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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

A presente Proposta de Lei, da iniciativa do Governo, visa revogar a Lei n.º 57/98, de 18 de agosto, 

estabelecendo um novo regime jurídico da identificação criminal e transpondo para a ordem jurídica 

interna a Decisão-Quadro n.º 2009/315/JAI, do Conselho, de 29 de fevereiro de 2009 (relativa à 

organização e ao conteúdo do intercâmbio de informações extraídas do registo criminal entre os 

Estados-Membros). 

 

Assinala o proponente que o novo regime proposto procura a “completa transposição para a ordem 

jurídica interna da Decisão-Quadro n.º 2009/315/JAI do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, 

relativa à organização e ao conteúdo do intercâmbio de informações extraídas do registo criminal 

entre os Estados-Membros”, uma “melhor sistematização e organização da identificação criminal” e 

promove a simplificação da emissão de certificados para fins particulares. 

 

Do regime jurídico proposto, a exposição de motivos destaca o aditamento dos incidentes de 

exoneração do passivo restante ao elenco de situações que justificam o acesso à informação por 

magistrados; o estabelecimento do acesso à informação pelas autoridades centrais dos Estados-

Membros da União Europeia nos termos da referida Decisão-Quadro; a possibilidade de acesso à 

informação pelas entidades públicas responsáveis por procedimentos administrativos para os quais 

seja exigível a apresentação de certificado de registo criminal, com autorização prévia do titular; a 

definição de um regime de emissão de certificados com possibilidade de emissão diferenciada para 

profissões com ou sem exigência legal de ausência de antecedentes criminais; a simplificação de tal 

procedimento de emissão de certificados, com a possibilidade da respetiva automatização; o 

aperfeiçoamento da regulamentação do ficheiro datiloscópico de arguidos condenados, já previsto 

em legislação avulsa, e a integral transposição da referida Decisão-Quadro, no que concerne à troca 

de informação sobre condenações proferidas por Tribunais dos Estados-Membros da União 

Europeia, com previsão de um registo próprio, intermédio relativamente à eventual incorporação da 

informação recebida no registo criminal português.  

 

A presente iniciativa contém 46 artigos definidores do regime jurídico da identificação criminal – dois 

https://dre.pt/application/file/a/437284
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009F0315&rid=14
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009F0315&rid=14
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009F0315&rid=14
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primeiros capítulos relativos à identificação criminal e respetivo registo; um terceiro sobre o registo 

de contumazes; um quarto sobre o ficheiro datiloscópico de arguidos condenados e um quinto 

relativo à troca de informação sobre condenações proferidas por Tribunais dos Estados-Membros da 

União Europeia e de Estados não membros da União e um conjunto de disposições complementares 

e finais em que se inclui o deferimento da sua regulamentação para ato posterior (artigo 45.º) e se 

procede à revogação da referida Lei n.º 57/98 (artigo 46.º).  

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

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

conformidade com o disposto 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. 

Toma a forma de proposta de lei, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 119.º do Regimento, é 

subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, e 

menciona que foi aprovada em Conselho de Ministros, em 8 de janeiro de 2015, em conformidade 

com o disposto no n.º 2 do artigo 123.º do Regimento. Mostra-se redigida sob a forma de artigos, 

tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, e é precedida de uma breve 

exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais do n.º 1 e 2 do artigo 124.º do 

Regimento.  

Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que “regula o procedimento 

de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo”: “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. No caso de propostas de lei, deve ser enviada cópia 

à Assembleia da República dos pareceres ou contributos resultantes da consulta direta às entidades 

cuja consulta seja constitucional ou legalmente obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso 

do procedimento legislativo do Governo”. No mesmo sentido, o n.º 3 do artigo 124.º do Regimento, 

prevê que as propostas de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que 

as tenham fundamentado.  

http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-209&doc=20092732&v02=&v01=2&v03=2009-01-01&v04=2009-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=&v16=274%2F2009&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-07-17&maxDa
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O Governo informa que foram ouvidos o Conselho Superior do Ministério Público, a Câmara dos 

Solicitadores, o Conselho Superior da Magistratura, o Sindicato dos Magistrados do Ministério 

Público, a Ordem dos Advogados e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, 

remetendo os respetivos pareceres. Informa, igualmente que foi promovida a audição da Associação 

dos Oficiais de Justiça, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, do Conselho dos Oficiais de 

Justiça, do Sindicato dos Oficiais de Justiça, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, do Conselho 

Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos 

Advogados, do Conselho Distrital de Coimbra da Ordem dos Advogados, do Conselho Distrital de 

Évora da Ordem dos Advogados, do Conselho Distrital de Faro da Ordem dos Advogados, do 

Conselho Distrital dos Açores da Ordem dos Advogados e do Conselho Distrital da Madeira da 

Ordem dos Advogados. 

