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A•. UNTO: 	 Anteprojecto de proposta de lei que visa aIterar a Lei n." 5/2006 de 23de Fevereiro, que 
aprovoll 0 regime juddico das al'l1l3S e suas mUlli~oes, alterada pelas Leis n.os 59/2007, de 4 
de Setembl'o, 1712009, de 6 de l.Vlaio, 26/2010, de 30 de Agosto, e 1212011, de 27 de Abril. 

Em cumprimcnto do superiormente detcmlinado, lenho a homa de enviar a V. Ex." 

o parecer eOlitido no ambito do Conselho Superior do Millisterio Publico, relati-vamente ao 

Anteprojecto de Lei supra referida. 

Com QS melhores cumprimentos. 
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CONSELHO SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO 

Proposta de lei que visa alterar a Lei n.° 5/2006, de 23 de Fevereiro, que 

aprovou 0 regime jurfdico das armas e suas muni~6es 

Solicitou 0 gabinete do Senhor Ministro da Administrac;ao Interna ao Conselho 

Superior do Ministerio Publico a emissao de parecer relativamente ao projecto de 

Lei que que visa alterar a Lei n.o 5/2006, de 23 de Fevereiro, que aprovou 0 

regime jurfdico das armas e suas muni~6es. 

o anteprojecto de proposta lei em apre<;o visa alterar os artOs 2°, 86 0
, 89°, 91 ° e 

92° da Lei 5/2006, de 23 de Fevereiro - que estabelece 0 regime jurfdico das 

armas e suas munic;6es -, bern como 0 art° 24° da Lei 39/2004, de 30 de Julho 

que estabelece 0 regime jurfdico do combate a violencia, ao racismo, a 
xenofobia e a intoledincia nos espectaculos desportivos -, no sentido de: 

i. 	 Proibir a deten<;ao, distribui<;ao ou usa de artigos de pirotecnia, tais como 

"tochas, petardos ou potes de fum~", integrando-os nos elementos tfpicos 

dos ilkitos criminais previstos nos art°s 86 0 e 89° da Lei das Armas, 

quando detidos ou utilizados em determinados lugares ou circunstancias, 

como reuni6es, comfcios, manifesta<;6es ou desfiles cfvicos ou polfticos, 

estabelecimentos de ensino e recintos desportivos au na deslocac;ao de e 

para estes ultimos aquando da realjza~ao de espectaculos desportivos; 

ii. 	 Agravar as penas acessorias de interdic;aa de frequencia de determinados 


locais e de exercfcio de actividade, previstas nos atuais artOs 91 ° e 92° da 




s. R. 

PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA 

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO 

Lei 5/2006, por via do alargamento dos perfodos de interdic;:ao af 

•• previstos; 

III. 	 Revogar a possibilidade de permissao de utilizac;:ao de "potes de fumo" por 

grupos organizados de adeptos, prevista na al. b) do artO 24° da Lei 

39/2004, de 30 de Julho. 

Tendo ja sido elaborado parecer a tal projecto de Lei pelo Gabinete da Senhora 

Procuradora-Geral da Republica, transmitido igualmente a este Conselho, e 

concordando, na sua essencia, com 0 mesmo, com destaque, numa perspectiva 

tecnico-jurfdjca e de interven<;ao do Ministerio Publico como titular do exerdcio 

da ac<;ao penal, sem questionar a opc;:ao polltica da soluc;:ao Jegislativa ora 

proposta, cujo merito nao cabe a este Conselho avaliar, para as reservas 

suscitadas relativamente it salvaguarda do principia da intervencaa minima do 

dire ito penal e do principio da tipicidadt;, subscrevemos tal parecer. 

Complementarmente, cumpre ainda fazer uma referencia it proposta de 

introduc;:ao dos ':estabelecimentos de ensi!2.0" no art.° 89° e de alterac;:ao ao art.o 

91 ° de significativo alargamento dos perfodos de interdi~ao de frequencia de estabelecirnentos de 

ensino, com a necessaria conjugacao e harmonia que se tera que fazer com 0 restant.e acervo legislativo . 

(Olll efeito, nos termos da Lei n.o 85 / 2009, de 27 de Agosto, consideram - se em 

idade escolar com regime de escolaridade obrigatoria as crianc;:as e jovens com 

idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, tendo tal diploma legislativo 

alterado 0 regime anterior em que a escolaridade obrigatoria vigorava apenas ate 

aos 16 anos. 

Ou seja, 0 ensino obrigatorio termina actualmente: 
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a) Com a obtenc;ao do diploma de curso conferente de nfvel secundario da 

.. educac;:ao; ou 

b) Independentemente da obtenc;ao do diploma de qualquer cicio ou nlvel de 

ensino, no momento do ana escolar em que 0 aluno perfac;a 18 anos. 

Se ate a entrada em vigor da Lei n.o 85/2009, de 27 de Agosto, nao se 

colocavam problemas nesta materia, uma vez que 0 momenta a partir do qual os 

jovens passam a ser criminalmente imputaveis coincidia com 0 momenta ate ao 

qual a escolaridade era obrigatoria (16 anos de idade), com 0 aumento da idade 

esco!ar com regime de escolaridade obrigatoria para os 18 anos de idade tal ja 

nao e assim. 

Na verdade, e bem posslvel que um jovem entre os 16 de idade, momenta a 

partir do qual passa a ser criminalmente imputavel, e os 18 de idade cometa 

ilfcito criminal consubstanciado no facto de deter, usar ou distribuir engenho 

pirotE.~cnico em estabelecimento de ensino (crime previsto no art.o 89° da 

proposta). 

Nesse caso, se condenado pela pratica de tal crime, podera 0 menor de 18 anos 

de idade ser sujeito a pena acess6ria de interdiC;ao de entrada em 

estabelecimento de ensino prevista no art.o 91 ° da proposta, tendo tal pena 

acessoria 0 minimo de 3 anos (e 0 maximo de 8 ... ). 

Isto e, ficara 0 menor de 18 anos de idade interdito de entrar naquela escola ou 

em escolas? Ficara, portanto, interdito de completar 0 ensino obrigatorio pela 

frequencia de estabelecimento de ensino? 

Tendo em conta que a aludida Lei n.o 85/2009, de 27 de Agosto, determina a 

obrigatoriedade de frequencia escolar das crian<;:as e jovens em regime de 
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.. escolaridade obrigatoria, cumpre clarificar a questao em aprec;o, 

'0 compatibilizando-a com 0 restante acervo legislativo em vigor. 

Lisboa, 6 de Marc;o de 2013 

o Vogal do Conselho Superior do Ministerio Publico, 

jose Carlos Fernandes 


