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Resumo: o presente texto pretende demonstrar que o critério do chamado «crime de trato 

sucessivo» que parte da jurisprudência portuguesa vem aplicando em matéria de contagem de 

crimes sexuais, além de não corresponder a uma categoria dogmática, é inconstitucional, por 

violação dos princípios da legalidade e da tipicidade criminais; da proporcionalidade; da igualdade; 

viola os próprios direitos de defesa do arguido e é totalmente incompatível com os fins de prevenção 

geral das penas, quando correlacionado com os efeitos de longo prazo que os crimes sexuais 

acarretam para as vítimas, nem resolve as dificuldades de prova destes crimes, as quais só acentuam 

a sua inutilidade e falta de fundamento jurídico e legal.    

 

Palavras-chave: mulheres; violência sexual; saúde mental das vítimas; crime de «trato 
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1. A violência sexual no Mundo e em Portugal – suas características e 

impacto sobre as vítimas 

Na conjuntura histórica actual, a violência sexual é considerada pela 

Organização Mundial de Saúde um problema global, no sentido geográfico, porque 

se verifica em todos os países do mundo, e um problema global, no sentido 

demográfico, porque todos os estratos sociais e pessoas de ambos os sexos e de 

todas as idades são por ela afectadas, a uma escala absolutamente pandémica.  

Também é um grave problema de violação de direitos humanos, face às 

sequelas da violência sexual, na saúde física e mental das suas vítimas, o que 

envolve gravíssimos prejuízos pessoais para estas e suas famílias, enormes custos 

de saúde pública e custos sociais e económicos de outra natureza, mas de grande 

importância1.  

Os estudos etiológicos e epidemiológicos sobre violência sexual que vêm 

sendo realizados, em todo o Mundo, pela medicina, pela sociologia, pela psicologia, 

pela psiquiatria e até pela neurociência, sobretudo, a partir da década de oitenta 

do século XX, vêm constatando uma série de evidências que, depois de 

ultrapassadas algumas dificuldades metodológicas2, oferecem consenso e 

suficiente rigor científico para permitirem generalizar várias conclusões. 

 

1  Cfr, por exemplo, a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, proclamada 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução 48/104, de 20 de Dezembro de 1993, in 
http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/declaracaoviolenciamulheres.pdf. Prevenção 
da violência sexual e da violência pelo parceiro íntimo contra a mulher – Acção e produção de 
evidência, relatório publicado em 2012 pela Organização Mundial de Saúde, disponível in 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44350/9789275716359_por.pdf?sequence=3. 
2 Essas dificuldades metodológicas eram, sobretudo, inerentes à escolha dos grupos de controlo 
inadequados, ou da total ausência dos mesmos, assim como à inclusão de falsos negativos, ou 
vítimas de abuso sexual não detectadas; das amostras de população; à falta de controle de variáveis 
que podem ter influenciado e determinado o actual estado da vítima, independentemente do abuso 
sexual infantil, v.g., exposição a outras situações de violência física ou sexual, no decurso da sua 
vida; à ausência de consenso acerca do próprio conceito de abuso sexual infantil a considerar como 
premissa da investigação; à falta de controlo e de estudo isolado sobre variáveis como: a) a natureza 
concreta dos abusos sexuais sofridos, a sua frequência e a duração desses abusos; b) a idade da 
vítima, aquando da primeira experiência de abuso; c) a natureza relação entre a vítima e o agressor; 
d) determinadas características de personalidade da vítima, que a dotam de maiores ou menores 
competências para lidar e superar o trauma; e) o apoio familiar, social e o tipo de assistência na 
saúde de que esta disponha, ao revelar o abuso; f) os factores culturais que inibem ou promovem a 
denúncia das situações de abuso sexual, nas diferentes populações. 



A inconstitucionalidade da jurisprudência do «trato sucessivo» nos crimes sexuais 
 

Cristina Almeida e Sousa 

 

 

 

 Online, outubro de 2019 | 3 

A primeira dessas conclusões é a de que há uma acentuada tendência de 

género, na violência sexual no mundo, sendo as meninas, as adolescentes e as 

mulheres, a esmagadora maioria das pessoas que a sofrem e os homens, a 

esmagadora maioria das pessoas que a praticam.  

Outra conclusão muito relevante é a de que, na infância e na adolescência, 

os pais, os padrastos, os avós, outros familiares, ou pessoas próximas, amigos da 

família e conhecidos das vítimas integram a maior parte dos abusadores, sendo 

que, na idade adulta, a violência sexual intrafamiliar praticada pelo marido, 

companheiro, ou parceiro íntimo representa uma importante parcela dos crimes 

sexuais praticados em todo o mundo.         

De resto, estas prevalências (de género das vítimas e dos abusadores sexuais 

e, de vínculo familiar ou proximidade afectiva entre os perpetradores e as pessoas 

que são submetidas a violência sexual) resultam evidentes em qualquer relatório 

de estatística que se analise, mesmo que com diferentes resultados numéricos3.  

 

3 A Agência Europeia dos Direitos Fundamentais publicou, em 2014, um relatório denominado 
«violence against women: an EU-wide survey main results» sobre uma pesquisa feita com base em 
entrevistas a 42 mil mulheres dos 28 estados membros da UE, que concluiu que: mais de uma, em 
cada dez mulheres, sofreram alguma forma de violência sexual, por um adulto, antes de 
completarem 15 anos; uma, em cada dez mulheres, experimentou alguma forma de violência sexual, 
após os 15 anos e uma mulher, em cada vinte, foi violada; das mulheres intervenientes nesta 
pesquisa que relataram terem sido violadas pelo seu companheiro ou marido, à data, cerca de 31%, 
disseram ter sofrido seis ou mais episódios de violação – disponível in 
http://www.cosc.ie/en/COSC/FRA%20EU%20Survey%20on%20Violence%20Against%20Women
%20-
%20Full%20report.pdf/Files/FRA%20EU%20Survey%20on%20Violence%20Against%20Women%
20-%2. Com base em dados de 2005 a 2016 para 87 países, recolhidos pela ONU, dezanove por cento 
das mulheres entre 15 e 49 anos afirmaram ter sofrido violência física e / ou sexual por um parceiro 
íntimo, nos 12 meses anteriores à pesquisa -  progresso do objectivo 5 (alcançar a igualdade de 
género e capacitar todas as mulheres e meninas) de desenvolvimento sustentável para 2030 da 
ONU, informação reportada a 2017, in https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5. Por seu turno, 
no seu relatório denominado «Um Rosto Familiar – Violência na vida de crianças e adolescentes» 
de 1 de Novembro de 2017, a UNICEF informa que, em todo o mundo, cerca de 15 milhões de 
raparigas adolescentes entre os 15 e os 19 anos foram forçadas a praticar sexo em algum momento 
da sua vida, sendo que 9 milhões dessas meninas foram vitimadas, apenas no decurso do ano de 
2016. Nesse mesmo relatório, dá-se notícia de que em 38 países de baixo e médio rendimento, cerca 
de 17 milhões de mulheres adultas relatam ter sofrido sexo forçado na infância, assim como que, 
em 28 países da Europa, cerca de 2,5 milhões de mulheres jovens relatam experiências de violência 
sexual, com contacto físico e formas de violência sexual sem contacto físico, antes dos 15 anos.n 
Dados de 28 países indicam que 9 entre 10 meninas adolescentes que sofreram sexo forçado relatam 
terem sido vitimadas por alguém próximo, membro da família ou conhecido delas. Com base em 
dados de 30 países, apenas 1% das raparigas adolescentes que sofreram sexo forçado procuraram 
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O estudo etiológico e epidemiológico da violência sexual permite também 

concluir que os actos de violência sexual sobre as crianças, os adolescentes e os 

adultos implicam um enorme sofrimento emocional e psicológico para a 

esmagadora maioria das vítimas, durante e logo após esses actos.  

Uma outra conclusão, conexa com a anterior, é a de que o abuso sexual, na 

infância, muitas e muitas vezes, determina sequelas que perduram ao longo de 

todo o processo de crescimento e formação da personalidade da vítima, mesmo 

que não se traduzam em sintomas visíveis durante a infância e a adolescência e só 

venham a manifestar-se, na idade adulta, no que é comummente chamado pela 

Psicologia, como «efeitos a longo prazo» (aqueles que se fazem sentir a partir de 

dois anos, após a experiência de abuso sexual). 

A constatação da ocorrência dos chamados efeitos de longo prazo permitiu 

estabelecer uma relação directa de causa e efeito entre as experiências de abuso 

sexual e o risco de posterior desenvolvimento de diversos problemas de saúde física 

e mental, na quase totalidade das vítimas, designadamente, o desenvolvimento de 

psicopatologias, de transtornos psiquiátricos e de personalidade, de alterações de 

comportamento e de hábitos de vida, na idade adulta, problemas de 

relacionamento familiar e social e disfunções sexuais diversas. 

