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ASSUNTO: 

 Parecer projeto de lei n.º 85/XV/1ª inclui expressamente a 

exposição, nos exemplos do que constituem maus tratos psíquicos, 

no âmbito do crime de violência doméstica; define a exposição, no 

caso de crianças e jovens, como suficiente para a sua caracterização 

como vítimas e consagra a frequência de programas específicos de 

educação parental na lista de penas acessórias 

 

 

 2022/GAVPM/2202  
29-06-

2022 

 

1.Objeto 

Pelo Exmo. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos,

Liberdades e Garantias foi remetido ao Conselho Superior da Magistratura 

(CSM), acima melhor identificado, para efeitos de emissão de parecer escrito. 

* 

      2. Finalidade 

      Com a presente iniciativa legislativa pretende-se «incluir de forma expressa 

a exposição a maus tratos físicos e psíquicos, das categorias de pessoas 

elencadas no n.º 1, como modalidade de mau trato psíquico, pelo que 

integrador do crime de violência doméstica; de outro aperfeiçoar a redação da 

alínea a) do n.º 2, no sentido de especificar que a agravação ali prevista resulta 

da circunstância de os atos descritos no número 1 serem praticados na 
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presença de menor, vítima especialmente vulnerável que ao Estado incumbe 

especialmente proteger. (…) 

Em linha de conta com tal orientação, é especificado, no diploma que 

estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à 

proteção e à assistência das suas vítimas, aprovado pela Lei n.º 112/2009, na 

sua redação atual, que a exposição a contexto de violência doméstica, per se, 

no caso de crianças ou jovens até aos 18 anos, é suficiente para a sua 

caracterização como vítimas.   

Finalmente, no que tange às penas acessórias previstas no n.º 4 do artigo 

152.º do Código Penal, crê-se plenamente justificado incluir a possibilidade de o 

agressor frequentar programas específicos de educação parental, quando o 

crime seja infligido a certas categorias de pessoas ou seja perpetrado perante 

elas: descendentes do próprio ou das pessoas descritas no n.º 1; 

eventualmente menores que com ele coabitem, despendendo da natureza da 

relação.» 

 

Assim, para alcançar tal desiderato, vem proposto o seguinte projeto de 

Lei: 

«Artigo 152.º 

(…) 

1 - Quem, de modo reiterado ou não, infligir maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo 

castigos corporais, privações da liberdade, ofensas sexuais, ou a eles expuser, ou 

impedir o acesso ou fruição aos recursos económicos e patrimoniais próprios ou 

comuns: 

(…) 

2 - No caso previsto no número anterior, se o agente: 

a) Praticar o facto na presença de menor, no domicílio comum ou no domicílio da 

vítima; ou 

(…) 
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4 - Nos casos previstos nos números anteriores, incluindo aqueles em que couber pena 

mais grave por força de outra disposição legal, podem ser aplicadas ao arguido as 

penas acessórias de proibição de contacto com a vítima e de proibição de uso e porte 

de armas, pelo período de seis meses a cinco anos, e de obrigação de frequência de 

programas específicos de prevenção da violência doméstica e de educação parental. 

 

Artigo 3.º 

Alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro 

A alínea a) do n.º 2 da Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual, 

passa a ter a seguinte redação: 

 

Artigo 2.º 

(…) 

a) «Vítima» a pessoa singular que sofreu um dano, nomeadamente um atentado à 

sua integridade física ou psíquica, um dano emocional ou moral, ou uma perda 

material, diretamente causada por ação ou omissão, no âmbito do crime de 

violência doméstica previsto no artigo 152.º do Código Penal, incluindo as 

crianças ou os jovens até aos 18 anos que foram sujeitas a exposição a 

contextos de violência doméstica; 

 

Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação» 

 

