advogados. Remeteu apenas o parecer do Conselho Superior da 

Magistratura que se encontra disponível página da iniciativa na Internet. 

 

• Consultas obrigatórias e facultativas 

Em 12 de dezembro de 2018, a Comissão solicitou parecer escrito 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. 

https://rm.coe.int/16804eb085
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804f9b17
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805df0b3
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805df0b3
https://dre.pt/application/conteudo/571058
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43179
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43179
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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 neutra do impacto de género. 

 

• 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 

colocar em causa a clareza do discurso. 

 A língua portuguesa é pobre em vocábulos neutros, mas a utilização de barras na 

redação normativa deve ser evitada, uma vez que compromete a legibilidade dos textos, 

sendo preferíveis outro tipo de soluções, quando viáveis, como a utilização de formas 

genéricas e pronomes invariáveis, aplicáveis a ambos os géneros, eliminar o artigo, 

antes de um substantivo comum e usar nomes com um só género gramatical para 

designar pessoas de ambos os sexos.  

Para além de a redação da iniciativa sub judice não parecer carecer de aperfeiçoamento 

neste plano, é de assinalar que um ajustamento da linguagem estaria dificultado pela 

circunstância de estarem em causa alterações pontuais a inserir no Código de Processo 

Penal, não objeto desta exigência legística.  

 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5459354c56684a53556c664d5335775a47593d&fich=ppl169-XIII_1.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5459354c56684a53556c664d5335775a47593d&fich=ppl169-XIII_1.pdf&Inline=true