Assim, entre os problemas emocionais, contam-se: transtorno depressivo e 

bipolar; sintomas e transtornos de ansiedade; transtorno de stress pós-traumático; 

baixa auto-estima; transtorno de personalidade borderline; comportamentos 

autodestrutivos com  uma variada gama de manifestações, incluindo a negligência 

no cumprimento das obrigações profissionais, familiares e sociais; ideação e 

conduta suicida e automutilação; sentimentos de autoculpabilização; isolamento 

social; baixa autoestima; depressão major.  

 

ajuda profissional – disponível in https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/10/EVAC-
Booklet-FINAL-10_31_17-high-res.pdf, factos que foram obtidos com base nos dados de informação 
do DHS e do MICS realizados entre 2005 e 2016. A estimativa de formas de violência sexual por 
contacto e sem contacto físico, antes dos 15 anos, foi calculada com base nos dados da União 
Europeia – Agência para os Direitos Fundamentais (FRA), Inquérito à Violência contra as Mulheres, 
disponível in http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-
main-results-report. 
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Os problemas de relação são, essencialmente: isolamento e ansiedade 

sociais; dificuldades de manutenção de relacionamentos íntimos e de 

estabelecimento de vínculos afectivos com os filhos. 

Nos problemas físicos, avultam: os transtornos de conduta alimentar 

(bulimia, anorexia); dores físicas crónicas, sobretudo, pélvicas e abdominais; crises 

convulsivas e epilépticas; desordens ginecológicas; transtorno dissociativo; 

transtorno de somatização; abuso de álcool e abuso de substâncias estupefacientes 

e psicotrópicas. 

Os problemas sexuais detectados referem-se: a sexualidade insatisfatória e 

disfuncional; condutas de risco sexual (manutenção de relações sexuais sem 

protecção, multiplicidade de parceiros sexuais; risco acrescido de contracção de 

doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV); gravidez e maternidade 

precoces, prostituição; desenvolvimento de parafilias como a pedofilia e o 

voyeurismo; revitimização e a transmissão intergeracional do abuso sexual.  

O transtorno de stress pós-traumático, por exemplo, tem grande incidência 

nas vítimas de abuso sexual e consequências de gravidade extrema. Com efeito, a 

literatura aponta como exemplo típico de acontecimento traumático gerador do 

transtorno de stress pós-traumático (entre outros), justamente, a sujeição a factos 

integradores dos crimes de abuso sexual e de violação4. 

Este transtorno está associado a experiências excepcionais da existência 

humana, caracterizadas por um sofrimento extremo e invulgar, para quem as 

vivencia, com impacto emocional e físico severo e consequências que afectam a sua 

saúde física e mental, por vezes, ao longo de toda a vida.  

O stress pós-traumático pode acontecer em qualquer idade, a partir do 

primeiro ano de vida e os seus sintomas manifestam-se, por regra, nos três meses 

 

4 APA American Psychiatric Association in, respectivamente, Manual Diagnóstico e Estatístico de 
transtornos mentais DSM-V, tradução brasileira da Associação Brasileira de Psiquiatria, Artmed, 
2013), p. 314, in 
https://blogs.sapo.pt/cloud/file/b37dfc58aad8cd477904b9bb2ba8a75b/obaudoeducador/2015/DS
M%20V.pdf. 
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seguintes à ocorrência do trauma, embora também possam manifestar-se apenas 

depois de decorridos vários meses e até anos. 

A duração dos sintomas também é variável, entre alguns meses e mais de 

cinquenta anos e esses sintomas são, entre outros: lembranças intrusivas 

angustiantes, recorrentes e involuntárias do evento traumático; reacções 

dissociativas (p. ex., flashbacks) nas quais o indivíduo sente ou age como se o 

evento traumático estivesse a acontecer novamente; reacções fisiológicas intensas 

a sinais internos ou externos que simbolizem ou se assemelhem a algum aspecto 

do evento traumático; sintomas de constrição e evitamento traduzidos em esforços 

para evitar recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes acerca do 

evento traumático, ou associados a este; cognições distorcidas persistentes a 

respeito da causa ou das consequências do evento traumático que levam o 

indivíduo a culpar-se a si próprio ou os outros; estado emocional negativo 

persistente, caracterizado por medo, pavor, raiva, culpa ou vergonha; sentimentos 

de distanciamento e alienação em relação aos outros; incapacidade persistente de 

sentir emoções positivas, como, por exemplo, sentimentos de felicidade, satisfação, 

ou amor; comportamento imprudente ou autodestrutivo; hipervigilância; 

problemas de concentração; perturbação do sono 5.  

As vítimas de abuso sexual na infância têm de duas a onze vezes mais 

probabilidades de revitimização sexual, na adolescência e na idade adulta, 

incluindo experiências posteriores de abuso físico e sexual, espancamento, 

experiências sexuais não consentidas e violação marital, vendo esse risco 

aumentado em relação directa com o grau crescente de severidade do abuso.  

Isto, porque a sexualização inapropriada de uma criança diminui-lhe ou 

retira-lhe a autoconfiança e, quando adolescente ou adulto, a sua capacidade de 

gerir relações amorosas, delapidando a sua percepção sobre as suas competências 

pessoais para estabelecer e manter relacionamentos íntimos. 

 

5 APA, American Psychiatric Association, APA, A. P. (1980). American Psychiatric Association. 
Cambridge Press 1980. Foi, de resto, na década de 1980, com a referida publicação da APA, que o 
stress pós-traumático passou a ser considerado como uma doença individualizada, com sintomas 
específicos (em linguagem médica, como «entidade nosológica»).    
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Além disso, o abuso sexual na infância pode aumentar a vulnerabilidade da 

vítima, por efeito do seu envolvimento em comportamentos de risco, como sejam, 

o abuso de álcool, de substâncias estupefacientes e psicotrópicas, a manutenção de 

relações sexuais com inúmeros parceiros, ou mesmo, a prática da prostituição, 

tudo consequências associadas a experiências de violência sexual, tudo situações e 

ambientes que aumentam o risco para outras situações traumáticas, das quais é 

exemplo a agressão sexual, na idade adulta. 

Em matéria de transmissão intergeracional do abuso sexual, a literatura 

oscila numa percentagem entre 20% e 30% dos casos de abuso sexual infantil 

estudados6.  

 

6 Quanto à existência de um risco acrescido de desenvolvimento destes sintomas associado a 
experiências de abuso/violência sexual e à natureza desses sintomas. V. Humphrey, J.A., and White, 
J.W. (2000). Women’s vulnerability to sexual assault from adolescence to young adulthood. Journal 
of Adolescent Health, 27, 419-424, Banyard, V. L., Williams, L. M. y Siegel, J. A. (2001), The long-
term mental health consequences of child sexual abuse: An exploratory study of the impact of 
multiple traumas in a sample of women. Journal of Traumatic Stress, 14 (4), 697-715, Briere, J. e 
Elliott, D. M., (2003), Prevalence and psychological sequelae of self-reported childhood physical 
and sexual abuse in a general population sample of men and women, Child Abuse & Neglect 27, 
1205–1222, Peleikis, D. E., Mykletun, A. y Dahl, A. A. (2005), Current mental health in women with 
childhood sexual abuse who had outpatient psychotherapy. European Psychiatry, 20 (3), 260-267, 
Scherer Zavaschi, M. L., Graeff, M. E., Tatit Menegassi, M., Mardini, V., Simões Pires, D. W., Homem 
de Carvalho, R., Rohde, L. A. y Laks Eizirik, C. (2006), Adult mood disorders and childhood 
psychological trauma. Revista Brasileira de Psiquiatria, 28 (3), 184-190, Finkelhor, D., & Douglas 
(2006). E. Childhood Sexual Abuse Fact Sheet, in http://www.unh.edu/ccrc/factsheet/pdf/CSA-
FS20.pdf, Pereda, N., Guilera, G., Forns, M., & Gómez-Benito, J. (2009). The international 
epidemiology of child sexual abuse: A continuation of Finkelhor (1994). Child Abuse & Neglect, 
33(6), 331-342, Messman-Moore, T. L., Walsh, K. L., & DiLillo, D. (2010). Emotion dysregulation and 
risky sexual behaviour in revictimization. Child Abuse and Neglect, 34, 967-976, 
doi:10.1016/j.chiabu.2010.06.004, Cortés Arboleda, M. R., Cantón Duarte, J., & Cantón-Cortés, D. 
(2011). Naturaleza de los abusos sexuales a menores y consecuencias en la salud mental de las 
víctimas. Gaceta Sanitaria, 25(2), 157-165, Glasser M 1 , Kolvin I , Campbell D , Glasser Um , Leitch 
I, Farrelly S, Ciclo de abuso sexual infantil: ligações entre ser vítima e tornar-se um perpetrador. 
Dezembro de 2011, in  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Br+J+Psychiatry%22, 
Tonmyr, L., Ouimet, C., & Ugnat, A. (2012), A review of findings from the Canadian incidence study 
of reported child abuse and neglect (CIS), Canadian Journal of Public Health, 103(2), 103–112, 
Wilson, D. R., Vidal, B., Wilson, W. A, & Salyer, S. L. (2012), Overcoming sequelae of childhood 
sexual abuse with stress management, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 19(7), 587-
593. doi:10.1111/j.1365-2850.2011.01813.x, Sigurdardottir, S., Halldorsdottir, S., & Bender, S. S. (2012). 
Deep and almost unbearable suffering: Consequences of childhood sexual abuse for men’s health 
and well-being. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(4), 688-697, doi:10.1111/j.1471-
6712.2012.00981.x, Dolan, M., & Whitworth, H. (2013), Childhood sexual abuse, adult psychiatric 
morbidity, and criminal outcomes in women assessed by medium secure forensic service, Journal 
of Child Sexual Abuse, 22(2), 191-208. doi:10.1080/10538712.2013.751951, Chen, J., Cai, Y., Cong, E., 
Liu, Y., Gao, J., Li, Y., Tao, M., Flint, J. (2014). Childhood sexual abuse and the development of 
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Outra conclusão muito importante é a de que, se a experiência de abuso 

