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Para os devidos efeitos, junto se envia parecer relativo ao Projeto de Lei

n.° 459XIII3.’ (PSD/CDS-P-P) — “Altera o Código Penal, qualflcando os crimes de

homicídio e de ofensas à integridade fisica cometidos contra solicitadores, agentes de

execução e administradores judiciais “, tendo as respetivas partes 1 e III sido aprovadas

por unanimidade, registando-se a ausência do BE e do PEV, na reunião de 27 de

novembro de 2013 da Comissão de Assuntos Constitucionais, Dirèitos, Liberdades e

Garantias.
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COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS,

LIBERDADES E GARANTIAS

PARECER

Projeto de Lei n.° 4591X1113.a (PSD e CDS-PP) — “Altera o Código Penal,

quahficando os crimes de homicídio e de ofensas à integridade física

cometidos contra solicitadores, agentes de execução e administradores

judiciais»

PARTE 1- CONSIDERANDOS

1. a) Nota introdutória

Deputados do Grupo Parlamentar do PSD e CDS-PP tomaram a iniciativa de apresentar à

Assembleia da República, em 14 de outubro de 2013, o Projeto de Lei n.° 459/xllf3. —

“Altera o Código Penal, qualificando os crimes de homicídio e de ofensas à integridade fisica

cometidos contra solicitadores, agentes de execução e administradores judiciais “.

Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto na alínea b) do n.° 1 do artigo 156.° da

Constituição da República Portuguesa e do artigo 118.° do Regimento da Assembleia da

República, reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124.° desse mesmo Regimento.

Por despacho de Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República, datado de 15 de

outubro de 2013, a iniciativa vertente baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais,

Direitos, Liberdades e Garantias para emissão do respetivo parecer.
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Foram solicitados pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do

Ministério Público e à Ordem dos Advogados.

A discussão na generalidade deste Projeto de Lei já se encontra agendada para o Plenário do

dia 5 de Dezembro de 2013.

1 b) Do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa

Alegam os proponentes, na exposição de motivos, que “os solicitadores, os agentes de

execução e os administradores judiciais exercem, todos eles, prerrogativas de poder público”

e “como tal, é imperioso que as suas funções obedeçam aos mesmos níveis de proteção de

outras de natureza similar.”

Entenderam também, os proponentes, invocar “a recente morte de um agente de execução

durante o desempenho das suas funções”, circunstância que, no seu entender, “veio evidenciar

a premente necessidade da circunstância qualificativa prevista na alínea 1) do n.° 2 do artigo

132° do Código Penal (CP) abranger também aqueles profissionais.”

Assim, atentas as prerrogativas de poder público de que estão investidos, justificar-se-á, para

os proponentes, que o crime de homicídio “(e, corolariamente, o crime de ofensas à

integridade fisica — cf. artigo 145°, n.° 2, do CP)” contra aqueles profissionais cometido, no

exercício das suas funções ou por causa delas, deva constituir agravante qualificativa, à

semelhança do que já hoje sucede, como ilustram, “com os advogados e com as forças e

serviços de segurança”.

A qualificação dos crimes de homicídio e de ofensas à integridade fisica contra si perpetrados,

constituirá, assim, uma adequada proteção penal para os riscos consideráveis a que os mesmos

estão expostos, no exercício das suas funções ou por causa delas.

A presente iniciativa visa, deste modo, alterar a alínea 1) do n.° 2 do artigo 1 32.° (Homicídio

quaflficado) do Código Penal, consagrando, como reveladora de especial censurabilidade ou

perversidade, a circunstância de o agente praticar o facto contra solicitadores, agentes de
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execução ou administradores judiciais, no exercício das suas funções ou por causa delas.

Ademais, por força da remissão prevista no n.° 2 do artigo 145.° do Código Penal, essa

circunstância também passará a ser tida em conta para a qualificação do crime de ofensa à

integridade fisica.

Os proponentes fazem ainda questão de referir estarem a responder, “deste modo, ao repto

lançado pela Senhora Ministra da Justiça aquando do debate na generalidade da Proposta de

Lei n.° 1 60/XII/2
- «Cria a Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça»,

ocorrido no passado dia 18 de setembro de 2013, bem como às reivindicações assumidas pela

Câmara dos Solicitadores.”