 

A matéria objeto desta proposta de lei, na medida em que estabelece o regime jurídico da 

identificação criminal, transpondo Decisão-Quadro sobre intercâmbio de informações extraídas do 

registo criminal, respeita a direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, pertencendo à competência 

legislativa reservada da Assembleia da República [alínea b) do n.º 1 do artigo 165.º da Constituição]. 

 

A iniciativa deu entrada em 08/01/2015 e foi admitida e anunciada na sessão plenária de 

14/01/2015. Baixou, na generalidade, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades 

e Garantias (1.ª). Encontra-se agendada para a sessão plenária do próximo dia 6 de fevereiro (cf. 

Súmula da Conferência n.º 94, de 21 de janeiro de 2015). 

 

 

 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, 

adiante designada como lei formulário, prevê um conjunto de normas sobre a publicação, a 

identificação e o formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação das iniciativas 

legislativas e que importa ter presentes no decurso da especialidade em Comissão e, em especial, 

no momento da redação final. 

A proposta de lei em causa tem um título que traduz o seu objeto em conformidade com o disposto 

no n.º 2 do artigo 7.º da referida lei formulário.  

https://dre.pt/application/file/25346100
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Revoga a Lei n.º 57/98, de 18 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de 

dezembro, e pelas Leis n.ºs 113/2009, de 17 de setembro, 114/2009, de 22 de setembro, e 

115/2009, de 12 de outubro. 

 

Por razões de caráter informativo, entende-se que “as vicissitudes que afetem globalmente um ato 

normativo, devem também ser identificadas no título, o que ocorre, por exemplo em revogações 

expressas de todo um outro ato”1. Do mesmo modo, estando em causa diploma de transposição de 

Decisão-Quadro, nos termos do n.º 4 do artigo 9.º da referida lei formulário deve o ato a transpor ser 

expressamente indicado no título. Ora, o título da presente iniciativa já cumpre estes requisitos. 

 

Não prevendo a presente iniciativa qualquer disposição relativa à sua entrada em vigor, em caso de 

aprovação, será aplicável o previsto no n.º 2 do artigo 2.º da lei formulário que dispõe: “na falta de 

fixação do dia, os diplomas referidos no número anterior entram em vigor, em todo o território 

nacional e no estrangeiro, no 5.º dia após a publicação”. 

 

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

questões em face da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes 

 

A matéria respeitante à identificação criminal encontra-se prevista na Lei n.º 57/98, de 18 de agosto 

(diploma consolidado), que estabelece os princípios gerais que regem a organização e o 

funcionamento da identificação criminal, e no Decreto-Lei n.º 381/98, de 27 de novembro (diploma 

consolidado), que regulamenta e desenvolve o regime jurídico da identificação criminal e de 

contumazes. 

 

Disposta nos referidos diplomas, a identificação criminal assume importância para a prática registral, 

mais concretamente servindo como apoio à tomada de decisões e factos jurídico-penais 

                                                             
1 In “LEGÍSTICA-Perspectivas sobre a concepção e redacção de actos normativos”, de David Duarte e outros, pag.203. 

https://dre.pt/application/file/a/437284
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=327&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=329&tabela=leis&nversao=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=329&tabela=leis&nversao=
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direcionados aos cidadãos com o interesse público como finalidade. Outro dos objetivos desta 

legislação passou, entre outros, pela adequação do regime de registo criminal à Lei n.º 67/98, de 26 

de outubro (Lei da Proteção de Dados Pessoais) e ainda às disposições constitucionais em sede de 

tramitação registral das decisões judiciais, de modo a acautelar os direitos, liberdades e garantias 

pessoais. 

 

Em matéria criminal e registral, deve prevalecer, desde logo, o respeito pelos direitos humanos e 

pelos direitos fundamentais, uma vez que estes «são parte integrante dos princípios gerais de 

direito, cuja observância lhe incumbe garantir»2. Este é um compromisso assumido pelos Estados 

em sede de Direito Internacional e, entre nós, no artigo 1.º da Constituição da República Portuguesa 

(CRP) que sustenta a sua estrutura «na dignidade da pessoa humana». 

 

Neste sentido, a Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura e Outras 

Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes (adotada pela Assembleia-Geral das 

Nações Unidas na sua resolução 3452 (XXX), de 9 de dezembro de 1975) afirma que «o 

reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos 

iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo». 

 

Aqui, deverão ser referidos princípios como o da igualdade (artigo 13.º da CRP), que garante o 

mesmo tratamento e dignidade social a todos os cidadãos, e ainda o da presunção de inocência 

(número 2 do artigo 32.º da CRP, número 1 do artigo 11.º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e n.º 2 do artigo 6.º da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais). Estes princípios consubstanciam-se, na prática, no dever de apenas 

poderem ser objeto de registo as decisões judiciais que transitem em julgado3. 

