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I. A petição 

 

1. Introdução 

 

A presente petição deu entrada na Assembleia da República a 21 de fevereiro de 2021, 

estando endereçada ao Senhor Presidente da Assembleia da República. A 28 de fevereiro de 

2028, por despacho do então Senhor Vice-Presidente da Assembleia, Deputado António 

Filipe, a petição foi remetida à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias, para apreciação, tendo chegado ao conhecimento desta a 3 de março de 2022. 

 

Por força da decretada dissolução da Assembleia da República, a petição não pôde logo ser 

objeto de tramitação, ficando a aguardar pela Legislatura subsequente, para a qual transitou, 

nos termos do artigo 25.º da Lei de Exercício do Direito de Petição - Lei n.º 43/90, de 10 de 

agosto (na redação atual), para que a Comissão Parlamentar que viesse a ser constituída e 

fosse designada responsável pela sua apreciação pudesse fazer a verificação da sua 

admissibilidade e demais procedimentos previstos na Lei. 

Já na presente Legislatura, por despacho do Senhor Presidente da Assembleia da República, 

datado de 13 de abril de 2022, data de instalação das Comissões Parlamentares, foi a petição 

redistribuída à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para 

apreciação. 

Importa, portanto, aferir só agora da sua admissibilidade, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 3 do artigo 17.º da mesma Lei. 

 

2. Objeto e motivação 

 

Os peticionantes dirigem-se à Assembleia da República (AR) requerendo um regime de 

isenção do pagamento do certificado de registo criminal para quem se candidate ou exerça 

atividades não remuneradas cujo exercício envolva o contacto regular com menores. 

 

Apontam que resulta do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro, alterada 

pela Lei n.º 103/2015, de 24 de agosto, a obrigatoriedade de apresentação do certificado de 

registo criminal no âmbito do recrutamento para profissões, empregos, funções ou atividades, 

https://files.dre.pt/1s/2021/12/234b00/0000200002.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
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públicas ou privadas, ainda que não remuneradas, cujo exercício envolva contacto regular 

com menores e reconhecem a pertinência da solicitação e apresentação do certificado como 

elemento de aferição, pela entidade recrutadora, da idoneidade do candidato para o exercício 

das funções, nomeadamente prevenindo situações de abuso sexual de menores.  

 

Porém, constatam que o custo de 5 euros pela emissão do certificado de registo criminal, o 

qual tem que ser apresentado anualmente, representa uma grande despesa para várias 

associações com um grande número de voluntários e invocam o princípio da gratuitidade do 

voluntariado, vertido no artigo 6.º da Lei n.º 71/1998, de 3 de novembro, concluindo que o 

cidadão voluntário não deve ser onerado pelo Estado e frisando ser uma questão de bom 

senso não sobrecarregar com custos burocráticos aqueles que pretendem dar o contributo 

gratuito à sociedade. 

 

II. Enquadramento legal 

 

1 - O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, o primeiro peticionante 

encontra-se corretamente identificado, sendo mencionado o nome completo, o respetivo 

domicílio e o número e a validade do documento de identificação, mostrando-se ainda 

presentes os demais requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 9.º e 17.º da 

LEDP. 

 

Não parece, por outro lado, verificar-se qualquer causa para o indeferimento liminar previsto 

no artigo 12.º deste regime jurídico, que contém o estrito quadro normativo que deve reger o 

juízo sobre a admissibilidade das petições dirigidas à Assembleia da República. 

 

Propõe-se, por isso, a admissão da presente petição. 

 

2 – À luz dos n.os 1 e 2 do artigo 2.º da Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro, alterada pela Lei 

n.º 103/2015, de 24 de agosto, as entidades recrutadoras estão obrigadas a pedir, aquando 

do recrutamento e depois anualmente, ao candidato a profissões, empregos, funções ou 

atividades, públicas ou privadas, ainda que não remuneradas, cujo exercício envolva contacto 

regular com menores, a apresentação de certificado de registo criminal e a ponderar a 

informação constante do certificado na aferição da idoneidade do candidato para o exercício 

das funções. 
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O Regime jurídico da identificação criminal, aprovado pela Lei n.º 37/2015, de 5 de maio, é 

regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 171/2015, de 25 de agosto, com a Retificação n.º 44/2015, 

de 30 de setembro, e alterado pelos Decretos-Lei n.os 68/2017, de 16 de junho, 72/2018, de 

12 de setembro, e 115/2019, de 20 de agosto, estabelecendo-se, no n.º 1 do artigo 35.º, que 

são devidas taxas pela emissão de certificados da competência dos serviços de identificação 

criminal. O custo de 5 euros pelo certificado do registo criminal resulta do somatório da taxa 

de €1,75 devida pela respetiva emissão (cfr. fixado pela Portaria n.º 286/2009, de 20 de 

março) e do valor de €3,25 referente aos modelos de impressão exclusivos dos serviços de 

identificação criminal (cfr. Despacho n.º 12610/2013, de 20 de setembro, da Senhora Ministra 

da Justiça). 