Finalmente, a iniciativa em causa propõe-se ainda “atualizar o preceito em causa, eliminando

a referência ao extinto cargo de governador civil”, tal como vem elucidado na Exposição de

Motivos.

Refira-se que o Projeto de Lei 459/XII/3 espraia-se formalmente num único artigo, com a

epígrafe “Alteração ao Código Penal”, por força do qual opera todas as pretendidas alterações

ao art 132° do Código Penal. Assim, a ser aprovado, a final, continuando sem nada dispor

relativamente à data da sua entrada em vigor, ter-se-á de aplicar o que dispõe o artigo 2°, n° 2

da designada lei formulário, a qual estatui: “na falta de fixação do dia, os diplomas (...)
entram em vigor, em todo o território nacional e no estrangeiro, no 50 dia após a publicação.”

PARTE II- OPINIÃO DO RELATOR

Sendo certo que o relator adere sem quaisquer reservas ao pretendido alargamento da

qualificação proposta para o tipo legal em causa, já o mesmo não poderá dizer sobre a

proposta de supressão, feita a coberto de uma pretensa atualização da lei, da referência ao

“extinto governador civil”. Assim, entende o relator que os proponentes laboram, salvo o

devido respeito, num equívoco, qual seja o de ter sido extinto o cargo de Governador Civil.

Na verdade, cremos incontroverso que, enquanto subsistir o artigo 29 1°, n° 3 da Constituição

da República Portuguesa, o Governador Civil continua a ter previsão constitucional, sendo,

por isso, insuscetível de poder ser “extinto” por lei ordinária. Coisa diversa é,

consabidamente, a faculdade que qualquer governo tem de nomear, ou não, seus
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representantes nos vários distritos, ou seja, Governadores Civis. É sabido que este governo

optou por não o fazer. Porém, sem a alteração do referido preceito constitucional, não é

líquido que venha a ser essa a opção de todos os governos vindouros e, não o sendo, isto é, se

vierem a ser novamente nomeados Governadores Civis, não é compreensível que estes não

continuem a beneficiar da previsão penal ora em causa.

Ao contrário; sendo manifesta a razão de ser da proteção legal, no pressuposto da existência

de titular do cargo, a admitir-se a supressão ora proposta, o legislador estará antecipadamente

a subscrever a necessidade de voltar a alterar o Código Penal no momento em que a opção

política relativamente aos governadores civis venha a ser outra.

Salvo melhor opinião, sujeitar o Código Penal a uma tal precaridade ou, melhor dito, à

volatilidade de opções político-administrativas conjunturais não nos parece, a qualquer título,

avisado.

PARTE III- CONCLUSÕES

1.- Os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD e CDS-PP tomaram a iniciativa de

apresentar à Assenibleia da República o Projeto de Lei n.° 459/XIII3.a
— “Altera o Código

Penal, quaflflcando os crimes de homicídio e de ofensas à integridadefisica cometidos contra

solicitadores, agentes de execução e administradoresjudiciais “.

2.- A presente iniciativa visa alterar a alínea 1) do n.° 2 do artigo 132.° (Homicídio

qualificado) do Código Penal, consagrando, como reveladora de especial censurabilidade ou

perversidade, a circunstância de o agente praticar o facto contra solicitadores, agentes de

execução ou administradores judiciais, no exercício das suas funções ou por causa delas.

3.- A iniciativa em causa propõe-se ainda eliminar aí a referência ao cargo de “governador

civil”
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4.- Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e

Garantias é de parecer que o Projeto de Lei 459/)([JJ3•a (PSD e CDS-PP) reúne os

requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.

PARTE IV - ANEXOS

Anexa-se a nota técnica elaborada pelos serviços ao abrigo do disposto no artigo 131.0

do Regimento da Assembleia da República.

Palácio de S. Bento, 27 de novembro de 2013

O Deputado Relator O Presiden e da Comissão

(F pe Neto Brandão) (Fernando Neg4o)
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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

A presente iniciativa visa alterar a alínea l) do n.º 2 do artigo 132.º (Homicídio qualificado) 

do Código Penal, no sentido de passar a ser suscetível de revelar especial censurabilidade ou 

perversidade a circunstância de o agente praticar o facto contra solicitadores, agentes de 

execução ou administradores judiciais no exercício das suas funções ou por causa delas. E, por 

força da remissão prevista no n.º 2 do artigo 145.º do Código Penal, essa circunstância também 

passará a ser tida em conta na qualificação do crime de ofensas à integridade física. 