 

Paralelamente, há que considerar o princípio da proibição de excesso, de acordo com o qual os 

meios aplicáveis aos fins que se pretendem alcançar devem ser justos, adequados e proporcionais a 

esses fins. Assim, o não respeito por este princípio poderá ficar patente em ações que visem a 

recolha de elementos adicionais respeitantes à identificação do arguido ou até a utilização do registo 

criminal para fins diversos daqueles a que se destinam (nomeadamente em carácter de publicidade), 

                                                             
2 Cfr. Ponto 13 do acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Maio de 1974 no processo 4/73 (J. Nold Kohlen- und 
Baustoffgroβhandlung vs Comissão das Comunidades Europeias), disponível para consulta em 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=88495&doclang=EN. 
3 Cfr. MARIA DO CÉU MALHADO, Noções de Registo Criminal: de registo de contumazes, de registo de 
medidas tutelares educativas e legislação anotada, Coimbra, Almedina, 2001, p. 513. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_estrutura.php?tabela=leis&artigo_id=156A0007&nid=156&nversao=&tabela=leis&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_estrutura.php?tabela=leis&artigo_id=156A0007&nid=156&nversao=&tabela=leis&so_miolo=
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art1
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dhaj-pcjp-37.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dhaj-pcjp-37.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dhaj-pcjp-37.html
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art13
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art32
https://dre.pt/declaracao-universal-dos-direitos-humanos#11
https://dre.pt/declaracao-universal-dos-direitos-humanos#11
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=88495&doclang=EN
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se se constatar que essa recolha e esse tratamento lesam direitos fundamentais do arguido que 

devam estar protegidos e que não podem ser justificadamente sacrificados ou limitados – devendo, 

aqui, demonstrar que tais direitos estão, nestes casos, sujeitos a uma reserva geral imanente de 

ponderação, tal como os restantes direitos, liberdades e garantias. 

 

Adicionalmente, constitui um direito fundamental o direito à integridade pessoal, que inclui, além da 

física, a «integridade moral», pelo que «ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou 

penas cruéis, degradantes ou desumanos» (artigo 25.º da CRP). Neste campo integram-se os atos 

suscetíveis de gerarem sentimentos de medo, inferioridade ou indignidade que se traduzam em 

humilhações que provoquem danos no bem-estar psicológico do visado ou até mesmo em formas de 

discriminação social (com todas as consequências que daí decorrem). 

 

Neste quadro, é apresentada a presente Proposta de Lei, que «estabelece o regime jurídico da 

identificação criminal e transpõe para a ordem jurídica interna a Decisão-Quadro n.º 2009/315/JAI, 

do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, relativa à organização e ao conteúdo do intercâmbio de 

informações extraídas do registo criminal entre os Estados-Membros» (artigo 1.º). Pretende-se que, 

com a sua entrada em vigor, fique revogada a Lei n.º 57/98, de 18 de agosto, e, após a publicação 

da sua regulamentação, seja igualmente revogado o Decreto-Lei n.º 381/98, de 27 de novembro 

(artigo 46.º). 

 

Relativamente aos princípios orientadores da identificação criminal, estes encontram-se no artigo 4.º 

da Proposta de Lei n.º 274/XII/4.ª, cujo n.º 1 constitui uma transcrição exata do atual artigo 2.º da Lei 

n.º 57/98, de 18 de agosto. Embora com ligeiras adaptações, a composição do registo criminal 

previsto na presente Proposta de Lei (artigos 5.º e 6.º) obedece, regra geral, ao disposto nos artigos 

4.º e 5.º da Lei n.º 57/984. 

 

No respeitante ao acesso à informação, as alterações face à legislação atualmente em vigor são, 

também, pontuais. Com efeito, o acesso à informação por magistrados passa a ser garantido, além 

das situações já previstas, em sede de «processo de insolvência de pessoas singulares». Por outro 

lado, é alterado o enquadramento do diploma que garante o acesso ao registo criminal por entidades 

oficiais de Estados-Membros da União Europeia e, não menos importante, é aditada uma nova 

                                                             
4 Deixa de ser indicada a identificação civil do arguido (atual al. b) do n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 57/98) e 
deixam de estar sujeitas a registo criminal as decisões que ordenem ou recusem extradição (atual al. h) do n.º 
1 do artigo 5.º da Lei n.º 57/98). 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art25
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alínea que concede autorização de acesso às autoridades centrais de Estados-Membros da União 

Europeia nos termos da Decisão-Quadro n.º 2009/315/JAI, do Conselho, de 29 de fevereiro de 2009 

(relativa à organização e ao conteúdo do intercâmbio de informações extraídas do registo criminal 

entre os Estados-Membros). 