sexual envolver actos de penetração oral, anal ou vaginal, ou o uso concomitante 

de violência física, ou psíquica, ou outras formas de coerção da vontade, se tiver 

sido perpetrada pelo pai, pelo padrasto, ou por outro familiar próximo, ou por um 

conhecido, do núcleo relacional de confiança da vítima, se tiver sido repetido várias 

vezes, por períodos mais prolongados, tanto maior será a probabilidade de 

produção dos chamados efeitos psicológicos a longo prazo e com maior severidade 

se farão sentir esses efeitos, do que se a exposição a violência sexual se traduzir 

num acto isolado e praticado por um desconhecido7.  

 

recurrent major depression in Chinese women, PloS One, 9(1), e 87569, 
doi:10.1371/journal.pone.0087569, O'Doherty, L.J. , Taft, A. , McNair, R. and Hegarty, K. (2015) 
Fractured Identity in the Context of Intimate Partner Violence: Barriers to and Opportunities for 
Seeking Help in Health Settings.. Violence Against Women, volume in press, in 
http://curve.coventry.ac.uk/open, Kaasa, Suzanne; Fisher, Bonnie; Cantor, David; Townsend, 
Reanne Recurring Victimization in the AAU Climate Survey on Sexual Assault and Sexual 
Misconduct, Julho de 2016, in 
https://www.aau.edu/sites/default/files/%40%20Files/Climate%20Survey/Recurring%20Victimiza
tion%20in%20the%20AAU%20Climate%20Survey%20on%20Sexual%20Assault%20and%20Sexual
%20Misconduct.pdf, Kennedy Amone-P’Olak, Tlholego Molemane Lekhutlile, Emilio Ovuga, 
Rosemary Ann Abbott, Richard Meiser-Stedman, David Gage Stewart, Peter Brian Jones, 2016, 
«Sexual violence and general functioning among formerly abducted girls in Northern Uganda: the 
mediating roles of stigma and community relations – the WAYS study, BMC Public Health, vol. 16, 
n.º 1, Rees S, Simpson L, McCormack CA, et al. Believe #metoo: sexual violence and interpersonal 
disclosure experiences among women attending a sexual assault service in Australia: a mixed-
methods study BMJ Open, 2019; 9:e 026773. doi: 10.1136/bmjopen-2018–026773, in 
https://bmjopen.bmj.com/content/9/8/e026773corr1. 
Sobre os prejuízos da violência sexual, a nível pessoal, social e económico, v. World Health 
Organization. Manual for estimating the economic costs of injuries due to interpersonal and 
selfdirected violence. Geneva: World Health Organization; 2008, in 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43837/9789241596367_eng.pdf;jsessionid=50C74
6C5288B6727C03E52AD1B2C55A7?sequence=1, World Health Organization. Global Status Report 
on Violence Prevention, 2014, in 
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/.  
7 Furniss, T. Abuso Sexual da Criança: uma abordagem multidisciplinar. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1993, Molnar, B. E., Buka, S. L., & Kessler, R. C. (2001). Child sexual abuse and subsequent 
psychopathology: Results from the National Comorbidity Survey, American Journal of Public 
Health, 91 (5), 753-760, Briere, J., & Elliott, D. M. (2003). Prevalence and psychological sequelae of 
self-reported childhood physical and sexual abuse in a general population sample of men and 
women. Child Abuse & Neglect, 27 (10), 1205-1222, Roberts, R., O’Connor, T., Dunn, J., & Golding, J. 
(2004). The effects of child sexual abuse in later family life; mental health, parenting and 
adjustment of offspring. Child Abuse & Neglect, 28 (5), 525-545, Romaro, R. A; Capitão, C. G. As 
faces da violência: aproximações, pesquisas, reflexões. São Paulo: Vetor, 2007, Florentino, B. R. 
Bérgamo, As possíveis consequências do abuso sexual praticado contra crianças e adolescentes, 
Fractal: Revista de Psicologia, v. 27, n. 2, p. 139-144, maio-ago. 2015, in 

http://dx.doi.org/10.1590/1984-0292/805. 
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Em Portugal, como no resto do mundo, a esmagadora maioria das vítimas 

de abuso sexual, na infância e na adolescência, são do género feminino, a grande 

percentagem dos perpetradores de abusos sexuais são do género masculino e são 

familiares muito próximos da vítima, sobretudo, o pai, mas também com destaque, 

o padrasto, os avós, ou pessoas do círculo de amizades da vítima, suas conhecidas 

e da sua confiança. 

Nas vítimas adultas, a violência sexual infligida pelo marido ou parceiro 

íntimo é também a que apresenta maior prevalência.  

Do mesmo modo, em Portugal, como no resto do mundo, variáveis como a 

natureza do abuso – sem ou com contacto físico, sem ou com penetração oral, anal 

ou vaginal, sem ou com uso de força física ou ameaça psicológica – a idade, o tipo 

de relação pré-existente entre o agressor e a vítima, interferem com a intensidade 

do trauma e com a sintomatologia, a nível físico, psicossomático, psicológico, 

psiquiátrico e comportamental e quanto mais intrusivas e violentas forem as 

práticas sexuais e o maior o período de duração dos actos sexuais abusivos, maior 

será o perigo de as vítimas apresentarem um ou vários dos sintomas catalogados 

como consequências de longo prazo da violência sexual e tendencialmente maiores 

serão as dificuldades de recuperação8.  

 

8 Em Portugal, os números são reveladores da premência das necessidades de prevenção geral e 
especial, no que se refere à punição da criminalidade sexual e de como a prevalência das vítimas 
destes tipo de crimes é do sexo feminino, tal como os relatórios da APAV os Relatórios Anuais de 
Segurança Interna de 2016 a 2018 e a Lei da Política Criminal para o biénio 2017-2019, a Lei 96/2017 
de 23 de Agosto, demonstram. 
Assim, o relatório APAV de 2017 concluiu que, das 9.176 vítimas de crimes apoiadas pela APAV em 
2017, a maioria, 82,5%, eram do sexo feminino e tinham idades compreendidas entre os 25 e os 54 
anos. Em 2017, a APAV registou um total de 9.481 autores de crimes sexuais, de entre os quais, mais 
de 80% eram do sexo masculino e tinham idades compreendidas entre os 35 e os 54 anos. Entre os 
crimes sexuais, foram registados 621 infracções, entre as quais 159 crimes de violação; 175 crimes de 
abuso sexual de crianças; 40 crimes de coacção sexual e 81 crimes de importunação sexual, só para 
referir os números mais significativos. Das 488 vítimas de crimes sexuais registadas, 85,3% são do 
sexo feminino, sendo que, 54;9% são crianças e/ou adolescentes e as restantes 32,6% mulheres 
adultas. O tipo de vitimação continuada foi o mais registado em 2017, representando 75% dos casos 
e com uma duração entre 2 e 6 anos.  De acordo com os dados do Relatório Anual de Segurança 
Interna de 2016 (https://www.parlamento.pt/Paginas/2017/marco/Relatoriodesegurancanterna-
2016.aspx), os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual registaram em 2016, um 
aumento de 13%, em relação ao ano anterior (1.026 casos em 2015 e 1.159 em 2016) e, segundo o 
Relatório Anual de Segurança Interna de 2017 (https://www.portugal.gov.pt/download-
ficheiros/ficheiro.aspx?v=9f0d7743-7d45-40f3-8cf2-e448600f3af6), só na participação de crimes de 
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Perante estes números, os importantes prejuízos para as vítimas, os 

exponenciais custos para a saúde pública, o abalo nas estruturas fundamentais de 

organização das sociedades e os danos substanciais para a economia, que resultam 

de certas formas de abuso sexual e dos efeitos de longo prazo que os mesmos 

acarretam para as vítimas, não estarão os tribunais portugueses a emitir sinais de 

impunidade e de benefício absolutamente injustificado, contrário aos princípios da 