  Os proponentes, considerando que os solicitadores, os agentes de execução e os 

administradores judiciais exercem prerrogativas de poder público e que estão expostos a riscos 

consideráveis no exercício das suas funções ou por causa delas, entendem que estes devem ser 

objeto de uma adequada proteção penal, designadamente pela qualificação dos crimes de 

homicídio e de ofensas à integridade física de que sejam vítimas, como já acontece, por 

exemplo, com os advogados e com as forças e serviços de segurança. 

 

 

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 iniciativa é apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, no âmbito do 

poder de iniciativa da lei, em conformidade com o disposto na Constituição (n.º 1 do artigo 

167.º) e no Regimento (artigo 118.º). Exercer a iniciativa da lei é um dos poderes dos Deputados 

[alínea b) do artigo 156.º da Constituição e alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento] e um 

direito dos grupos parlamentares [alínea g) do artigo 180.º da Constituição e alínea f) do artigo 

8.º do Regimento]. 

http://82.102.24.65/pdfs/codigos/cpenal.pdf
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 Mostra-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, cumprindo 

assim os requisitos formais do n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. 

 A iniciativa deu entrada em 14 de outubro de 2013, foi admitida em 15 de outubro e 

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

Garantias. Foi anunciada em 16 de outubro de 2013. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

A Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 42/2007, de 24 

de agosto, adiante designada como lei formulário, estabelece regras a observar no âmbito da 

publicação, identificação e formulário de diplomas. 

Caso a iniciativa legislativa venha a ser aprovada sem alterações, apenas se pode referir o 

seguinte: 

- Esta iniciativa não tem disposição que regule a sua entrada em vigor, pelo que, em caso 

de aprovação, aplica-se o previsto no n.º 2 do artigo 2.º da lei formulário: “na falta de 

fixação do dia, os diplomas (…) entram em vigor, em todo o território nacional e no 

estrangeiro, no 5.º dia após a publicação; 

- Será publicada na 1.ª série do Diário da República, revestindo a forma de lei [alínea c) do 

n.º 2 do artigo 3.º da “lei formulário”] 

- O projeto de lei em apreço pretende introduzir alterações ao Código Penal, pelo que o 

número de ordem da alteração introduzida deve constar, em conformidade com o 

disposto no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário (exemplo: “32.ª alteração ao Código 

Penal, qualificando os crimes de homicídio e de ofensas à integridade física cometidos 

contra solicitadores, agentes de execução e administradores judiciais”).  

http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-207&doc=20072809&v02=&v01=2&v03=2007-01-01&v04=2007-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=&v16=42%2F2007&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-01-30&maxDate=20
http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=d&cap=1-207&doc=20072809&v02=&v01=2&v03=2007-01-01&v04=2007-12-31&v05=&v06=&v07=&v11=&v12=&v13=&v15=&v16=42%2F2007&v17=&v18=&v19=&v08=&v09=&v10=&v14=&v20=&v21=&v22=&v23=&v24=&v25=&sort=0&submit=Pesquisar&d=2012-01-30&maxDate=20
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Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes 

 

A presente iniciativa propõe-se alterar a alínea l) do n.º 2 do artigo 132.º do Código Penal, no 

sentido de passar a ser suscetível de revelar especial censurabilidade ou perversidade a 

circunstância de o agente praticar o facto contra solicitadores, agentes de execução ou 

administradores judiciais no exercício das suas funções ou por causa delas, o que é válido não só 

para o crime de homicídio, mas também, por força da remissão prevista no n.º 2 do artigo 145.º 

do Código Penal, para o crime de ofensas à integridade física. 