 

Relativamente ao conteúdo dos certificados de registo criminal requeridos por pessoas singulares 

para fins de emprego ou para o exercício de profissão ou atividade em Portugal, a presente 

Proposta de Lei acrescenta um novo conteúdo. Além das decisões de tribunais portugueses que 

decretem a demissão da função pública, proíbam o exercício de função pública, profissão ou 

atividade ou interditem esse exercício, bem como as decisões que sejam consequência, 

complemento ou execução das referidas, com o novo diploma pretende-se que sejam incluídas 

estes dois tipos de decisões quando proferidos por tribunais de outro Estado-Membro ou de Estados 

terceiros (n.º 5 do artigo 10.º). O mesmo referente à obtenção de certificados de registo criminal com 

vista ao exercício de «qualquer profissão ou atividade para cujo exercício seja legalmente exigida a 

ausência, total ou parcial, de antecedentes criminais ou a avaliação da idoneidade da pessoa» (n.º 6 

do artigo 10.º). 

 

Um outro aspeto no qual a Proposta de Lei n.º 274/XII/4.ª introduz inovações diz respeito ao 

cancelamento definitivo das decisões inscritas no registo criminal (artigo 11.º). De facto, se na Lei n.º 

57/98 o cancelamento das decisões para casos de condenação em pena de prisão ou pena de multa 

principal para pessoas singulares ocorre 5, 7 ou 10 anos sobre a extinção da pena ou medida de 

segurança, em função da sua duração ou do período decorrido sobre a sua extinção (artigo 15.º), 

com a Proposta mantêm-se estes critérios, mas afastam-se agora deste regime os «crimes previstos 

no capítulo V do título I do livro II do Código Penal»5.  

 

O mesmo critério de afastamento deste tipo de crimes face aos demais é seguido no que respeita às 

decisões de não transcrição da sentença no certificado de registo criminal para situações de 

primeira condenação num determinado tipo de crime em que o arguido seja condenado a pena de 

prisão até um ano ou em pena não privativa da liberdade (artigo 13.º). Em parecer fundamentado 

sobre o anteprojeto (que acompanha a Proposta de Lei), o Conselho Superior de Magistratura 

mostrou-se favorável a estas alterações, dada a «natureza particular dos crimes em questão e do 

alarme social que causa o seu cometimento». 

 

                                                             
5 Este capítulo respeita aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual (artigos 163.º a 179.º). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009F0315&rid=14
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009F0315&rid=14
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009F0315&rid=14
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634842734d6a63304c56684a535638794c6e426b5a673d3d&fich=ppl274-XII_2.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634842734d6a63304c56684a535638794c6e426b5a673d3d&fich=ppl274-XII_2.pdf&Inline=true
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Na mesma Proposta de Lei consta também o «Registo de Contumazes» (artigos 14.º a 18.º). Face 

ao regime anterior, é alterada a redação que agora indica os elementos que compõem este registo e 

as fontes, de forma taxativa, a partir das quais são extraídos esses elementos. É mantido também o 

rol de entidades que podem aceder à informação do registo de contumazes, estendendo-se, 

também, a processos de insolvência. 

 

Ao contrário do que sucede atualmente, com a distribuição de regimes entre a Lei n.º 57/98, de 18 

de agosto, e o Decreto-Lei n.º 381/98, de 27 de novembro, a Proposta de Lei n.º 274/XII/4.ª pretende 

juntar o regime do registo criminal e o registo de contumazes com a matéria referente ao ficheiro 

dactiloscópico de arguidos condenados (artigos 19.º a 24.º). Embora seja mantido o regime em vigor 

atualmente, a redação é alterada e são acrescentados novos preceitos especificamente respeitantes 

aos ficheiros dactiloscópicos (conteúdo da informação, vigência e transmissão ao sistema de 

informação criminal da Polícia Judiciária). 

 

Finalmente, são introduzidos dois novos capítulos («Troca de informação sobre condenações 

proferidas pelos Tribunais de Estados-Membros da União Europeia» e «Troca de informações com 

Estados que não sejam membros da União Europeia») que resultam de uma transposição 

praticamente direta do regime disposto na Decisão-Quadro 2009/315/JAI do Conselho, de 26 de 

fevereiro de 2009 – diploma este que prevê que os Estados-Membros tomem as medidas 

necessárias ao seu cumprimento até 27 de abril de 2012. 

 

Entre outros aspetos, nestes capítulos são designados como autoridade central portuguesa para 

efeitos da referida Decisão-Quadro os serviços de identificação criminal, é regulado o tratamento de 

informações recebidas das autoridades centrais de outros Estados, é imposta a obrigação de 

comunicação das condenações de cidadãos nacionais de Estados-Membros da União Europeia aos 

respetivos Estados de nacionalidade, definem-se regras com vista à emissão de certificados 

solicitada pelas autoridades centrais estrangeiras e está ainda previsto o regime a que deve 

obedecer tanto a comunicação de decisões condenatórias de cidadãos estrangeiros oriundos de 

Estados que não sejam membros da União Europeia, como a troca de informações sobre 

antecedentes criminais. 

