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Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia da 

República 

 

Registo V. Ref.ª  Data 

I_COM1XV/2022/122 

 

  02-12-2022 

 

Assunto: Conclusão da apreciação em Comissão da Petição n.º 14/XV/1.ª - 

Urgência em legislar no sentido da conversão do crime de violação em 

crime público. 

 

Cumpre-me comunicar a Vossa Excelência a conclusão da apreciação em 

Comissão da petição identificada em epígrafe, com a aprovação do anexo relatório 

final, na reunião ordinária desta Comissão de 30 de novembro, nos termos do n.º 12 do 

artigo 17.º da Lei de Exercício do Direito de Petição (LEDP),  aprovada pela Lei n.º 

43/90, de 10 de agosto (na redação atual). 

Junto tenho a honra de remeter o texto da petição, acompanhado do referido 

relatório, para efeitos de agendamento da sua apreciação em Plenário, nos termos da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da LEDP. 

Cumpre-me ainda informar que, de acordo com a alínea m) do n.º 1 do artigo 

19.º da mesma Lei, foi comunicada ao peticionário a conclusão da apreciação da petição 

em Comissão, com envio do relatório final, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 

do artigo 19.º da Lei do Exercício do Direito de Petição; 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Comissão, 

 

 

 

(Fernando Negrão) 

mailto:1cacdlg@ar.parlamento.pt
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13740
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
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I – Nota Prévia  

 

Subscrita por Francisca Magalhães Barros (1.ª Peticionária) e 107022 cidadãos, a 

Petição n.º 14/XV/1.ª deu entrada na Assembleia da República no dia 2 de maio de 

2022, estando endereçada ao Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República. 

Considerando os trâmites previstos na Lei que regula o Exercício do Direito de 

Petição (LEDP)1, por despacho da Senhora Vice-Presidente da Assembleia da 

República, Deputada Edite Estrela, foi remetida à Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, competente em razão da matéria. 

Após apreciação da Nota de Admissibilidade, que propõe a admissão da petição por 

estarem preenchidos os requisitos formais, foi definitivamente admitida, em reunião 

ordinária da 1.ª Comissão, realizada no dia 29 de junho de 2022, na qual se nomeou 

a subscritora (Deputada Cláudia Santos, do Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista) relatora do presente Parecer. 

 

II – Objeto da Petição  

 

 
1 Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 6/93, de 1 de março, 

15/2003, de 4 de junho, 45 /2007, de 24 de agosto e 51/2017, de 13 de julho – Declaração de 

Retificação n.º 23/2017, de 5 de setembro) e 63/2020, de 29 de outubro. 
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A Petição n.º 14/XV/1.ª consubstancia a pretensão de 107023 subscritores que 

requerem a alteração da natureza do crime de violação para crime público. 

Recordam que o crime de violação é o crime mais grave do elenco dos crimes 

contra a liberdade e autodeterminação sexual, sendo que a dependência da queixa 

para a instauração do processo penal determina com frequência a impunidade dos 

agressores. Consideram que, à semelhança do que aconteceu com o crime de 

violência doméstica, o crime de violação deve passar a ser um crime público, tendo 

em conta a dignidade e carência de tutela dos bens jurídicos, o risco de impunidade 

do agressor, as elevadas taxas de reincidência. 

 

III – Análise da Petição 

 

A Nota de Admissibilidade da Petição n.º 14/XV/1.ª refere que esta cumpre os 

requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 9.º, 12.º e 17.º da Lei que 

regula o Exercício do Direito de Petição, que contém o estrito quadro normativo 

que deve reger o juízo sobre a admissibilidade das petições dirigidas à Assembleia da 

República. Tendo em conta o número de subscritores, a nota de admissibilidade 

determinava ainda a nomeação de relator, a audição do primeiro peticionário e a 

publicação integral no Diário da Assembleia da República, acompanhada do 

relatório correspondente. 

 

IV – Audição das primeiras Subscritoras 

 

A audição das primeiras subscritoras teve lugar no dia 29 de setembro de 2022, 

pelas 9 horas, com a presença das cidadãs Francisca de Magalhães Barros e Dulce 

Rocha. 
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Estiveram presentes, além do Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho – 

Audições de peticionantes e audiências, Deputado Bruno Aragão (PS), as Senhoras 

Deputadas Cláudia Santos (PS), na qualidade de relatora da petição, Patrícia Faro 

(PS), Emília Cerqueira (PSD) e Joana Mortágua (BE). 

