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Parecer da Ordem dos Advogados  

 

1. A Assembleia da República através da Comissão de Assuntos Constitucionais Direitos, Liberdades e 

Garantias solicitou à Ordem dos Advogados a emissão de parecer sobre o Projeto de Lei nº 849/XIV-2.ª apresentado 

pelo partido CDS, o qual visa  a alteração do artigo 67º-A do Código de Processo Penal e do artigo 152º   Código Penal 

, sob epígrafe “Consagração do estatuto de vítima para as crianças que testemunhem a prática de violência doméstica 

ou que vivam em contexto de violência doméstica” ( 38ª alteração ao Código de Processo Penal e 53ª alteração ao 

Código Penal).  

 

 2. Para tanto, o Projeto de Lei apresenta como fundamentos na sua exposição de motivos:  

 

“É consenso generalizado que as crianças são vítimas de violência física e psicológica, mesmo que não sejam 

diretamente objeto de agressões físicas: serem forçadas a assistir a agressões físicas e psicológicas entre os 

progenitores e demais membros da família próxima consubstanciam sucessivos, intensos e graves maus tratos 

psicológicos cometidos contra as crianças, que integram a prática do crime de violência doméstica. A Equipa de 

Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica (doravante, a Equipa) chamou a atenção para esse facto: 

com frequência, não se atende a que essa conduta praticada na presença de criança ou jovem pode constituir um mau 

trato psicológico de que este é vítima e, portanto, configurar a prática de um autónomo crime de violência doméstica. 

Não são poucas as opiniões, por outro lado, que apontam no sentido de que, nas crianças, este tipo de abusos 

psicológicos dá início a processos de aprendizagem da violência, enquanto modo de estar e de viver, que podem levá-

los a mimetizar tais comportamentos e atitudes ao longo da sua vida.  

A Equipa publicou, até hoje, oito relatórios que se debruçam sobre casos de homicídio em contexto de violência 

doméstica, onde se colocam questões objetivas sobre a ocorrência de violência no seio da família em todos os processos 

de triagem e onde se aconselha especificamente que, em todas as situações em que ocorram episódios de violência 

contra as mulheres e violência doméstica, seja averiguada a existência de crianças/jovens direta ou indiretamente 

envolvidos ou afetados, procedendo-se à avaliação do risco que correm e adotando-se as adequadas medidas de 

segurança, complementadas com a comunicação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou com procedimento 

judicial adequado à sua proteção e promoção dos direitos das mesmas. 

Em janeiro de 2019, por seu turno, o Grupo de Especialistas na Ação contra a Violência contra as Mulheres e a 

Violência Doméstica (GREVIO) fez a primeira avaliação da aplicação da Convenção de Istambul pelo Estado 

português, na qual identificou vários assuntos prioritários em relação aos quais é preciso que as autoridades 

portuguesas com competências na matéria ajam rapidamente, sob pena de o país continuar a não cumprir o estipulado 
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na Convenção de Istambul. Um deles consiste precisamente na revisão da definição de vítima, na legislação portuguesa, 

a fim de que este se aplique a todas as pessoas que a Convenção de Istambul considera vítimas, designadamente, no 

sentido de incluir as crianças na mesma ordem de proteção das suas mães, sejam as crianças vítimas diretas ou 

indiretas (recomendação n.º 219). 

Para as primeiras signatárias da Petição n.º 111/XIV-1.ª (“Aprovação do Estatuto de Vítima para crianças inseridas 

em contexto de violência doméstica”), que visa sensibilizar a Assembleia da República para a urgência de se legislar 

no sentido da proteção das crianças que vivem em contexto familiar de violência doméstica, é imprescindível  a 

alteração do artigo 67.º-A do Código de Processo Penal, a fim de clarificar a aplicação do estatuto de vítima  a 

essas crianças, assegurando-lhes o direito a serem indemnizadas, a serem ouvidas em tribunal (mediante declarações 

para memória futura) e a serem afastadas dos agressores, entre outros. 

É necessária, de facto, a expressa consagração das crianças enquanto vítimas de violência doméstica no Código de 

Processo Penal, dado que, apesar de o quadro jurídico vigente favorecer a atribuição do estatuto de vítima às crianças 

que testemunhem a prática de violência doméstica, ou vivam num contexto gerado por esse tipo de crime, a verdade é 

que essa atribuição, muitas vezes, não ocorre porque a lei não é suficientemente clara. 

Por outro lado, é necessário rever a incriminação da violência doméstica, no sentido de clarificar que o menor que 

seja exposto a esse crime é uma vítima autónoma de maus tratos psíquicos e não uma mera circunstância qualificadora 

de um crime de violência doméstica cometido contra outra pessoa. Naturalmente que, uma vez que se consagre a 

criança enquanto vítima autónoma de violência doméstica, deixa de fazer sentido a previsão da exposição da criança 

à violência doméstica, ainda que apenas enquanto circunstância qualificadora da ação do agente e, certamente, muito 

menos enquanto incriminação autónoma.”. 