 

No respeitante a este novo regime, assinala-se o facto de serem «comunicadas pelos serviços de 

identificação criminal às autoridades centrais do Estado-Membro da nacionalidade do arguido todas 

as decisões proferidas por tribunais portugueses e inscritas no registo criminal português que 
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apliquem penas e medidas de segurança a cidadãos nacionais de Estados-Membros da União 

Europeia» (artigo 28.º, n.º 1). Esta redação, que segue o exemplo de outros Estados-Membros, tem 

como principal motivação dar conhecimento das sentenças ao Estado de nacionalidade do arguido 

por forma a garantir que esse Estado poderá tomar as ações que entender por convenientes em 

função de cada caso concreto e também de modo a evitar que a ausência de informação beneficie o 

agente. 

 

 

Antecedentes parlamentares 

Relativamente a iniciativas parlamentares anteriores respeitantes ao tema em apreço, destaca-se o 

Projeto de Lei n.º 541/X/3.ª, da autoria do CDS-PP, que «Consagra permissões legais de acesso à 

identificação criminal em processos de menores, bem como o registo permanente das decisões dos 

crimes contra menores». Esta iniciativa resultou na Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro (estabelece 

medidas de proteção de menores, em cumprimento do artigo 5.º da Convenção do Conselho da 

Europa contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual de Crianças, e procede à segunda alteração à 

Lei n.º 57/98, de 18 de agosto). 

 

Nestes termos, foi alterada a redação da al. a) do artigo 7.º da Lei n.º 57/98, de 18 de agosto, e 

implementado um regime de aferição de idoneidade tanto no acesso a funções que envolvam o 

contacto regular com menores como na tomada de decisões de confiança de menores. Igualmente 

de sublinhar que, nos termos do artigo 3.º desta Lei, tratando-se de condenação por crime previsto 

no capítulo V do título I do livro II do Código Penal, o cancelamento definitivo das decisões inscritas 

no registo criminal só ocorrem após «23 anos sobre a extinção da pena, principal ou de substituição, 

ou da medida de segurança, e desde que, entretanto, não tenha ocorrido nova condenação por 

crime». 

 

A Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro, encontra-se em vigor e não está prevista a sua revogação 

ou alteração pela Proposta de Lei n.º 274/XII/4.ª. 

 

 Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

Bibliografia específica 

 
 
 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c316776644756346447397a4c334271624455304d5331594c6d527659773d3d&fich=pjl541-X.doc&Inline=true
https://dre.pt/application/file/490296
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 RUKEN, Conny – Re-balancing security and justice : protection of fundamental rights in police 

and judicial cooperation in crminal matters. Common Market Law Review. Leiden. ISSN 

0165-0750. Vol. 47, nº 5 (Oct. 2010), p. 1455-1492. Cota: RE-227. 

Resumo: Este artigo aborda a questão da proteção de dados no âmbito da cooperação 

policial e judicial em assuntos criminais. Nele o autor vai destacar essencialmente o que foi 

conseguido a este nível na União Europeia. Numa primeira parte são analisadas as 

preocupações com o cumprimento dos direitos fundamentais ao nível da cooperação policial. 

De seguida são analisadas as mesmas preocupações agora ao nível da cooperação judicial. 

Por último são analisadas as garantias de cumprimento dos direitos fundamentais na União 

Europeia depois do Tratado de Lisboa. 

 

 Unisys ; IRCP – Study on possible ways to enhance efficiency in the exchange of police 

records between the Member States by setting up a European Police Records Index 

System : EPRIS [Em linha]. [Brussels] : European Commission, 2013. Disponível na Intranet 

da AR:<URL: http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/m/2013/police_record_system.pdf>. 

Resumo: Este relatório constitui um estudo que tem por objetivo analisar a forma de melhorar 

a troca de police records entre Estados membros. De acordo com o próprio relatório, um 

police record poderia ser qualquer informação que conste de um registo nacional ou de 

registos de autoridades competentes de um país membro que possa ser usado para 

prevenir, detetar, investigar e julgar atos criminosos. Para o efeito é proposto a criação de um 

Sistema Europeu de Police Records. 

 

 

 Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

 

Decorre da al. j) do n.º 2 do artigo 4.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) 

que um dos domínios inseridos nas competências partilhadas entre a União e os Estados-Membros 

diz respeito ao «espaço de liberdade, segurança e justiça», cujo regime encontra-se distribuído entre 

os artigos 67.º e 89.º do TFUE. Com vista ao envidamento de esforços para garantir um elevado 

nível de segurança, a União aprova, entre outras, «medidas de coordenação e cooperação entre 

autoridades policiais e judiciárias e outras autoridades competentes, bem como através do 

reconhecimento mútuo das decisões judiciais em matéria penal» (artigo 67.º, n.º 3). 