 

Em representação dos 107023 subscritores da petição n.º 14/XV/1.ª, tomou a 

palavra, em primeiro lugar, a primeira subscritora Francisca de Magalhães Barros, 

referindo que apresentou a petição em memória de todas as vítimas de violação. 

Salientou o entendimento de que as vítimas não eram devidamente protegidas e de 

que eram insuficientes os gabinetes de atendimento de apoio às vítimas de violação, 

uma vez que existia apenas um no Porto e outro em Lisboa, e apontou o desrespeito 

pelas convenções assinadas pelo Estado Português. Criticou o argumento da defesa 

da autonomia e da liberdade da mulher utilizado contra a natureza pública do crime 

de violação, frisando que não se podia utilizar esse argumento sem apresentar reais 

soluções para proteção das mulheres. Defendeu que tornar crime público o crime 

de violação seria uma forma de dar voz e apoio às mulheres vítimas, apontando que 

mais de 107 mil pessoas concordavam com essa alteração e tinham assinado a 

petição, desde personalidades de todo o espectro político até juristas e entidades 

como a UMAR, o IAC, a Dignidade e a APAV. Afirmou que se trata de uma 

questão de direitos humanos e que o paradigma atual, patente em sucessivas penas 

suspensas, resultava no silenciamento deste crime, pelo que a mudança é 

indispensável. Sugeriu como medida alternativa, caso não se reunisse consenso 

quanto a tornar público o crime de violação, que se aumentasse o prazo para 

apresentação de queixa e se criassem mais gabinetes de apoio. 
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Usou também da palavra a Senhora Presidente do Instituto de Apoio à Criança, 

Dulce Rocha, reconhecendo o mérito da primeira peticionante na promoção da 

iniciativa e referindo que, em tempos, compreendera o argumento da autonomia da 

mulher que implicava que o crime fosse semipúblico. Explicou que as suas vivências 

motivaram a sua mudança de opinião e que considerava haver razões ponderosas 

para a conversão em crime público. Aludiu a estudos segundo os quais apenas 10% 

das vítimas de violação se queixavam e referiu que as mulheres, mais do que 

vergonha, o que têm é medo, acabando por ficar desprotegidas, sujeitas a um 

sofrimento profundo, e os seus agressores impunes. Considerou que o paradigma 

vigente em Portugal é grave e salientou a necessidade de agir para que este se 

alterasse, pelo menos no sentido de alargar os prazos para apresentar queixa. 

 

 

Usaram também da palavra as Senhoras Deputadas Cláudia Santos (PS), Emília 

Cerqueira (PSD) e Joana Mortágua (BE) para uma ronda de intervenções. 

 

Devolvida a palavra às peticionárias, a Senhora Presidente do Instituto de Apoio à 

Criança, Dulce Rocha, manifestou que compreendia as reservas expressas em 

relação à natureza pública do crime, mas recordou que as mesmas existiram 

relativamente a outros crimes (como a violência doméstica) e que, entretanto, 

foram ultrapassadas. Sublinhou a utilidade de se ouvirem várias entidades e juristas 

de renome. Apelou a que houvesse, pelo menos, consenso no sentido de conceder 

uma maior proteção, nomeadamente através do aumento das penas e do 

alargamento dos prazos de prescrição, caso tal consenso não existisse para a 

conversão do crime de violência doméstica em crime público.  
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V – Opinião da Deputada Relatora 

 

A opinião que a Deputada relatora do presente Relatório Final aqui manifesta 

coincide com aquela que já sustentou em pareceres relativos a iniciativas legislativas 

orientadas para tornar públicos crimes contra a liberdade sexual, como o crime de 

violação, retomando o entendimento sustentado, nomeadamente, na monografia O 

Direito Processual Penal Português em Mudança – Rupturas e Continuidades2. 

O princípio da oficialidade vale de modo pleno relativamente aos crimes 

públicos, mas conhece as limitações decorrentes da consagração generosa da 

necessidade de queixa do ofendido para a instauração do procedimento criminal e, 

com menor frequência, da exigência de acusação particular para a sujeição do caso a 

julgamento3.  