 

violação, registou-se um aumento, em relação a 2016, de 21,8%, sendo que dos inquéritos iniciados 
em 2017 para investigação criminal da prática de crimes sexuais, 42,6% referem-se a crimes de abuso 
sexual de menores; 18,7% a crimes de violação e 14,3% a crimes de pornografia com menores. 
Já o relatório anual de segurança interna de 2018 (https://www.portugal.gov.pt/download-
ficheiros/ficheiro.aspx?v=ad5cfe37-0d52-412e-83fb-7f098448dba7) que indica valores semelhantes 
para a criminalidade sexual (42,4% de todos os crimes sexuais referenciados, 42;4% correspondem 
a abusos sexuais de crianças; 15,5% a crimes de pornografia de menores e 17,6% a crimes de violação) 
refere, a propósito dos crimes de abuso sexual de crianças, adolescentes e menores dependentes 
que, 98,1% dos autores dos factos integradores desses crimes são homens e que as vítimas são do 
género feminino, numa percentagem de 88,8 e que, pelo menos, em 46,8% dos casos, os crimes 
sexuais contra menores de idade foram praticados em contexto de relacionamento familiar entre o 
agressor e a vítima, sendo que, numa percentagem de 22,8, existia uma relação de conhecimento 
prévio entre o agressor e a vítima (pág. 45). 
A fls. 46 deste mesmo relatório, acerca do crime de violação, refere-se que os arguidos são 
maioritariamente do sexo masculino e as vítimas do sexo feminino, predominando entre uns e 
outras o escalão etário 21-30 e correspondendo 56% dos casos a relações familiares ou de 
conhecimento entre os agressores e as vítimas, numa tendência já verificada, pelo menos, desde 
2016 e mantida em 2017 (cfr. fls. 28 e 29 do RASI de 2016 e fls. 28 e 29 do RASI de 2017).       
Foi, neste contexto, que a Lei da Política Criminal para o biénio 2017-2019 Lei 96/2017 de 23 de 
Agosto, estabeleceu, no art. 2.º als. d) e e) que os crimes contra a liberdade e autodeterminação 
sexual e os crimes praticados contra crianças e jovens, idosos e outras pessoas vulneráveis, são 
crimes de prevenção prioritária, «tendo em conta a dignidade dos bens jurídicos tutelados e a 
necessidade de proteger as potenciais vítimas (…)» e, no art. 3.º que os crimes contra a liberdade e 
a autodeterminação sexual são, também crimes de investigação prioritária. 
Sobre as características da violência sexual em Portugal, quanto às tendências de género de vítimas 
e abusadores, à específica natureza da violência sexual perpetrada em ambiente intrafamiliar e 
extrafamiliar, às correspectivas consequências para a saúde física e mental das vítimas, para além 
dos RASI de 2016 a 2018: Logrado Cardoso, Diana Carolina Isidoro e Pombas Caniço, Hernâni Abuso 
Sexual Infantil, Art. de revisão, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Portugal, estudo 
de Junho de 2015, in 
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/33713/1/Abuso%20Sexual%20Infantil%2C%20FMUC
%2C%202016%2C%20Diana%20Cardoso.pdf, Mateus, Marisa Isabel Sousa Martins, «Prevalência de 
Abuso Sexual em Crianças Portuguesas», Dissertação de Mestrado, sob a orientação do Prof. Dr. 
José Ornelas; ISPA, Instituto Universitário Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, in 
http://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/2297/1/15041.pdf, Figueiredo, B., Bifulco, A., Paiva, C., 
Maia, A., Fernandes, E., & Matos, R. (2004). History of childhood abuse in Portuguese parents. Child 
Abuse & Neglect, 28, 669–682, in https://www.journals.elsevier.com/child-abuse-and-neglect/, 
Martinho, Gabriela Maria Figueira, Crimes sexuais contra mulheres adultas: Da avaliação forense à 
decisão judicial, Escola de Psicologia da Universidade do Minho (2011), pp. 15-17, in 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/18642, Mateus M., Prevalência de Abuso Sexual 
em Crianças Portuguesas: Instituto Superior de Psicologia Aplicada; 2012. 
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protecção das vítimas e da punição dos agressores expressamente assumidos na 

Convenção de Istambul e, além disso, inconstitucional e ilegal, ao usar a figura do 

crime de trato sucessivo, no enquadramento jurídico penal dos crimes sexuais?   

A resposta afigura-se claramente afirmativa, porquanto é, precisamente, nas 

situações de vida em que a violência sexual é mais grave, mais prolongada e 

potenciadora de efeitos mais negativos, na saúde física e mental das vítimas e de 

mais difícil tratamento - a praticada em ambiente intrafamiliar com os contornos 

acima descritos - que esta jurisprudência do trato sucessivo vem sendo aplicada. 

  

2. Os pressupostos, a inadequação da expressão e a 

inconstitucionalidade da jurisprudência do «trato sucessivo», nos 

crimes sexuais tipificados no Código Penal português 

2.1. Os pressupostos 

A expressão «trato sucessivo» começou por ser adoptada pelo Supremo 

Tribunal de Justiça, na jurisdição penal, de forma mais frequente, a partir de 1993. 

Até 2003, as referências a «crime de trato sucessivo», dirigiam-se, quase 

exclusivamente, ao crime de tráfico de substâncias estupefacientes, apelando à 

natureza deste, como crime de empreendimento, quanto ao momento da 

consumação, como crime exaurido, quanto à natureza dos actos abrangidos no tipo 

incriminador e, quanto à sua estrutura objectiva típica, como um crime habitual, 

visando dissipar dúvidas no enquadramento jurídico de condutas que preenchiam 

várias das modalidades possíveis de acção, entre as previstas no art. 21.º do Decreto-

Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, ou que preenchiam várias vezes uma, ou algumas 

dessas formas de execução do tipo de crime como um crime único e não como 

crime continuado9.   

 

9 V.g., Ac. do STJ de 06.10.1993 proc. 044311; Ac. do STJ de 16.02.1995 proc. 047309; Ac. do STJ de 
17.01.1996 proc. 048694; Ac. do STJ de 17.01.1996, proc. 048685; Ac. do STJ de 25.01.1996, proc. 
047940; Ac. do STJ de 06.06.1997, proc. 96P1441; Ac. do STJ de 20.01.1998, proc. 97P1172; Ac. do STJ 
de 30.06.1999 proc. 99P424, in http://www.dgsi.pt (tal como os demais citados doravante sem outra 
menção). 
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A partir da prolação do acórdão do STJ de 02.10.2003 (proferido no processo 

2606/03-5.ª, in CJ-STJ 2003, tomo 3, pág. 194) a expressão «trato sucessivo» passou 

a ser aplicada, no âmbito dos crimes sexuais, por um certo sector da jurisprudência 

portuguesa. 

Confrontada com processos nos quais se prova a prática de uma 

multiplicidade de factos típicos, cada um deles potencialmente integradores de 

algum ou de vários dos tipos de crime previstos e puníveis pelos arts. 163.º a 167.º; 

170.º a 174.º, todos do Código Penal (CP) e, ao mesmo tempo, com a incerteza sobre 

as exactas circunstâncias de tempo em que cada prática sexual foi levada a cabo, 

convenciona que existe apenas um crime de trato sucessivo de algum dos tipos 

contidos nas referidas normas incriminadoras e aplica-lhe um específico regime 

sancionatório. 

Esta unificação depende, na linha de pensamento exarada nas decisões 

judiciais que preconizam esta jurisprudência, da verificação de determinados 

pressupostos. 

Do ponto de vista objectivo, da existência de uma pluralidade de actos 

típicos, praticados de forma essencialmente homogénea, que, além de uma certa 

similitude no modo de execução, tenham, entre si, uma determinada proximidade 

temporal e que os tipos de ilícito a que tais factos sejam subsumíveis, 

individualmente considerados, sejam os mesmos, ou, se forem diferentes, que 

protejam bens jurídicos semelhantes, bem assim, que a vítima seja sempre a 

mesma, em virtude de os crimes sexuais protegerem bens jurídicos eminentemente 

pessoais10.  

 

10 É o caso, entre outros, dos Acs. do STJ de 29.03.2007, proc. 07P1031; de 14.06.2007, proc. 1580/07-
5.ª, CJ-STJ 2007, tomo 2, pág. 220; de 23.01.2008, proc. 4830/07-3.ª; de 21.10.2009, proc. 
33/08.9TAMRA.E1.S1-3.ª; de 7.01.2010, proc. 922/09.1 GAABF-5.ª, CJ-STJ 2010, tomo 1, pág. 176; de 
20.01.2010, proc. 19/04.2JALRA.C2.S1-3.ª; de 13.07.2011, proc. 451/05.4JABRG.G1; de 29.11.2012 proc. 
862/11.6TAPFR.S1; de 22.01.2013, proc. 182/10.3TAVPV.L1.S1; de 12.06.2013, proc. 1291/10.4JDLSB.S1; 
da Relação de Lisboa de 15.12.2015, proc. 3147/08.JFLSB.L1-5; da Relação de Lisboa de 23.11.2016, proc. 
570/14.6PFSXL.L1-3; da Relação do Porto de 11.02.2015, proc. 2246/11.7JAPRT.P1; da Relação de Évora 
de 25.03.2014, proc. 145/06.3GDTVD.E2; da Relação de Évora de 29.12.2015, proc. 65/13.OGDLLE.E1; 
da Relação de Évora de 05.07.2016, proc. 255/13.0TELSB.E1; da Relação de Évora de 11.10.2016, proc. 
14/14.3GAVVC.E1; da Relação de Évora de 16.03.2017, proc. 72/15.3 JASTB.E1; da Relação de Évora de 
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A nível subjectivo, esta jurisprudência adita à pluralidade de condutas 

sexuais típicas, um particular nexo de imputação, que designa, ou de unidade 

resolutiva, não na acepção de uma única resolução criminosa, mas na de que a 

estreita conexão temporal que liga um facto típico ao outro é de tal ordem que, à 

luz dos dados da experiência psicológica, permite aceitar que o agente executou 

todos os actos que integram a actividade criminosa sem ter de renovar o 

correspondente processo de motivação11, ou na acepção de uma única «resolução 

determinada e persistente» do agente, em que o dolo «abarca ab initio uma 

pluralidade de actos sucessivos que ele se dispõe logo a praticar, para tanto 

preparando as condições da sua realização, estando-se no plano da unidade 

criminosa»12.  