 

Por outro lado, «a cooperação judiciária em matéria penal assenta no princípio do reconhecimento 

mútuo das sentenças e decisões judiciais» (artigo 82.º, n.º 1) e devem ser adotadas medidas com o 

objetivo de «definir regras e procedimentos para assegurar o reconhecimento em toda a União de 

http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/m/2013/police_record_system.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2008.115.01.0001.01.POR#C_2008115PT.01004701
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todas as formas de sentenças e decisões judiciais» (artigo 82.º, n.º 1, 2.º parágrafo, al. a)) e «facilitar 

a cooperação entre as autoridades judiciárias ou outras equivalentes dos Estados-Membros, no 

âmbito da investigação e do exercício da acção penal, bem como da execução das decisões» (al. 

d)). 

 

Este quadro teve como base o Conselho Europeu de Tampere6 que conduziria à Convenção 

Relativa ao Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal entre os Estados-Membros da União Europeia 

de 29 de maio de 2000 – aprovada, para ratificação, por Portugal, através da Resolução da 

Assembleia da República n.º 63/2001, de 16 de outubro – e viria a levar o Conselho a lançar, a 29 

de novembro de 2000, um programa de medidas destinadas a aplicar o princípio do reconhecimento 

mútuo de decisões penais7. Uma das medidas previstas incidia sobre a elaboração de um modelo-

tipo de pedido de antecedentes judiciários (medida n.º 3) traduzido em todas as línguas e que tenha 

como base o modelo criado no âmbito das instâncias de Schengen. 

Ainda em 2001, foi publicado o «Relatório final sobre o primeiro exercício de avaliação – Auxílio 

judiciário mútuo em matéria penal»8 no qual se convidam os Estados-Membros a adotarem medidas 

que visem a simplificação dos procedimentos, a diminuição do número de instâncias envolvidas e a 

responsabilização da autoridade judicial que executa os pedidos, de modo a evitar «qualquer 

“sobreburocratização” do auxílio mútuo». 

 

Mais tarde, no âmbito do «Programa da Haia: reforço da liberdade, da segurança e da justiça na 

União Europeia», adotado pelo Conselho Europeu de 4 e 5 de novembro de 20049, foi definido como 

prioridade o «intercâmbio transfronteiras de informações» tendo como base a aplicação do 

«princípio da disponibilidade» de acordo com o qual «um funcionário responsável pela aplicação da 

lei de um Estado-Membro que necessite de determinadas informações para poder cumprir as suas 

obrigações as pode obter de outro Estado-Membro, e que o serviço de aplicação da lei do outro 

Estado-Membro que detêm essas informações as disponibilizará para os efeitos pretendidos, tendo 

em conta a necessidade dessas informações para as investigações em curso nesse Estado». 

 

No seguimento destas iniciativas, a Comissão das Comunidades Europeias publicou a COM(2005) 

10, de 25 de janeiro de 2005, intitulada «Livro Branco relativo ao intercâmbio de informações sobre 

condenações penais e ao efeito destas últimas na União Europeia». O Livro Branco começa por 

                                                             
6 Realizado a 15 e 16 de outubro de 1999. 
7 Jornal Oficial n.º C 012, de 15 de janeiro de 2001. 
8 Jornal Oficial n.º C 216, de 1 de agosto de 2001. 
9 Jornal Oficial n.º C 53, de 3 de março de 2005. 

https://dre.pt/application/file/626113
https://dre.pt/application/file/626113
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001Y0115(02)&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001Y0115(02)&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001X0801(02)&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001X0801(02)&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XG0303(01)&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XG0303(01)&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0010&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0010&rid=1
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assinalar (i) uma grande diversidade dos sistemas nacionais de registo das condenações, (ii) as 

diferenças entre autoridades junto das quais os registos são centralizados, (iii) a falta de 

harmonização entre informações transcritas nos registos nacionais, (iv) as diferentes formas de 

acesso aos registos nacionais e (v) a variedade de prazos para apagamento das informações 

contidas no registo. Não deixa, porém, de denunciar a «dificuldade em identificar rapidamente os 

Estados-Membros em que uma pessoa já foi objeto de condenações», bem como a «dificuldade em 

obter a informação rapidamente e mediante um procedimento simples» e a falta de compreensão 

das informações recebidas. Com base nestes problemas, a Comissão aponta soluções, as quais 

tiveram como consequência a Decisão-Quadro n.º 2009/315/JAI, do Conselho, de 26 de fevereiro de 

2009. 