Tais desvios à oficialidade têm sido explicados fazendo apelo a vários 

critérios, nomeadamente a menor gravidade de certos ilícitos, a qual tornaria 

desnecessária a intervenção punitiva estadual se o ofendido a não reclamar, 

supondo-se ainda que o reduzido desvalor da conduta não causa significativo abalo 

comunitário. Mas, por outro lado e mesmo em crimes mais graves, a exigência de 

queixa configura-se ainda como um reconhecimento da autonomia da vontade do 

 
2 Cfr. Cláudia CRUZ SANTOS, O Direito Processual Penal Português em Mudança – Rupturas e 
Continuidades, Almedina: 2020, sobretudo p. 103 ss. 
3 Na opinião de José de FARIA COSTA, a existência de crimes particulares em sentido estrito é 
“um dos afloramentos mais expressivos e sintomáticos do horizonte do consenso” (ideia que pode 
ser, pelo menos até certo ponto, aplicável aos crimes semi-públicos). Todavia, julga-se que, 
diversamente do que sucede com a suspensão provisória do processo ou com o processo 
sumaríssimo, esse consenso ocorre de certo modo “à margem” do processo penal. A especificidade 
desse consenso inerente aos crimes particulares é vista pelo Autor também como “um reforço da 
componente vitimológica na apreciação e realização da justiça” – é reconhecido por José de 
FARIA COSTA, (in Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo II, Dir. Jorge de Figueiredo 
Dias, comentário do art. 207.º CP, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p. 124).  
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ofendido em não ver expostas no processo penal questões que, por serem 

eminentemente atinentes à sua intimidade ou à sua privacidade, poderiam com a sua 

revisitação num processo penal indesejado levar a uma intensificação ou a uma 

revisitação da ofensa. Ou seja: os crimes particulares em sentido amplo não são, 

necessariamente, apenas os crimes menos graves. Haverá casos em que se poderá 

entender que, apesar da manifesta gravidade do crime, a existência do processo 

criminal deverá depender da queixa do ofendido, mormente porque um processo 

indesejado lhe causará uma desproporcionada vitimização secundária e porque o seu 

interesse na modelação da resposta ao crime é preponderante face ao interesse 

comunitário na punição. 

A opção sobre a natureza processual de vários crimes voltou a ser objecto de 

controvérsia político-criminal, a propósito de crimes como a coacção sexual e 

violação, relativamente aos quais se vem assistindo a uma tendência para o 

fortalecimento da componente pública ainda que, paradoxalmente, com o 

argumento da necessidade de protecção da vítima concreta.  

Quanto aos crimes de coacção sexual e de violação, passou desde 2015 a 

dispor-se no número 2 do artigo 178.º do Código Penal que “quando o 

procedimento pelos crimes previstos nos artigos 163.º e 164.º depender de queixa, 

o Ministério Público pode dar início ao mesmo, no prazo de seis meses a contar da 

data em que tiver tido conhecimento do facto e dos seus autores, sempre que o 

interesse da vítima o aconselhe”4. 

De forma propositadamente simplificada, pode afirmar-se que um crime 

deve ser público quando o interesse comunitário na persecução penal se sobrepuser 

ao interesse do concreto ofendido na existência ou não de um processo penal e que, 

 
4 Esta redacção foi introduzida pela Lei n.º 83/2015, de 5 de Agosto. 
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pelo contrário, um crime deverá ser particular em sentido amplo sempre que se 

dever outorgar preponderância à vontade do ofendido quanto à existência do 

processo penal, secundarizando o interesse comunitário. Sob este enfoque, parece 

paradoxal que, para protecção dos interesses das vítimas adultas de crimes de coacção sexual e 

de violação, se outorgue ao crime uma natureza pública. Pior: acredita-se que há vários 

motivos para recear que esta se revele uma opção contraproducente à luz dos 

interesses das vítimas destes crimes. 

Não é por se ver nos crimes contra a liberdade sexual crimes menos graves que se optou por 

fazer depender de queixa o procedimento criminal – com algumas excepções, 

nomeadamente quando tais crimes forem praticados contra menores. Podem existir 

crimes graves – como o crime de violação – em que o legislador conclui que a 

resposta punitiva não deve dar-se com alheamento pela vontade do ofendido, 

precisamente porque as características da infração e a sua atinência a espaços de 

intimidade são adequadas a gerar uma vitimização secundária que deve considerar-se 

inaceitável. A ponderação das vantagens associadas a não atribuir carácter sobretudo 

público a crimes como o de violação não se funda, pois, na afirmação da menor 

gravidade das condutas, mas sim, pelo contrário, na verificação de que tais condutas 

muito graves devem merecer a resposta pública alcançada através do processo penal 

sempre que – mas apenas quando – as vítimas o não considerarem insuportável. 