O n.º 2 do artigo 145.º do Código Penal consagra o crime de ofensa à integridade física 

qualificada e dispõe que são susceptíveis de revelar a especial censurabilidade ou perversidade 

do agente, entre outras, as circunstâncias previstas no n.º 2 do artigo 132.º 

Por sua vez, a alínea l) do n.º 2 do artigo 132.º - Homicídio qualificado estipula que é 

suscetível de revelar a especial censurabilidade ou perversidade a que se refere o número 

anterior, entre outras, a circunstância de o agente praticar o facto contra membro de órgão de 

soberania, do Conselho de Estado, Representante da República, magistrado, membro de órgão 

do governo próprio das Regiões Autónomas, Provedor de Justiça, governador civil, membro de 

órgão das autarquias locais ou de serviço ou organismo que exerça autoridade pública, 

comandante de força pública, jurado, testemunha, advogado, todos os que exerçam funções no 

âmbito de procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos, agente das forças ou serviços de 

segurança, funcionário público, civil ou militar, agente de força pública ou cidadão encarregado 

de serviço público, docente, examinador ou membro de comunidade escolar, ou ministro de culto 

http://82.102.24.65/pdfs/codigos/cpenal.pdf
http://82.102.24.65/pdfs/codigos/cpenal.pdf
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religioso, juiz ou árbitro desportivo sob a jurisdição das federações desportivas, no exercício das 

suas funções ou por causa delas. 

O Prof. Doutor Maia Gonçalves afirma que a alínea l) não tinha correspondente na versão 

originária do Código. O texto atual desta alínea foi introduzido pela Lei n.º 59/2007, mas 

reproduz o texto da anterior alínea j), com eliminação da referência ao território de Macau, por 

compreensíveis razões, e com a inclusão de membro da comunidade escolar. Passaram assim a 

ser incluídos na previsão desta alínea os discentes e o pessoal auxiliar das escolas, isto devido ao 

clima de insegurança, e mesmo de violência, que tem aumentado ultimamente no meio escolar, 

um pouco por todo o lado. Esta circunstância potencialmente reveladora de especial 

censurabilidade ou perversidade do agente teve origem nas alíneas h) e i) introduzidas pelo Dec.-

Lei n.º 101-A/88, pela premência de acontecimentos de criminalidade violenta e organizada 

verificados pouco tempo antes1.  

Também sobre esta matéria, Victor de Sá Pereira e Alexandre Lafayette, nas anotações ao 

artigo 132.º escrevem que o n.º 2 deste artigo se concretiza através de exemplos-padrão. O 

décimo-primeiro exemplo-padrão (n.º 2, l) exprime-se por via da circunstância de o agente 

«praticar o facto contra pessoas integradas em certas classes (entidades públicas ou de serviço 

público)». É um terreno relativamente ao qual, na perspetiva das modernas manifestações de 

criminalidade violenta, se verifica um maior alarme social, oriunda de certa comunitária 

sensação de insegurança, e importa se atinja autêntica confiança no sistema penal2. 

Os solicitadores, os agentes de execução e os administradores judiciais exercem, todos eles, 

prerrogativas de poder público. 

O Estatuto da Câmara dos Solicitadores foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 88/2003, de 26 de 

abril, diploma que sofreu as alterações introduzidas pela Lei n.º 49/2004, de 24 de agosto, Lei n.º 

14/2006, de 26 de abril, e Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de novembro, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 2/2209, de 19 de janeiro, e do qual também pode ser consultado o 

texto consolidado. 

                                                           
1
 Manuel Lopes Maia Gonçalves, Código Penal Português, Almedina, 18.ª edição - 2007, pág. 509. 

2
 Victor de Sá Pereira e Alexandre Lafayette, Código Penal Anotado e Comentado, Quid Juris, 2008, pág. 346. 

http://www.dre.pt/pdf1s/2003/04/097A00/26902719.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2003/04/097A00/26902719.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2004/08/199A00/56565657.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2006/04/081A00/29072909.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2006/04/081A00/29072909.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2008/11/22600/0818508216.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/01/01200/0042200422.pdf
http://82.102.24.65/pdfs/codigos/solicitadores.pdf
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De acordo com o Estatuto, os solicitadores são os profissionais liberais com inscrição em 

vigor na Câmara dos Solicitadores que em todo o território nacional e perante qualquer 

jurisdição, instância, autoridade ou entidade pública ou privada praticam atos próprios da 

profissão, designadamente atos jurídicos, e exercem o mandato judicial, nos termos da lei de 

processo, em regime de profissão liberal remunerada. No exercício da sua profissão, podem 

requerer, por escrito ou verbalmente, em qualquer tribunal ou repartição pública, o exame de 

processos, livros ou documentos que não tenham carácter reservado ou secreto, bem como a 

passagem de certidões, sem necessidade de exibir procuração. 