 

Neste quadro, e ainda em 2005, foi adotada a Decisão n.º 2005/876/JAI, do Conselho, de 21 de 

novembro de 2005, relativa ao intercâmbio de informações extraídas do registo criminal, que já 

contemplava, entre outros, soluções com vista à comunicação de condenações penais entre 

autoridades centrais de Estados-Membros, pedidos de infirmações sobre as condenações e 

condições de utilização dos dados de carácter pessoal. 

 

A crescente evolução em matéria de intercâmbio de informações sobre condenações penais que 

precipita a implementação da Decisão-Quadro n.º 2009/315/JAI, deve-se, essencialmente, ao facto 

de as disposições contidas na Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal de 

1959 – aprovada por Portugal, para ratificação, através da Resolução da Assembleia da República 

n.º 39/94, de 14 de julho – terem deixado de corresponder «às exigências da cooperação judiciária 

num espaço como a União Europeia». 

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

 

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

Espanha e França.  

 

ESPANHA 

Em Espanha, o regime de identificação criminal encontra-se disperso em diversos diplomas: Código 

Penal (artigos 136.º e 137.º); Lei Orgânica n.º 15/1999, de 13 de dezembro (Protección de Datos de 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0876&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0876&rid=2
https://dre.pt/application/file/298688
https://dre.pt/application/file/298688
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
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Carácter Personal); Real Decreto 95/2009, de 6 de fevereiro (por el que se regula el Sistema de 

registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia); e Orden JUS/2871/2010, de 2 de 

novembro (por la que se determinan los requisitos y condiciones para tramitar por vía telemática las 

solicitudes de los certificados de antecedentes penales). 

 

Neste sentido, importa destacar que, em Espanha, o cancelamento das inscrições de sentenças 

condenatórias no registo criminal deve ser requerido pelos arguidos e o cancelamento mantêm-se 

para fins de consultas por magistrados (artigo 136.º do Código Penal).  

 

Por sua vez, a Lei Orgânica n.º 7/2014, de 12 de novembro, define o regime de intercâmbio de 

informação de informações extraídas do registo criminal e tomada de decisões judiciais penais na 

União Europeia. Este diploma garante a transposição da Decisão-Quadro n.º 2009/315/JAI, do 

Conselho, de 26 de fevereiro de 2009 e incide apenas sobre pessoas singulares. 

 

Em Espanha, a autoridade central designada para remeter e receber informações relativas ao 

registo criminal de pessoas é o Registro Central de Penados (artigo 3.º). O intercâmbio de 

informação deverá ser realizado, preferencialmente, por via eletrónica, de acordo «com um conjunto 

comum de protocolos informáticos e com base numa infraestrutura comum de comunicações», 

assumindo a subsidiariedade da submissão de informação em formato físico (artigo 4.º). 

 

O diploma espanhol prevê a inscrição de sentenças de condenação proferidas por outros Estados-

Membros no registo criminal dos arguidos com nacionalidade espanhola ou no de estrangeiros que 

já tenham sido condenados ou tenham residido em Espanha (artigo 5.º). Já relativamente às 

sentenças condenatórias proferidas por tribunais espanhóis, e seguindo a redação da Decisão-

Quadro n.º 2009/351/JAI, o Registro Central de Penados está obrigado a informar a autoridade 

central do Estado da nacionalidade do condenado (artigo 6.º). 

 

Em matéria de acessos a registos criminais, nota importante para o facto de o artigo 10.º prever que 

o Registro Central de Penados possa solicitar informação às autoridades centrais de outro Estado-

Membro relativamente ao registo criminal de uma pessoa singular em sede de um procedimento 

criminal «ou com qualquer outro fim considerado válido pelo ordenamento jurídico espanhol», sem 

que sejam concretizados os fins válidos. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd95-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o2871-2010-jus.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o2871-2010-jus.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/539376-lo-7-2014-de-12-nov-intercambio-de-informacion-de-antecedentes-penales-y.html
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Em suma, a transposição da Decisão-Quadro n.º 2009/315/JAI, do Conselho, de 26 de fevereiro de 

2009, para o ordenamento jurídico espanhol segue o disposto neste instrumento, a exemplo do que 

sucede com o restante quadro europeu. 

 

FRANÇA 

No ordenamento jurídico francês, o regime aplicável ao registo criminal (casier judiciaire) encontra-

se previsto no Código de Processo Penal, mais concretamente nos artigos 768.º a 781.º e R62 a 

R90. Neste sentido, o registo criminal compreende, entre outras, as sentenças condenatórias 

transitadas em julgado, incluindo de contraordenações, as sanções aplicáveis por uma autoridade 

judiciária, as declarações de insolvência, as sentenças que determinem a privação de 

responsabilidades parentais, as penas de expulsão contra estrangeiros e as condenações aplicadas 

por tribunais estrangeiros na sequência de convenções ou acordos internacionais. 