Em qualquer destas duas hipóteses, o crime de trato sucessivo corresponde 

a um tipo agravado de culpa alicerçado na constatação de que é na persistência do 

propósito criminoso, revelado e intensificado em cada momento temporal e em 

cada conduta típica, de forma crescente, à medida que as condutas se vão 

repetindo, que vai também aumentando, quer o grau de ilicitude, quer a 

censurabilidade daquele conjunto de factos típicos. 

Por fim, em todas estas decisões judiciais, a opção em matéria de aplicação 

da pena é a punição de todo o comportamento antijurídico como um único crime, 

em que uma das condutas basta para preencher o tipo incriminador e as restantes 

são valoradas em sede de determinação concreta da pena, dentro de uma única 

moldura penal abstracta – a que estiver prevista, na norma incriminadora, a que 

corresponder o crime mais grave, entre todos os que integrarem esta aglutinação. 

 

24.05.2018, proc. 1010/16.1 PBEVR.E1; Ac. da Relação do Porto de 06.02.2019, proc. 966/14.3JAPRT e 
Ac. da Relação de Lisboa de 2.05.2019, proc. 6/17.0JDLSB.L1-9. 
11 Acs. STJ de 23.01.2008, proc. 4830/07-3ª; Ac. do STJ de 29.11.2012 proc. 862/11.6TAPFR.S1; Ac. da 
Relação de Évora de 11.10.2016, proc. 14/14.3GAVVC.E1; Ac. da Relação de Lisboa de 23.11.2016, proc. 
570/14.6PFSXL.L1-3; Ac. da Relação do Porto de 06.02.2019, proc. 966/14.3JAPRT e Ac. da Relação 
de Lisboa de 2.05.2019, proc. 6/17.0JDLSB.L1-9. 
12 Ac. do STJ de 02.10.2003, proc. 2606/03-5.ª in CJSTJ, 2003, Tomo III, p. 194; Ac. do STJ de 13.07.2011, 
proc. 451/05.4JABRG.G1; Ac. do STJ de 22.01.2013, proc. n.º 182/10.3TAVPV.L1.S1; Ac. do STJ de 
12.06.2013, proc. 1291/10.4JDLSB.S1; da Relação de Évora de 16.03.2017, proc. 72/15.3 JASTB.E1; de 
29.06.2016, proc. 65/13.OGDLLE.E1; da Relação de Lisboa de 15.12.2015, proc. 3147/08.JFLSB.L1-5, Ac. 
da Relação do Porto de 11.02.2015, proc. 2246/11.7JAPRT.P1. 
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Algumas fazem referência expressa às regras da punição do crime 

continuado, previstas no art. 79.º do CP, embora mesmo aquelas decisões judiciais 

que não lhe fazem alusão, acabem por adoptar a mesma metodologia de punição. 

 

2.2. A desnecessidade e desadequação da expressão «trato sucessivo» 

O primeiro aspecto que ressalta, na expressão «trato sucessivo» é o de que 

a sua utilização, que pretende ilustrar, precisamente, as ideias de reiteração, 

sucessão e/ou pluralidade de actos típicos, em que, muitas vezes, se concretiza a 

violência sexual, nada traz de esclarecedor, na medida em que o trato sucessivo 

designa um princípio geral de direito registral importado de outro ramo de Direito 

(o Direito das Coisas), onde já tem um significado técnico-jurídico preciso, 

referindo-se à sucessão encadeada de actos e de negócios jurídicos que envolvam 

a constituição, a transmissão ou a modificação do direito de propriedade ou de 

outros direitos reais de gozo sobre bens imóveis e aos efeitos do correspondente 

registo, nos termos dos arts. 1.º; 2.º; 7.º e 34.º do Código de Registo Predial.  

Por isso, não deve confundir-se com a liberdade sexual e com a auto-

determinação sexual, que são os bens jurídicos visados com as incriminações 

contidas no Capítulo V do Livro II do CP, por uma questão de rigor linguístico e 

metodológico e porque, por associação de ideias, gera o risco indesejável de 

equiparar pessoas a coisas, vale por dizer, colocar ao mesmo nível a liberdade e a 

autodeterminação sexuais visadas proteger pelos crimes sexuais e o tráfego jurídico 

em matéria de bens imóveis, que a expressão «trato sucessivo» encerra, como se 

aqueles bens jurídicos eminentemente pessoais fossem mercadorias ou bens 

transaccionáveis.  

Por outro lado, o uso desta expressão e os pressupostos do crime de trato 

sucessivo apontados como tal, na jurisprudência, mais não são do que uma mistura 

das características de empreendimento, exaurimento que assistem ao crime de 

tráfico de estupefacientes, assim como da estrutura objectiva reiterativa que é 

própria dos crimes habituais, com as regras da punição do crime continuado. 
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Ora, se algum dos crimes sexuais puder ser considerado crime habitual, de 

empreendimento ou exaurido, o que cumpre perguntar é: qual é a lógica ou o 

interesse científico, ou técnico-jurídico de designar os crimes sexuais, por «crimes 

de trato sucessivo», quando preexistem outros vocábulos que, com adequação e 

rigor científico, já designam conceitos próprios do Direito Penal para os 

caracterizar? 

    * 

Mas, além da inadequação da expressão, a solução que lhe subjaz é 

inconstitucional, porque viola os princípios da legalidade criminal e da tipicidade 

característicos do Direito Penal, da igualdade e da proporcionalidade. 

 

2.3. Quanto aos princípios da legalidade e da igualdade 

Na sua função garantística de confiar ao poder legislativo e à lei, os 

processos de criminalização e de despenalização dos comportamentos humanos e, 

quanto àqueles a que é atribuída tutela penal, de lhes fazer corresponder uma 

sanção, o princípio da legalidade implica quatro proibições essenciais: a proibição 

de leis penais indeterminadas ou imprecisas, a proibição de analogia (nullum 

crimen, nulla poena sine lege estricta), a proibição do Direito consuetudinário para 

fundamentar ou agravar a pena (nullum crimen, nulla poena sine lege scripta) e a 

proibição de retroactividade (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia) 13. 

Se a escolha dos bens jurídicos cuja violação tem tutela penal e a 

correspondente definição do crime está na reserva relativa de competência 

legislativa da Assembleia da República (ou do Governo mediante autorização, nos 

termos do art. 165.º alínea c), da Constituição), o Tribunal não pode redefinir, de 

forma criativa e inovadora, os elementos constitutivos do tipo legal incriminador, 

 

13 Dias, Jorge de Figueiredo, "Direito Penal - Parte Geral", Tomo I, "Questões Fundamentais. A 
Doutrina Geral do Crime", 2004, pág. 165, Carbonell Mateu, Juan Carlos, Derecho Penal - concepto 
y principios constitucionales. 3 ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p. 107, Muñoz Conde, Francisco 
y García Arán, Mercedes. Derecho penal- parte general, cit., p. 111, Pérez Luño, Antonio-Enrique. La 
seguridad jurídica. 2. ed. Barcelona: Ariel, 1994, p. 30-33, Monte, Mário Ferreira, O Princípio da 
Legalidade Criminal: Uma Revisitação à Luz de Concretas Exigências de Justiça Material, in 

https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rfdulp/article/view/5543/3476. 
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quando interpreta e aplica o Direito. Está vinculado à definição do crime e esta é a 

que defluí das palavras usadas pelo legislador nessa definição (nullum crimen, sine 

lege stricta). 

O problema da proibição de analogia entronca na natureza fragmentária e 

subsidiária do Direito Penal (que excluí, por natureza, a existência de lacunas), 

sendo certo que a interpretação extensiva não está expressamente proibida no CP 

(art. 1.º), mas está longe de ser consensual14.  

Para o que agora importa, mesmo que a interpretação extensiva em Direito 

Penal seja admissível (o que se afigura muito duvidoso, até pela dificuldade prática 

de a distinguir da analogia e porque interfere na certeza, clareza ou previsibilidade 

das normas penais e suas consequências), dada a sua asserção de mero alargamento 

da letra da lei, ela sempre pressuporá um texto composto de vocábulos 

polissémicos. 

E os vários sentidos que se encontrarem não podem ultrapassar os que 

forem possíveis e previsíveis segundo as palavras utilizadas pelo legislador, dentro 

do (con)texto jurídico em que as mesmas estão sistematicamente inseridas.  