Em conjunto com os advogados, a quem cabe a defesa da causa, representam a parte, 

transmitindo a sua vontade em juízo, assessorando-a em todas as fases do processo, 

acompanhando a tramitação processual e encarregando-se da matéria de facto e da produção 

da prova com vista à descoberta material da verdade.  

O mandato judicial exercido por solicitador reveste-se de duas naturezas distintas. Em pleno, 

os solicitadores têm mandato em processo cujo valor não ultrapasse a alçada dos Tribunais de 

1.ª Instância e representam as partes em processos de inventário, qualquer que seja o seu valor. 

O mandato não judicial, ou seja, fora dos tribunais, assenta nas competências do Solicitador 

como consultor, assessor e representante do cidadão. 

O solicitador presta consulta jurídica, assim como acompanha e representa os interesses das 

pessoas, sejam elas singulares ou coletivas, não só em todos os Tribunais, mas também junto da 

Administração Fiscal, Cartórios Notariais, Conservatórias dos Registos Predial, Comercial, Civil, 

Automóvel, Autarquias locais e demais órgãos e Repartições Públicas. 

Nos termos da Lei n.º 23/2002, de 21 de agosto, a partir de 15 de setembro 2003 foi confiada 

aos solicitadores uma nova função, e criada a figura do solicitador de execução. Posteriormente, 

com a aprovação do Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de novembro, esta denominação foi 

alterada para agente de execução. 

http://solicitador.net/
http://www.dre.pt/pdf1s/2002/08/192A00/59055907.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2008/11/22600/0818508216.pdf
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O agente de execução é um profissional liberal que exerce funções públicas. Por essa razão, 

encontra-se estatutariamente sujeito a um regime específico, nomeadamente, em matéria de 

acesso à profissão e respetiva formação, incompatibilidades e impedimentos, direitos e deveres, 

remuneração dos seus serviços, controlo e disciplina. O agente de execução não atua como 

mandatário das partes e está sujeito a um tarifário pelos honorários. Tramita todo o processo 

executivo, procedendo a citações em processos declarativos. 

Cabe ao agente de execução efetuar todas as diligências do processo executivo que não 

estejam atribuídas à secretaria ou sejam da competência do juiz, incluindo, nomeadamente, 

citações, notificações, publicações, consultas de bases de dados, penhoras e seus registos, 

liquidações e pagamentos.  

Mesmo após a extinção da instância, o agente de execução deve assegurar a realização dos 

atos emergentes do processo que careçam da sua intervenção, conforme resulta do artigo 719.º 

do Código do Processo Civil.  

Já o administrador judicial é a pessoa incumbida da fiscalização e da orientação dos atos 

integrantes do processo especial de revitalização, bem como da gestão ou liquidação da massa 

insolvente no âmbito do processo de insolvência, sendo competente para a realização de todos 

os atos que lhe são cometidos pelo estatuto e pela lei, de acordo com o estabelecido no n.º 1 do 

artigo 1.º da Lei n.º 22/2013, de 26 de fevereiro. Sobre esta matéria poderá ser consultada 

diversa informação no site da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais – APAJ. 

De mencionar, por último, que se encontra em fase de redação final a Proposta de Lei n.º 

160/XII - Cria a Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, apresentada pelo 

Governo na Mesa da Assembleia da República em 28 de junho de 2013. No debate na 

generalidade, a Senhora Ministra da Justiça pediu ao Parlamento para equiparar os solicitadores, 

agentes de execução e administradores judiciais a agentes de autoridade dado que são os únicos 

que exercem funções de autoridade e que não têm esse estatuto. 

http://82.102.24.65/pdfs/codigos/cpcivil2013.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2013/02/04000/0112601133.pdf
http://www.apaj.pt/index.asp
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37827
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37827
http://www.canal.parlamento.pt/
http://www.canal.parlamento.pt/
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 Enquadramento internacional 

Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para o seguinte país da União Europeia: Espanha, França 

e Itália. 

ESPANHA 

Em Espanha, o Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal) não refere especificamente um agravamento da pena quando o crime de homicídio é 

cometido contra uma das pessoas (órgãos) previstos na presente iniciativa legislativa. O artigo 

24.º do código penal espanhol refere a condição de “autoridade” que se estende “a quem, por si 

só ou como membro de alguma corporação, tribunal ou órgão colegial tenha mandato ou exerça 

jurisdição própria”.  