Entre as especificidades previstas pela lei francesa, sublinhe-se o facto de as condenações inscritas 

no Bulletin n.º 1 (de um total de três que compõem o certificado) do seu registo criminal poderem ser 

canceladas caso tenham sido proferida por jurisdição estrangeira, sendo igualmente indicado o 

conjunto de situações em que as inscrições podem ser canceladas após a execução da pena, 

podendo não ser inscritas, desde logo, no Bulletin n.º 3. De acordo com alterações recentemente 

introduzidas, os registos são eliminados do registo criminal quando os cidadãos cumprirem 120 anos 

de idade. 

Por sua vez, o processo de transposição da Decisão-Quadro n.º 2009/315/JAI, do Conselho, de 26 

de fevereiro de 2009, ocorreu recentemente por via da entrada em vigor do Decreto n.º 2014-1422, 

de 28 de novembro de 2014 (relatif au casier judiciaire national automatisé et aux échanges 

d’informations entre Etats membres de l’Union européenne). 

Este diploma produz impacto sobre o Código de Processo Penal, alterando a redação dos artigos 

que regulam o registo criminal de modo a adaptar este regime ao conteúdo da Decisão-Quadro n.º 

2009/315/JAI e acrescenta ainda algumas alíneas aos artigos já existentes, a maioria das quais 

alterações resumidas a remissões para artigos ou adequações de termos aos do texto da Decisão-

Quadro. Em suma, a transposição do diploma para o ordenamento francês decorreu de forma 

consideravelmente conservadora, não se seguindo os exemplos dos ordenamentos jurídicos 

português e espanhol que adotam o conteúdo da Decisão-Quadro n.º 2009/315/JAI. 

Não obstante esta realidade, o ordenamento jurídico francês passa a estabelecer o prazo máximo 

de 10 dias para que as autoridades locais comuniquem às autoridades centrais dos Estados-

Membros dados e informações respeitantes aos Bulletins n.º 1 e 2 do registo criminal, podendo 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20150121
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3C7E6B86850E8919AE8263485BF6F903.tpdjo05v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006138155&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20150121
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3C7E6B86850E8919AE8263485BF6F903.tpdjo05v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006151033&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20150121
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3C7E6B86850E8919AE8263485BF6F903.tpdjo05v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006151033&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20150121
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813336&fastPos=6&fastReqId=367641219&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029813336&fastPos=6&fastReqId=367641219&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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essas comunicações ser efetuadas por meios eletrónicos seguros. Nos casos do Bulletin n.º 3, esse 

prazo é estendido para 20 dias. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar (PLC), 

verificou-se que, neste momento, não se encontram pendentes quaisquer iniciativas ou petições 

sobre matéria idêntica.  

 

Sobre matéria conexa refira-se que será também discutida na generalidade na sessão plenária do 

próximo dia 6 de fevereiro, a Proposta de Lei n.º 273/XII/4.ª (GOV) - Procede à primeira alteração à 

Lei n.º 73/2009, de 12 de agosto, que estabelece as condições e os procedimentos a aplicar para 

assegurar a interoperabilidade entre sistemas de informação dos órgãos de polícia criminal, e à 

segunda alteração à Lei n.º 49/2008, de 27 de agosto, que aprova a Lei de Organização da 

Investigação Criminal. 

 

V. Consultas e contributos 

 

A exposição de motivos dá conta da promoção da audição das entidades institucionais e sindicais de 

representação dos operadores judiciários. Com efeito, acompanham a iniciativa, nos termos do n.º 3 

do artigo 124.º do RAR e do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de Outubro, que 

“Regula o procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo”, os 

contributos do Câmara dos Solicitadores, do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho 

Superior do Ministério Público, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, da 

Ordem dos Advogados e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, os quais se encontram 

disponíveis na página da iniciativa no sitio da AR na Internet. 

 

Em qualquer caso, e porque aquelas pronúncias, a existirem, versaram sobre o anteprojeto de 

Proposta de Lei entretanto apresentada à Assembleia da República, a Comissão promoveu, em 16 

de Janeiro de 2015, a consulta escrita obrigatória de entidades institucionais - Conselho Superior da 

Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Conselho Superior do 

http://arexp1:7780/wininiciativas/XII/textos/ppl273-XII.doc
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38936


 
Nota Técnica 

 

Proposta de Lei n.º 274/XII/4.ª (GOV) 

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

 

Ministério Público e Ordem dos Advogados – para além de, em 20 de Janeiro de 2015, ter solicitado 

o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados.  

 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Em face dos elementos disponíveis não é possível quantificar eventuais encargos resultantes da 

aprovação da presente iniciativa. 

 