Qualquer resultado interpretativo que vá além do sentido literal possível, 

será analogia ou criação de direito penal por via jurisprudencial ou doutrinária e, 

por isso mesmo, proibida, de harmonia com os princípios da necessidade, da 

subsidiariedade e da natureza fragmentária do Direito Penal, dos quais emerge o 

princípio da legalidade15.  

Daí que um dos efeitos imediatos do princípio da legalidade criminal seja a 

proibição para os tribunais (como para qualquer outra entidade) de definirem o 

que deve e o que não deve ser considerado crime, de atribuírem aos tipos legais de 

crimes já existentes características que não resultem expressas, nos textos das 

 

14 Entre outros, com opiniões divergentes entre si, Ferreira, Cavaleiro de, Lições de Direito Penal, I, 
1992, p. 64, Brito, Sousa e, Lei Penal na Constituição, em Estudos sobre a Constituição, 2.º vol., 1978, 
p. 253, Beleza, Teresa, Direito Penal, 2.ª ed., 1985, pp. 491 e segs., e Palma, Fernanda, Direito Penal 
- Parte Geral, 1994, pp. 94 e segs. 
15 Teotónio, H. Pereira Teotónio, in Interpretação da Lei Criminal e sua Aplicação no Tempo, Revista 
do MP, Ano 3, volume XII, pág. 48 e Dias, Figueiredo, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, pág. 175 e 
seg. 
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correspondentes normas incriminadoras, do mesmo modo, que as sanções penais 

não podem ser determinadas casuisticamente, fora dos limites legalmente 

impostos. 

Ora, o crime de trato sucessivo não tem específica consagração legal. 

Tanto no CP, como no Código de Processo Penal (CPP), apenas estão 

elencadas, como categorias legais, o crime permanente, no art. 119.º, n.º 2, al. a), do 

CP, o crime continuado, nos arts. 119.º, n.º 2, al. b), 30.º, n.os 2 e 3 e 79.º do CP e o 

crime habitual, no art. 119.º, n.º 2, al. b), citado. 

A única alusão a «actos sucessivos ou reiterados» de que há notícia, na 

ordem jurídico-penal portuguesa, está contida no art. 19.º, n.º 3, do CPP, a respeito 

dos critérios de fixação da competência dos tribunais portugueses, em razão do 

território.     

Por conseguinte, admitir que os crimes sexuais previstos e puníveis pelos 

arts. 163.º a 167.º e 171.º a 174.º do CP são crimes de trato sucessivo, com os 

pressupostos que são enunciados pela jurisprudência que preconiza tal solução, 

implica a atribuição a estes crimes de características próprias dos crimes habituais, 

ou de empreendimento, ou exauridos, ou seja, uma estrutura objectiva com 

pluralidade de actos, englobados normativamente num único crime16, com base no 

texto daquelas normas incriminadoras.  

O problema é que esse particular modo de execução desdobrado em 

diversos comportamentos igualmente susceptíveis de conduzir à consumação, 

ainda que com diferentes intensidades de lesão do bem jurídico protegido, não 

 

16 Sobre o conceito de crimes habituais, Ferreira, Cavaleiro em «Direito Penal Português» l, p. 269, 
Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa, Verbo, 1981); Moutinho, Lobo, «Da 
unidade à pluralidade dos crimes no direito penal português», página 620, nota 1854. Sobre os 
conceitos de crimes de empreendimento e de crimes exauridos Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado 
de Derecho Penal. Parte General, 4.ª ed. corrigida e ampliada (tradução de José Luís Manzanares 
Samaniego), Granada, Comares Editorial, 1993, pág. 476; Maurach, Reinhart/ Gössel, Karl-Heinz/ 
Zipf, Heinz, Derecho Penal. Parte General 2. Formas de aparición del delito y las consecuencias 
jurídicas del hecho (Traducción de la 7ª edición alemana por Jorge Bofill Genzsch), Buenos Aires, 
Editorial Astrea, 1995, p. 40 e 168); Moniz, Maria Helena, “Crime de trato sucessivo” (?)*, 
julgaronline, Abril de 2018, in http://julgar.pt/wp-content/uploads/2018/04/20180411-ART.-
JULGAR-Crimes-de-trato-sucessivo-Helena-Moniz.pdf. 
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consta da descrição legal daqueles tipos legais, quanto aos correspondentes 

elementos constitutivos. 

Esta é a conclusão que se impõe retirar, desde logo, da comparação do texto 

das normas que incriminam a coacção sexual, a violação e as diferentes 

modalidades de abuso sexual de crianças e adolescentes, com aquelas que tipificam 

os crimes de lenocínio de maiores e de menores e certas formas de consumação do 

crime de pornografia de menores.   

Na tipificação dos crimes de lenocínio previstos nos arts. 169.º e 175.º e no 

de pornografia de menores, nas modalidades previstas nas als. c) e d) do n.º 1 do 

art. 176.º do CP, o legislador configurou a sua estrutura objectiva, como de 

pluralidade de actos ou de actividade. 

No lenocínio, tanto de maiores como de menores de idade, em sintonia com 

a realidade naturalística e sociológica do fenómeno que constituí o objecto da 

incriminação, o legislador penal optou por uma descrição objectiva do tipo que 

pressupõe uma actividade ou execução desdobrada em múltiplos actos de 

semelhante ou diferente natureza que se repetem e/ou sucedem, uns aos outros, 

por um período mais ou menos prolongado, todos dirigidos a uma finalidade única, 

que é a exploração lucrativa da prostituição exercida por outrem, maior ou menor 

de idade.     

Também, no crime de pornografia de menores, quanto às modalidades de 

acção contidas nas previsões das als. c) e d) do art. 176.º, n.º 1, o tipo está 

configurado com uma estrutura objectiva plural ou reiterativa – «c) produzir, 

distribuir, importar, exportar, divulgar, exibir ou ceder, a qualquer título ou por 

qualquer meio, os materiais previstos na alínea anterior; d) adquirir ou detiver 

materiais previstos na alínea b) com o propósito de os distribuir, importar, 

exportar, divulgar, exibir ou ceder». 

Porém, não se afigura que as outras modalidades de crimes sexuais 

comunguem desta estrutura objectiva especial, que permita qualificá-los como 

crimes habituais, ou de empreendimento, ou exauridos. 
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As normas incriminadoras integradas no Capítulo V do CP, referem- se 

sempre, mas sempre, no singular, a «acto sexual de relevo», nos arts. 163.º; 165.º, n.º 

1; 166.º, n.º 1; 167.º, n.º 1; 171.º, n.º 1; 172.º, n.º 1; 173.º, n.º 1; 174.º, n.º 1 e a «cópula, coito 

oral, coito anal ou introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objectos», nos 

arts. 164.º; 165.º, n.º 2; 166.º, n.º 2; 167.º, n.º 2; 171.º, n.º 1; 172.º, n.º 1; 173.º, n.º 2; e 174.º, 

n.º 2 do CP. 

Ao erigir como modos de actuação típica, na descrição dos vários tipos de 

crimes sexuais contidos nestas normas incriminadoras, três diferentes 

modalidades de actos que de forma mais ou menos directa e intensa se encontram 

conotados com a sexualidade, ou correspondem ao próprio exercício desta, o 

legislador penal atribuiu-lhes, em conformidade, diferentes graus de gravidade, 

por referência à intensidade da agressão ao bem jurídico que são aptos a causar e 

fez-lhes corresponder normas incriminadoras e molduras penais abstractas 

autónomas cujos limites mínimo e máximo espelham, precisamente, essa diferente 

gravidade. 

Assim, os actos exibicionistas e os «contactos de natureza sexual», que são 

os menos censuráveis, servem de substrato factual ao crime de importunação 

sexual previsto para adultos, no art. 170.º e de abuso sexual de criança, na 

modalidade prevista no art. 171.º, n.º 3, al. b), do CP e encerram tipos privilegiados.  

 Os actos sexuais de relevo são a espécie fundamental, utilizada para a 

configuração de vários dos crimes como tipos base e, num escalão de maior 

gravidade, as subespécies destes – cópula, coito anal, coito oral e introduções 

vaginais e anais com outras partes do corpo ou com objectos – são usadas para as 

formas qualificadas dos tipos base consumados, mediante a prática de actos sexuais 

de relevo, como suas circunstâncias agravantes modificativas17.  