No âmbito do Conselho da Europa, foi adoptada em 2011 a Convenção de 

Istambul – Convenção para a Prevenção e o Combate à Violência contra as 

Mulheres e a Violência Doméstica5, aprovada através da Resolução da Assembleia da 

 
5 Sobre o âmbito desta Convenção e sobre a possibilidade de “levantar algumas questões de 
compatibilidade constitucional (…) num sistema de Direito Penal dito de intervenção mínima”, 
cfr. Teresa BELEZA, «”Consent – it’s as simple as a tea”: notas sobre a relevância do 
dissentimento nos crimes sexuais, em especial na violação”, Combate à Violência de Género – Da 
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República n.º 4/2013, de 21 de Janeiro. Esta Convenção contém um conjunto de 

disposições que parecem indiciar uma preferência pelas soluções punitivas em 

detrimento de outras respostas que possam ser mais desejadas pelas vítimas, o que 

não deixa de ser questionável. Entre essas disposições, conta-se o artigo 48.º, sob a 

epígrafe “Proibição de processos alternativos de resolução de conflitos ou de 

pronúncia de sentença obrigatórios”: “1. As Partes deverão adoptar as medidas 

legislativas ou outras que se revelem necessárias para proibir os processos 

alternativos de resolução de conflitos obrigatórios, incluindo a mediação e a 

conciliação em relação a todas as formas de violência abrangidas pelo âmbito de 

aplicação da presente Convenção” – a única interpretação que se julga cabida  (e que 

é, para mais, coerente com o argumento literal) é que esta disposição apenas 

interdita os processos alternativos de resolução de conflitos que sejam obrigatórios, 

ou seja, não queridos pelas vítimas. Também com relevância para a ponderação de 

um assunto já referido – o da opção pela natureza pública ou semi-pública nos 

crimes tradicionalmente associados à violência contra as mulheres –, dispõe-se no 

artigo 55.º da Convenção de Istambul, sob a epígrafe “Processos ex parte e ex officio”, 

que “1. As Partes deverão garantir que as investigações das infracções previstas nos 

artigos 35.º, 36.º, 37.º, 38.º e 39.º da presente Convenção ou o procedimento 

penal instaurado em relação a essas mesmas infracções não dependam totalmente da 

denúncia ou da queixa apresentada pela vítima, se a infracção tiver sido praticada no 

todo ou em parte no seu território, e que o procedimento possa prosseguir ainda 

que a vítima retire a sua declaração ou queixa”. A nova redacção dada ao número 2 

do artigo 178.º do Código Penal – e a possibilidade de em certas situações o 

Ministério Público desencadear oficiosamente o processo criminal – parece 

salvaguardar o respeito por esta prescrição. 

 

Convenção de Istambul à nova legislação penal, Coord. Maria da Conceição Cunha, Porto: 
Universidade Católica Editora, 2016, p. 18. 
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Em síntese: acautelada a possibilidade de, nos termos no novo n.º 2 do artigo 

178.º, o Ministério Público desencadear oficiosamente o processo em nome do 

interesse da vítima, a manutenção da natureza semi-pública destes crimes de coação 

sexual, violação e abuso sexual de pessoa incapaz de resistência praticados contra 

vítimas maiores de idade parece a única solução coerente com o recorte dado ao 

bem jurídico que é a liberdade sexual e com o entendimento de que constitui 

inaceitável forma de vitimização secundária a imposição de um processo criminal 

indesejado por uma vítima de um destes crimes que tão flagrantemente contendem 

com a sua intimidade. 

Na doutrina portuguesa, este é o entendimento sustentado nomeadamente por 

Pedro Caeiro, muito crítico quanto “à expropriação de direitos da vítima”, com o 

Estado a arrogar-se “o direito de se substituir às vítimas em decisões com alto 

potencial lesivo para as respectivas vidas”. O Autor pronuncia-se expressamente 

contra projetos de lei que “propõem certas soluções que representam 

objectivamente uma perda de direitos por parte da vítima, na medida em que – no 

intuito de a protegerem contra si própria – lhe retiram o poder de decidir sobre a 

instauração do procedimento penal nos crimes de Coacção sexual e de Violação (...). 