 

3. Assim, o presente projeto Lei visa favorecer a atribuição do estatuto de vítima às crianças que testemunhem 

a prática de violência doméstica, ou vivam num contexto gerado por esse tipo de crime, alterando-se o artigo 67º-A do 

Código de Processo Penal e o artigo 152º do Código Penal. 

 

4. Sobre o reconhecimento do estatuto de vítima das crianças que testemunhem ou vivam em contexto de 

violência doméstica, a propósito do projeto-lei nº 779/XIV/2ª do PAN que propunha a alteração do artigo 2º da Lei nº 

112/2009 de 16 de setembro e do artigo 152º do Código Penal, a Ordem dos Advogados já se pronunciou através do 

parecer de 27 de Abril de 2021, que aqui, mais uma vez, subscrevemos. 
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5. Nesse parecer refere-se: 

 

 “Concordamos, no geral, com o reconhecimento legal do estatuto de vítima aos menores que testemunhem ou 

vivam em contexto de violência doméstica e, em consequência, com a criação de um novo tipo legal de Crime. 

    Não obstante, entendemos que deve ser restringido o âmbito de aplicação da norma aos casos em que a 

conduta do agressor seja adequada a provocar prejuízo ao desenvolvimento do menor. 

   Por ouro lado, consideramos que deve optar-se pela utilização do vocábulo “menor”, porque mais 

abrangente, ao invés de “criança “e/ou “jovem “, em concordância com as demais referências constantes do próprio 

artigo 152º do Código Penal. 

   Cumpre ainda alertar para a necessidade de promover a conformação do novo tipo legal de crime com outras 

disposições legais, designadamente, as contidas no Código de Processo Penal “. 

  

6. Entendemos concordar ,mais uma vez , com o reconhecimento do estatuto de vítima das crianças e/ou jovens 

( menores)  que testemunhem ou vivam em contexto de violência doméstica, bem como com a   necessidade de  rever a 

incriminação da violência doméstica, no sentido de clarificar que o menor que seja exposto a esse crime é uma vítima 

autónoma de maus tratos psíquicos e não uma mera circunstância qualificadora de um crime de violência doméstica 

cometido contra outra pessoa, embora   deva ser restringida a sua aplicação aos casos em que a conduta do agressor seja 

adequada a prejudicar o desenvolvimento do menor. 

 

7. Concordando, igualmente, com a generalidade dos motivos apresentados, nomeadamente que é imperioso dar 

integral cumprimento ao estabelecido na Convenção de Istambul, ao estatuído no artigo 69º, nº 1 da Constituição da 

República Portuguesa e no artigo 19º da Convenção sobre os Direitos da Criança.  

 

 8. Somos assim favoráveis à alteração do artigo 67º-A do Código de Processo Penal, devendo, no entanto, 

substituir-se o vocábulo “crianças “pelo de “menores”, por ser mais abrangente. 

 

 9. Quanto à alteração do artigo 152 º do Código Penal, deve acrescentar -se no nº 2, ao texto “No caso previsto 

no número anterior, se o agente: “, as expressões “praticar o facto:”. 

 

 10. Devendo ainda substituir-se as expressões “criança ou jovem “por “menor”, acrescentando-se “que se 

encontre aos seus cuidados, dependência ou que com ele coabite, de modo a prejudicar o seu desenvolvimento físico, 

emocional e psicológico”. 
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 11. Pois a expressão menores é mais abrangente, sendo que não se deve no nosso entender, criminalizar toda e 

qualquer conduta do agressor em relação ao mesmo mas apenas aquela que seja adequada a prejudicar o seu 

desenvolvimento. 

 

 12. Sendo relevante a introdução da coabitação, pois que, por vezes, os menores coabitam com o agressor, 

vivendo várias famílias debaixo do mesmo teto, sem, contudo, estarem na sua dependência ou ao seu cuidado.  

 

 13. No mais subscreverem-se as restantes alterações. 

 

 14. Alerta-se ainda para a necessidade, caso as alterações sejam aprovadas, de proceder à alteração ao artigo 2º 

da Lei 112/2009 de 16 de Setembro, por forma a abranger   

no conceito de vítima especialmente vulnerável, os menores que testemunhem ou vivam em contexto de violência 

doméstica 

 

 15. Emitindo, por isso, em face do exposto, a Ordem dos Advogados parecer favorável ao Projeto de Lei N.º 

849/XIV/2.ª apresentado pelo partido CDS, com as restrições/ alterações supra referidas. 

  

É este, s.m.o., o nosso parecer. 

 

Lisboa, 4 de Junho de 2021 

 

 

 

Margarida Simões  

Vogal do Conselho Geral da Ordem dos Advogados 
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