 

17 Sobre os conceitos de actos de importunação sexual e de actos sexuais de relevo, cfr., por todos, 
Mouraz, Lopes José e Milheiro, Tiago Caiado, Crimes Sexuais, Análise Substantiva e Processual, 1ª 
edição, Dezembro de 2015, Coimbra Editora, p. 37 a 43 e 50; Albuquerque, Paulo Pinto de, 
Comentário do Código Penal, págs. 449/450 e ss.;Leite, Inês Ferreira, A Tutela Penal da Liberdade 
Sexual, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 21, n.º 1, Janeiro-Março 2011, pp. 71-73; Dias, 
Maria do Carmo Silva, “Repercussões da Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro, nos crimes contra a 
liberdade sexual, Revista do CEJ, 1.º Semestre de 2008, Número 8; Rodrigues, Anabela, Comentário 
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Este escalonamento em três diferentes patamares de gravidade, associado à 

alusão às diferentes espécies de actos susceptíveis de lesar a liberdade e/ou a 

autodeterminação sexuais, sempre no singular, à semelhança da terminologia 

usada no art. 36.º da Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o 

Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, adoptada em 

Istambul, a 11 de Maio de 2011 (Convenção de Istambul, aprovada pela Resolução 

da Assembleia da República n.º 4/2013, de 21 de Janeiro, que alude expressamente, 

mais uma vez, somente, «a penetração vaginal, anal ou oral, de natureza sexual, de 

quaisquer partes do corpo ou objectos no corpo de outra pessoa, sem 

consentimento desta última»), não é irrelevante ou indiferente. 

É que, quando pretende atribuir aos comportamentos humanos, a que 

confere tutela penal, a natureza de crimes habituais, o legislador escolhe a panóplia 

de verbos que designam as diferentes acções adequadas à concretização da lesão 

do bem jurídico visado com a incriminação e insere-os na descrição legal, tal como 

fez nos mencionados crimes de lenocínio e de pornografia de menores dos arts. 

169.º; 175.º e 176.º, n.º 1, als. c) e d), e também o fez, noutros tipos de ilícito penal 

(v.g., os crimes de tráfico de substâncias estupefacientes, no art. 21.º do Decreto-

Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, ou os crimes de violência doméstica e de maus-tratos, 

nos arts. 152.º e 152.º A do CP). 

Do mesmo modo, quando pretende antecipar a protecção penal a estágios 

do iter criminis que, não fora o facto de estarem incluídos no texto da norma 

incriminadora, só como tentativa seriam puníveis, equiparando-os à consumação 

(e cominando-lhes penas mais graves do que as que lhes caberiam como meras 

tentativas), utiliza expressões como «atentar», «tentar», como acontece, por 

exemplo, nos crimes contra pessoa que goze de protecção internacional, de 

alteração  violenta do Estado de direito e de atentado contra o Presidente da 

República (arts. 322.º; 325.º e 327.º do CP).     

 

Conimbricense do Código Penal, Tomo II, págs. 533; Dias, Figueiredo Comentário Conimbricense 
ao Código Penal, Tomo II, p. 472; Garcia, M. Miguez e Rio, J. M. Castela, Código Penal, Parte Geral 
e Especial, com Notas e Comentários, Almedina, 2014, pág. 693. 
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Se o legislador quisesse colocar a tutela penal da liberdade sexual e da 

integridade da autodeterminação sexual em momento anterior ao da efectiva lesão 

desses bens jurídicos, tomando por referência as espécies mais graves ou mais 

agressivas para aqueles valores, teria equiparado estas condutas geradoras do 

resultado antijurídico àquelas que ainda só como mera tentativa podem ser 

jurídico-penalmente censuradas e com essa técnica legislativa teria englobado, 

numa única incriminação legal, todos os três grandes grupos de actos sexuais 

tipificados como meios de consumação dos vários crimes contidos no Capítulo V, 

do Título I, do Livro II do CP.  

Assim aglutinadas num só tipo legal de crime, bastaria que o legislador 

fixasse uma moldura penal abstracta suficientemente ampla, desde o seu limite 

mínimo ao seu limite máximo, de forma a permitir o doseamento concreto da pena 

em função da ilicitude e censurabilidade concreta de cada espécie de acção típica 

efectivamente praticada e do correspondente grau de gravidade de agressão ao 

bem jurídico protegido, para criar uma unidade de estrutura objectiva de 

realização plúrima, típica do crime habitual e, bem assim, do delito de 

empreendimento. 

E, considerando que em todos os crimes de coacção sexual, de violação, de 

abuso sexual de pessoa incapaz de resistência e de pessoa internada, de fraude 

sexual e de importunação sexual, o bem jurídico protegido é o mesmo, assim como 

é o mesmo o que se visa proteger com as incriminações dos abusos sexuais de 

crianças e adolescentes, nenhum obstáculo técnico-jurídico inviabilizaria tal 

opção. 

No limite, em atenção às subtis, mas efectivas, diferenças, nos contornos do 

bem jurídico tutelado, consoante a maioridade ou a menoridade das vítimas, duas 

normas incriminadoras – uma, para protecção da liberdade sexual dos adultos; 

outra, para protecção da autodeterminação sexual das crianças e adolescentes. 

É que os actos exibicionistas e outros característicos da importunação sexual 

mais não são do que estágios prévios de atentado à integridade sexual, seja na 

vertente da liberdade, seja na de autodeterminação sexuais, aos actos sexuais de 
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relevo genéricos, do ponto de vista da intensidade da ofensa ao bem jurídico, 

quando comparados com estes. 

Por seu turno, os actos sexuais de relevo genéricos materializam-se em 

comportamentos ou práticas que, de harmonia com o disposto no art. 22.º do CP, 

poderiam preencher um elemento constitutivo de um tipo de crime (al. a)), do 

mesmo modo que seriam idóneos a produzir o resultado típico (al. b)), bem assim, 

os que, segundo a experiência comum e salvo circunstâncias imprevisíveis, são de 

natureza a fazer esperar que se lhes sigam actos das espécies indicadas nas alíneas 

anteriores” (al. c)), ou seja, que poderão dar lugar às formas mais graves de violação 

dos bens jurídicos protegidos com a incriminação e que são a cópula, coito anal, 

coito oral e penetração vaginal ou anal de partes do corpo ou objectos e, são, 

inclusivamente, praticados, não raras vezes, como preliminares destes últimos.  

Desse modo, num único tipo legal de crime, poder-se-ia incluir toda a 

variedade de condutas que, à luz do actual CP, integram, a nível objectivo, os 

crimes de coacção sexual, de violação, de abuso sexual, nas suas várias espécies e 

de importunação sexual, sendo indiferente à consumação, a prática de qualquer 

dessas condutas, mas bastando uma única para se considerar o crime 

(formalmente) consumado, integrando-se todos os subsequentes comportamentos 

eventualmente assumidos pelo agente, na comissão de um único crime, mesmo 

que correspondentes a outras modalidades de acções típicas, de entre as previstas 

no «catálogo» contido na descrição da norma legal incriminadora.   

E então poder-se-ia considerar, como é próprio dos crimes de 

empreendimento, que o crime sexual se consumaria, desde que praticada a 

primeira de uma qualquer dessas acções contempladas na descrição do tipo e 

verificado o nexo de imputação subjectiva do facto ao seu agente, sendo que todas 

as subsequentes, mesmo correspondendo a diferentes espécies ou modos de 

execução, ou seja, a múltiplos actos sexuais de relevo, deveriam ser aglutinadas 

numa unidade típica de acção e teriam a sua relevância circunscrita a um eventual 

agravamento da pena concreta, tanto mais grave, quanto mais actos fossem 
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praticados e mais intensos fossem a lesão ao bem jurídico protegido e o grau de 

culpabilidade do agente. 

Mas não foi esta a opção legislativa adoptada na configuração dos crimes 

sexuais em apreciação, pelo que aquele particular modo de descrição dos tipos 

legais de crime nos arts. 163.º a 167.º; 170.º a 174.º do CP, conjugado com o princípio 

geral, em matéria de interpretação legislativa, consagrado no art. 9.º, n.os 2 e 3, do 

Código Civil, segundo o qual é a letra da lei que define os limites da interpretação 

e a determinação do seu significado, presumindo o intérprete que o legislador 

soube exprimir correctamente o seu pensamento e consagrou as melhores soluções 

jurídicas, aponta claramente no sentido de que se trata de tipos de ilícitos penais 

de execução instantânea, autónoma, num único acto, determinada por referência 

a um momento temporal único. 

A concepção destes crimes sexuais como sendo de consumação instantânea 

é a que corresponde à própria ontologia da violência sexual e aos respectivos efeitos 

imediatos e de longo prazo, na esfera das vítimas, ou estas não veriam a sua saúde 

física e mental cada vez mais prejudicada ou em grau crescente de perigo de lesão, 

à medida que se vão repetindo e intensificando os actos sexuais abusivos, tal como 

a etiologia e a epidemiologia da violência sexual o demonstram. 

Tanto do ponto de vista naturalístico, como sociológico, como jurídico, é 

patente a aptidão lesiva de qualquer dos comportamentos isolada e 

autonomamente considerados para o bem jurídico contemplado nas várias 

incriminações legais que tipificam os crimes contra a liberdade e 

autodeterminação sexual – actos sexuais de relevo, modalidades específicas de 

cópula, coito anal, coito oral, penetração vaginal e anal com partes do corpo ou 

objectos e os demais actos exibicionistas ou actos de contacto sexual integradores 

do crime de importunação sexual. 