Subjacente a estas soluções está a pressuposição – fundada – de que a vítima destes 

crimes se encontra muitas vezes fragilizada, quando não pressionada ou coagida, e 

que portanto o Estado não deve deixar totalmente nas suas mãos direitos cujo 

exercício, em último termo, pode impedir a administração da justiça e ser 

prejudicial para a própria. Todavia, a forma como o Estado pretende arrogar-se o 

direito de se substituir às vítimas em decisões com alto potencial lesivo para as 

respectivas vidas contrasta flagrantemente com o discurso de empoderamento das 

mesmas e de promoção da sua autonomia. Na verdade, estas propostas não nos 

parecem necessárias, nem legítimas”. Por outro lado, sob o enfoque dos 
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compromissos internacionais e da avaliação a que a legislação portuguesa é objeto no 

âmbito do GREVIO, sublinha-se que “parece seguro que a lei portuguesa cumpre 

perfeitamente o segmento do artigo 55.º, n.º 1, da Convenção de Istambul, na parte 

em que impõe aos Estados o dever de garantir que o procedimento pelos crimes de 

Coacção sexual e de Violação não dependa inteiramente da queixa da vítima”, na 

medida em que, por força do novo n.º 2 do artigo 178.º do Código Penal, “a vítima 

nunca tem, em caso algum, um poder absoluto de impedir o início de um 

procedimento penal por estes crimes, e é precisamente isso que a Convenção 

pretende” – aduzindo-se enfaticamente que “a transformação da Coacção Sexual e da 

Violação em crimes públicos não só não é exigida pelo direito internacional como 

criará desnecessariamente casos de vitimização secundária, que obrigarão a vítima a 

participar, eventualmente muitos anos depois dos factos, de um procedimento 

formal que ela não deseja, e, no limite, a iniciar procedimentos penais em casos em 

que a própria vítima – ao invés do Ministério Público – não se auto-representa 

como tal”  6. 

Já se considera pertinente, porém, o apelo feito pelos peticionários no sentido 

de se reforçar a protecção das vítimas de crimes de violação, devendo ser 

ponderadas eventuais alterações legislativas no sentido de se alargar o prazo durante 

o qual a queixa pode ser apresentada (o prazo de seis meses pode ser exíguo face às 

especificidades da vitimização sexual); facilitando o acesso ao direito 

(nomeadamente através da garantia de aconselhamento jurídico célere); revisitando 

 
6 Cfr. Pedro CAEIRO, Observações sobre a projectada reforma do regime dos crimes sexuais e do crime de violência 

doméstica, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 29, n.º 3, 2019, p. 668 ss (a publicação tem na base as 
observações enviadas ao Grupo de Trabalho — Alterações Legislativas — Crimes de Perseguição e 
Violência Doméstica, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, da 
Assembleia da República, como complemento da audição que teve lugar a 31 de Maio de 2019. 
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a norma penal incriminadora para avaliar a necessidade de colmatar lacunas de 

punibilidade. 

 

Nos termos antes expostos, a relatora signatária do presente Relatório 

entende que:  

 

1. Acautelada a possibilidade de, nos termos no novo n.º 2 do artigo 178.º, 

o Ministério Público desencadear oficiosamente o processo em nome do 

interesse da vítima, a manutenção da natureza semi-pública destes crimes 

de coação sexual, violação e abuso sexual de pessoa incapaz de resistência 

parece a única solução coerente com o recorte dado ao bem jurídico que 

é a liberdade sexual e com o entendimento de que constitui inaceitável 

forma de vitimização secundária a imposição de um processo criminal 

indesejado por uma vítima de um destes crimes que tão flagrantemente 

contendem com a sua intimidade. 

2. Devem ser ponderadas eventuais alterações legislativas no sentido de se 

reforçar a protecção das vítimas de crimes de violação, nomeadamente (i) 

alargando o prazo durante o qual a queixa pode ser apresentada (o prazo 

de seis meses pode ser exíguo face às especificidades da vitimização 

sexual); (ii) facilitando o acesso ao direito (nomeadamente através da 

garantia de aconselhamento jurídico célere); (iii) revisitando a norma 

penal incriminadora para avaliar a necessidade de colmatar lacunas de 

punibilidade. 

 

 

 