3. Apreciação  

A presente proposta visa incluir de forma expressa no crime de 

violência domestica, previsto e punido pelo artigo 152.º do Código Penal a 

exposição a certos atos, tipificando como crime a conduta de “exposição a 

maus tratos físicos e psíquicos” para, no entender do autor do projeto, dissipar 

dúvidas sobre a relevância criminal da conduta típica ora prevista. 
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Conforme resulta do disposto no art.º 149.º do Estatuto dos 

Magistrados Judiciais (aprovado pela Lei 21/85, de 30.07, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 67/2019, de 27.08) compete ao Conselho Superior da 

Magistratura, entre outros, emitir parecer sobre diplomas legais relativos à 

organização judiciária e à matéria estatutária e, em geral, sobre matérias 

relativas à administração da justiça (al. i) do n.º 1 do citado normativo legal). 

Em sentido idêntico dispõe o art.º 155.º, al. b), da LOSJ (Lei n.º 62/2013, de 

26 de agosto, na versão mais recente introduzida pela Lei n.º 107/2019, de 

09/09). 

O alargamento do âmbito do tipo de ilícito criminal é uma opção de 

política legislativa, não cumprindo ao Conselho Superior da Magistratura tomar 

posição sobre a necessidade, ou não, do alargamento deste tipo de ilícito, pelo 

que limitar-nos-emos a salientar as dúvidas que a redação da previsão legal do 

crime poderá originar na sua aplicação pelos Tribunais. 

A primeira questão que se poderá colocar é a necessidade de 

individualização desta conduta dentro do tipo de ilícito, em face do atual quadro 

vigente. A necessidade da previsão desta “exposição” aos factos como 

assumindo por si só e sem qualquer outra concretização relevância autónoma 

em face das diversas condutas que se podem subsumir ao facto ilícito típico 

previsto nesta disposição legal. 

 A inclusão da conduta de expor alguém a factos que constituam maus 

tratos físicos e psíquicos sobre outrem, sem mais concretização do bem jurídico 

que a norma visa proteger levanta questões de tipicidade e poderá ser 

geradora de dúvidas e controvérsias sobre a aplicação do tipo. Para além de 

que, tendo em consideração a multiplicidade de condutas que o tipo legal de 

crime de violência doméstica abrange afigura-se-nos que a exposição das 

pessoas que a norma visa proteger, elencadas nas alíneas a) a e) da norma, a 

determinadas condutas já será subsumível ao tipo de crime do n.º 1 ou do n.º 

2 do artigo 152.º. Sendo certo que o princípio da necessidade ou carência de 
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tutela penal, pressupõe a existência de um vazio ou da insuficiência do quadro 

penal punitivo para a tutela do bem jurídico com dignidade penal que se visa 

proteger. 

Relativamente à necessidade de especificar que a agravação ali prevista 

resulta da circunstância de os atos descritos no número 1 serem praticados na 

presença de menor crianças que vivam em contexto de violência doméstica ou 

o testemunhem, considerando-as como vítimas especialmente vulneráveis, o 

Conselho Superior da Magistratura já se pronunciou nos pareceres que emitiu 

sobre os Projetos de Lei nº 361/XIV/1.ª e n.º 630/XIV/2.ª, mantendo 

pertinência as observações então feitas que aqui se e reiteram. 

 

Feitas estas ressalvas quanto a dúvidas que a redação proposta pode 

levantar, no demais a presente iniciativa legislativa está conforme a exposição 

de motivos adiantada e, no que concerne à obrigação de frequência em 

programas de educação parental configura uma opção de política legislativa, 

não contendendo nem conflituando com o sistema judiciário em geral, nem 

com algum princípio legal ou normativo do ordenamento jurídico português. 

 

** * 

4. Conclusão: 

O presente Projeto de Lei está de acordo com as motivações que o 

determinaram, e consubstancia uma opção de política legislativa. 

Nas matérias que respeitam à prática judiciária, o Conselho Superior da 

Magistratura apresenta apenas as observações supra exaradas. 

 

             Lisboa, 29 de junho de 2022 
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