O Título I do Livro do referido código, no âmbito dos “crimes e suas penas”, regula o 

“homicídio e as suas formas”. Trata-se dos artigos 138.º e seguintes. Mas não se faz referência à 

qualidade de agentes ou funcionários judiciais, solicitadores ou agentes de execução. 

Em sede especial, no âmbito dos “crimes contra a ordem pública”, o Capítulo II, refere-se 

aos “atentados contra a autoridade, os seus agentes e os funcionários públicos, e à resistência e 

desobediência”. Veja-se em especial o n.º 2 do artigo 552.º do Código penal. 

A ausência de previsão normativa como a desejada nesta iniciativa foi em 2011 objeto de 

uma tese académica: “El delito de atentado a la autoridade, a sus agentes y a los funcionarios 

públicos – Los profesionales de la Administración de Justicia como sujetos de la acción de este 

delito.” 

FRANÇA 

Em França, o agravamento da pena pelo crime de homicídio, encontra-se consagrado no 

‘Code Pénal’. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html#a24
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html#a24
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t1.html#l2t1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#a552
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/19838/1/19956393.pdf
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/19838/1/19956393.pdf
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/19838/1/19956393.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120627
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O artigo 221-3 refere que a pena por homicídio contra “ (…) pessoa depositária de 

autoridade pública, por ocasião do exercício ou em razão das suas funções”, pode conduzir a um 

agravamento da pena até 30 anos. Por outro lado, o artigo 433-3 do mesmo código é relativo a 

“ameaças e atos de intimidação cometidos contra as pessoas que exerçam uma função pública”. 

ITÁLIA 

No Código Penal italiano o crime de homicídio e as condições e circunstâncias qualificativas ou 

agravantes constam dos artigos 575.º e seguintes. 

Em termos de agravamento da pena, caso o homicídio seja cometido contra funcionários 

ou agentes judiciários, solicitadores ou agentes de execução não se encontra um paralelismo, 

devido à diferente qualificação e denominação dos referidos sujeitos. Prevê-se a pena de prisão 

perpétua (ergastolo) no caso de o homicídio ser cometido contra “um oficial ou agente de polícia 

judiciária, ou seja um oficial ou agente de segurança pública, no acto ou por causa do 

desempenho das funções ou do serviço” (artigo 575.º, n.º 5-bis)) 

Releve-se ainda a estatuição de crimes “contra a Administração da justiça (…) Dos delitos 

contra a atividade judiciária” (artigos 361.º e seguintes). No artigo 393.º - Esercizio arbitrario 

delle proprie ragioni con violenza alle persone – prevê- se que “Chiunque, al fine indicato 

nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé 

medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la 

reclusione fino a un anno”. 

Por fim o “Livro Segundo - Dos delitos em particular - Titulo II - Dos delitos contra a 

Administração Pública”, veja-se o Capítulo II - Dos delitos dos particulares contra a 

Administração Pública: Artigo. 336.º (Violência ou ameaça a um ‘agente público’: “Chiunque usa 

violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per 

costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del 

servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.” 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006417561&idSectionTA=LEGISCTA000006165276&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20130916
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FE09BDD3FA4A21D3F875B79FB3CF8B8D.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165398&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120627
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36653
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36774
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36764
http://www.altalex.com/index.php?idnot=36763
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IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

Efetuada consulta à base de dados da atividade parlamentar e do processo legislativo 

(PLC) não apurámos a existência de quaisquer iniciativas legislativas ou petições pendentes 

sobre a matéria. 

 

V. Consultas e contributos 

 

 Consultas obrigatórias e facultativas 

Nos termos do disposto nos respetivos estatutos (Leis nºs 21/85, de 30 de Julho, 60/98, de 

27 de Agosto e a Lei n.º 15/2005, de 26 de Janeiro), em 17 de outubro de 2010 foram pedidos 

pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público e a 

Ordem dos Advogados. Foi também solicitada, na mesma data, a pronúncia da Associação 

Portuguesa dos Administradores Judiciais e da Câmara dos Solicitadores. 

 

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

sua aplicação 

 

Os elementos disponíveis não permitem avaliar se com a aprovação da presente iniciativa 

haverá alteração de receitas para o Estado. 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a59354f445a68596d4e6b4c57
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a49774d47466d597a41784c57