 

Por outro lado, consta do n.º 6 do referido artigo 35.º, a previsão de isenção de taxa na 

emissão de código de acesso ou de certificado para: 

- as entidades previstas no n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 37/2015, de 5 de maio, (ex vi alínea 

a) do n.º 6 do artigo 35.º) ou seja, 

«a) Os magistrados judiciais e do Ministério Público, para fins de investigação criminal, de 

instrução de processos criminais e de execução de penas, de decisão sobre adoção, tutela, 

curatela, acolhimento familiar, apadrinhamento civil, entrega, guarda ou confiança de 

crianças ou regulação do exercício de responsabilidades parentais e de decisão do 

incidente de exoneração do passivo restante do devedor no processo de insolvência de 

pessoas singulares;  

b) As entidades que, nos termos da lei processual penal, recebam delegação para a 

prática de atos de inquérito ou a quem incumba cooperar internacionalmente na prevenção 

e repressão da criminalidade, no âmbito dessas competências;  

c) As entidades com competência legal para a instrução dos processos individuais dos 

reclusos, para este fim;  

d) Os serviços de reinserção social, no âmbito da prossecução dos seus fins;  

e) As entidades com competência legal para garantir a segurança interna e prevenir a 

sabotagem, o terrorismo, a espionagem e a prática de atos que, pela sua natureza, possam 

alterar ou destruir o Estado de direito constitucionalmente estabelecido, exclusivamente no 

âmbito da prossecução dos seus fins;  

f) As entidades oficiais não abrangidas pelas alíneas anteriores, para a prossecução de 

fins públicos a seu cargo quando os certificados não possam ser obtidos dos titulares, 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2015-67485188
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2015-107519623
https://files.dre.pt/1s/2009/03/05600/0177401775.pdf
https://files.dre.pt/1s/2009/03/05600/0177401775.pdf
https://files.dre.pt/2s/2013/10/191000000/3015930159.pdf
https://files.dre.pt/2s/2013/10/191000000/3015930159.pdf
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mediante autorização do membro do Governo responsável pela área da justiça e, tratando-

se de informação relativa a pessoa coletiva ou equiparada, entidades públicas 

encarregadas da supervisão da atividade económica por aquela desenvolvida, na medida 

do estritamente necessário para o exercício dessa supervisão e mediante autorização do 

membro do Governo responsável pela área da justiça;  

g) As autoridades centrais de Estados membros da União Europeia designadas nos 

termos e para os efeitos da Decisão-Quadro 2009/315/JAI, do Conselho, de 26 de fevereiro 

de 2009, no âmbito do exercício das suas competências conferidas por esta Decisão-

Quadro; 

h) Autoridades ou entidades estrangeiras, mediante autorização do membro do Governo 

responsável pela área da justiça e nas mesmas condições das correspondentes 

autoridades nacionais, para a instrução de processos criminais; 

i) As entidades oficiais de Estados membros da União Europeia, nas mesmas condições 

das correspondentes entidades nacionais, para os fins constantes do n.º 5 do artigo 22.º 

da Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto, bem como as entidades de outro Estado, nos termos 

estabelecidos em convenção ou acordo internacional vigente, assegurado que seja 

tratamento recíproco às entidades nacionais; 

j) As entidades autorizadas pelo membro do Governo responsável pela área da justiça 

para a prossecução de fins de investigação científica ou estatísticos.»; 

 

- as entidades previstas nas alíneas d) e e) do artigo 215.º da Lei Tutelar Educativa, aprovada 

pela Lei n.º 166/99, de 14 de setembro, alterada pela Lei n.º 4/2015, de 15 de janeiro (ex vi 

alínea a) do n.º 6 do artigo 35.º), isto é,  

«d) Os magistrados judiciais e do Ministério Público para a instrução de processo tutelar 

educativo; 

e) Os serviços de reinserção social, por solicitação dos seus órgãos dirigentes, para 

instrução do dossier individual do menor»; 

 

- as entidades públicas competentes para a instrução de procedimentos administrativos dos 

quais dependa a concessão de emprego ou a obtenção de licença, autorização ou registo de 

carácter público, quando seja legalmente exigida a apresentação de certificado do registo 

criminal e o obtenham nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 16.º do mesmo diploma, 

identificadas pela Portaria n.º 319/2019, de 19 de setembro (ex vi alínea b) do n.º 6 do artigo 

35.º), ou seja : 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/319-2019-124831329
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«a) Os órgãos e serviços do Ministério da Defesa Nacional, no âmbito de procedimentos 

administrativos de recrutamento para ingresso nas Forças Armadas; 

b) Os órgãos e serviços do Ministério da Educação e autarquias locais, nas suas 

atribuições respeitantes à área da educação, no âmbito do procedimento anual de 

verificação da idoneidade dos respetivos trabalhadores e demais colaboradores para o 

exercício de atividades que envolvem contacto regular com menores; 

c) O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no âmbito de procedimentos administrativos 

regulados pelo regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros do território nacional e de procedimentos administrativos de concessão de 

asilo ou proteção subsidiária; 

d) A Conservatória dos Registos Centrais, no âmbito dos processos de aquisição de 

nacionalidade portuguesa e de alteração de nome; 

e) Os órgãos e serviços públicos competentes pela tramitação dos processos de adoção; 

f) Os órgãos e serviços dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira da área da 

educação e autarquias locais, nas suas atribuições respeitantes à área da educação, no 

âmbito do procedimento anual de verificação da idoneidade dos respetivos trabalhadores 

e demais colaboradores para o exercício de atividades que envolvem contacto regular com 

menores.» 

 

- as pessoas singulares ou coletivas quando no exercício do direito de acesso ao conteúdo 

integral dos registos que lhes respeitem (alínea c) do n.º 6 do artigo 35.º); e 

 

- as pessoas singulares ou coletivas que, previamente ao pedido de código de acesso ao 

registo criminal ou ao registo de contumazes, ou de emissão de certificado, demonstrem 

insuficiência económica para suportar a taxa devida, nos termos da lei sobre apoio judiciário, 

com as devidas adaptações (alínea d) do n.º 6 do artigo 35.º). 

 

Assim, afigurando-se, pois, que a satisfação da pretensão dos peticionantes – isenção da taxa 

do certificado de registo criminal no âmbito de ações de voluntariado - pressupõe providência 

legislativa, a petição poderá ser remetida, a final, aos Grupos Parlamentares e aos DURP, 

nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º da LEDP. 
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III. Proposta de tramitação 

 

1. Propõe-se a admissão da presente petição, por se afigurar estarem preenchidos os 

requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 9.º, 12.º e 17.º da LEDP; 

 

2. Admitida a petição, o número de subscritores, superior a 1000 (2202) pressupõe que 

a Comissão proceda à nomeação de Relator e à audição do primeiro peticionário, 

devendo ainda ser promovida a sua publicação integral no Diário da Assembleia da 

República, acompanhada do relatório correspondente, ao abrigo, respetivamente, do 

disposto no n.º 5 do artigo 17.º, do n.º 1 do artigo 21.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 

26.º da LEDP, ficando a apreciação concluída, atento o referido número de 

subscritores, com a aprovação pela Comissão do relatório final, devidamente 

fundamentado, a apresentar pelo Relator; 

 

3. Afigurando-se que a satisfação da pretensão dos peticionantes pressupõe providência 

legislativa, sugere-se que, a final, se dê conhecimento do texto da presente petição 

aos Grupos Parlamentares e aos Deputados únicos representantes de um partido 

para, querendo, ponderarem a adequação e oportunidade de medida legislativa ou 

resolutiva no sentido apontado, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º da 

LEDP;  

 

4. De acordo com o n.º 9 do artigo 17.º da LEDP, esta Comissão deverá apreciar e 

deliberar sobre a presente petição no prazo de 60 dias a contar da data da sua 

admissão, descontados os períodos de suspensão do funcionamento da Assembleia 

da República, devendo o primeiro peticionário ser notificado do teor das deliberações 

que vierem a ser tomadas, nos termos do disposto no n.º 7 do mesmo artigo. 

 

 

Palácio de São Bento, 13 de abril de 2022 

A assessora da Comissão 

 

Ana Cláudia Cruz 