De tal modo, que em qualquer destas diferentes modalidades, pese embora 

a sua diferente intensidade invasiva da expressão da liberdade sexual ou do 

desenvolvimento saudável e integral da personalidade, na vertente sexual (para 

que essa liberdade se mantenha íntegra), uma única conduta é apta e suficiente 
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para conduzir ao resultado antijurídico previsto em qualquer das normas 

incriminadoras do Capítulo V do Livro II do CP, desde que subsumível à 

correspondente previsão normativa e preenchidos os demais elementos 

constitutivos do tipo de ilícito e de culpa. 

Por isso, os crimes sexuais, segundo a configuração conceptual que o CP 

lhes dá, com excepção dos lenocínios tipificados nos arts. 169.º e 175.º e das 

modalidades de pornografia com menores do art. 176.º, n.º 1 als. c) e d), não 

beneficiam de uma amplitude unificadora de diferentes condutas, ou de condutas 

semelhantes, mas repetidas com hiatos temporais, mais ou menos longos entre si, 

que sejam merecedoras da mesma valoração penal, a ponto de serem punidas como 

se fossem crime único, já que não está pressuposta nas correspondentes normas 

incriminadoras dos arts. 163.º a 167.º; 170.º a 174.º do CP qualquer pluralidade ou 

reiteração de condutas, nem a mesma é necessária à consumação da lesão da 

liberdade sexual e/ou da autodeterminação sexual. 

De resto, a sua consideração como crimes de consumação instantânea é, 

ainda, o que está de harmonia com os princípios gerais do Estado de Direito 

Democrático, na vertente da natureza fragmentária do Direito Penal e da sua 

concepção como direito do facto e como ordem de protecção de bens jurídicos 

socialmente relevantes, assim como, com os princípios constitucionais da 

legalidade, subsidiariedade e necessidade da pena, que se podem concentrar no 

aforismo «nullum crimen sine lege stricta, sine lege scripta et sine lege previa», em 

que se desdobram os princípios da legalidade e da tipicidade do Direito Penal, 

consagrados no art. 29.º da Constituição e no art. 1.º do CP. 

Da concatenação destes princípios e normas resulta, como regra geral, a 

proibição de antecipação da tutela penal a estágios do iter criminis em que ainda 

não há ofensa ou probabilidade de ofensa ao bem jurídico.  

Por conseguinte, considerar que, quando um mesmo agente violar plúrimas 

vezes a liberdade sexual ou de autodeterminação sexual de uma mesma pessoa, 

mediante vários comportamentos integradores de uma ou mais das normas 

contidas nos arts. 163.º a 167.º; 170.º a 174.º do CP, pratica um único crime de coacção 
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sexual, ou de violação, ou de abuso sexual «de trato sucessivo», é o mesmo que 

aceitar que os Tribunais podem criar novos tipos de crime, ou que podem atribuir-

lhes determinada configuração nos elementos constitutivos, por mera criação e 

inovação jurisprudencial, afrontando, por essa via, a regra de que a lei é a fonte de 

direito exclusiva do Direito Penal.  

Esta unificação de várias condutas delituosas sob a denominação «trato 

sucessivo» ou pretendendo que as mesmas sejam normativamente unificadas num 

crime habitual é ainda, contra legem, porque associa a um regime sancionatório, 

que é específico do crime continuado, um tipo agravado de culpa, sem qualquer 

sustentação, nas normas contidas no art. 30.º do CP e até em contradição com estas. 

Para contar o número de vezes que um determinado crime foi efectivamente 

cometido, são só as normas contidas no art. 30.º do CP que contêm os critérios de 

solução e não quaisquer outras, não consagradas em texto de lei. 

Assim, a realização plúrima do mesmo tipo de crime pode constituir um só 

crime, se tiver persistido o mesmo desígnio criminoso, se o dolo inicial se mantiver 

ao longo de todas as condutas; um crime continuado se, existindo uma pluralidade 

condutas e de resoluções criminosas, elas se mantiverem aglutinadas por factores 

externos que conduzem o agente à repetição da conduta e lhe diminuem de forma 

significativa a culpa, de acordo com uma ideia de menor exigibilidade progressiva 

de adequação do comportamento à ordem jurídica, para o respectivo autor, na 

inversa proporção da medida da repetição dos comportamentos integradores dos 

múltiplos crimes aglutinados; um concurso de crimes, quando não ocorra 

nenhuma das anteriores situações e haja pluralidade de bens jurídicos violados ou 

diferentes resoluções criminosas18, ou, noutra formulação, se puderem ser 

autonomizados na análise global da conduta humana, vários sentidos sociais de 

ilicitude jurídico-penal19. 

 

18 Eduardo Correia, Unidade e Pluralidade de Infracções, Almedina, Coimbra, 1983, p. 94 a 98. 
19 Figueiredo Dias, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Questões Fundamentais, A Doutrina Geral 
do Crime, Coimbra, 2007, págs. 988 e 989. 
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De resto, reclamando a jurisprudência do trato sucessivo o seu âmbito de 

aplicação a situações de violência sexual reiterada e prolongada no tempo, que 

acabam por coincidir, em boa medida, com as que acontecem, no seio da própria 

família, durante semanas, meses ou anos que, segundo a etiologia e epidemiologia 

sobre a violência sexual, são as que correspondem a uma grande parte dos casos, a 

questão que se coloca até é a de saber qual será o critério científico, psicológico, 

psicanalítico, ou técnico-jurídico que permite afirmar a existência de uma unidade 

resolutiva, ou de um único dolo inicial abrangente e aglutinador de todas as 

condutas, quando estas assumam contornos diversificados dentro da tríplice 

grama de actos sexuais que servem de substrato às incriminações contidas no 

capítulo V do livro II do CP e quando entre elas existam hiatos temporais de vários 

dias, semanas, meses, ou mesmo, de anos.   

É que não é a mesma realidade, decidir acariciar uma pessoa contra vontade 

real ou presumida, em zonas erógenas do corpo, beijá-la na boca, ou manter com 

ela práticas sexuais que envolvam penetração vaginal, anal ou oral, com partes do 

corpo ou objectos. 

Trata-se de comportamentos diferentes, que requerem do seu autor a 

criação das condições favoráveis de secretismo e condicionamento da vontade da 

vítima, aptos à concretização do resultado proibido, a que tendencialmente, 

estarão associados diversos processos volitivos autónomos entre si e não uma única 

vontade, de cuja análise global transparecem diferentes sentidos técnico jurídicos 

de ilicitude, que exige o seu enquadramento jurídico como concurso real de 

infracções.  

De mais a mais, que, por efeito da necessidade de recurso à prova indirecta, 

através de presunções judiciais, na indagação dos elementos cognitivo e volitivo do 

dolo, que tem sido prática judiciária recorrente, em virtude da ausência 

generalizada de confissões, neste tipo de crimes, o processo lógico-dedutivo em 

que assenta a inferência sobre a existência da resolução criminosa, a partir dos 

factos objectivos, assenta em regras de razoabilidade, de concludência dos 

comportamentos, à luz de máximas de experiência comum que são totalmente 
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contrárias à conclusão da existência da unidade resolutiva ou da decisão única a 

determinar essa pluralidade de comportamentos típicos.                             

Só ficcionando a realidade se poderá concluir, em tais circunstâncias, que, 

entre a data da prática do primeiro acto sexual e a do último, vários dias, semanas, 

meses ou até anos depois, existiu um elemento aglutinador a tal ponto, que todos 

foram a concretização de um único processo de formação da vontade, porque, nem 

as regras de experiência, ou de dedução lógica, nem os conhecimentos da 

psicologia, de psiquiatria ou de psicanálise consentem tal asserção, muito pelo 

contrário, infirmam-na. 

Até porque, quer o crime continuado, quer o crime habitual envolvem uma 

pluralidade de resoluções criminosas. 

 Enquanto o crime continuado é um concurso de crimes, unificados 

juridicamente, em atenção a um menor desvalor da acção e, sobretudo, a um 

consideravelmente menor grau de culpa do agente e em atenção a objectivos de 

eficácia consumptiva do caso julgado, de garantia do princípio ne bis in idem e, 

reflexamente, de economia processual e de segurança jurídica, «os crimes habituais 

implicam a repetição de actos ofensivos; essa repetição terá lugar com actos de 

vontade e eventos diversos. (...). A doutrina divide-se, considerando uns que a 

unificação é mera imposição legal e respeita apenas à estrutura objectiva do facto; 

e, outros mais acertadamente consideram tal repetição como significativa de uma 

tendência ou hábito de vontade. Não bastará então a resolução voluntária relativa 

a cada facto, mas que os actos da vontade provenham de uma inclinação habitual 

da própria vontade»20.   

Por isso, não é uma suposta unidade resolutiva que atribuí a um conjunto 

de comportamentos típicos integradores do mesmo crime ou de crimes 

semelhantes a natureza de crime habitual, porque essa característica só pode 

 

20 Ferreira, Cavaleiro, em «Direito Penal Português» l, p. 269, Sociedade Cientifica da Universidade 
Católica Portuguesa,Verbo, 1981); «Crimes habituais são aqueles em que a realização do tipo 
incriminador supõe que o agente pratique determinado comportamento de forma reiterada, até ao 
ponto de ela poder dizer-se habitual» (Dias, Figueiredo «Direito Penal», parte geral, Tomo I, 2ª. 
edição, Coimbra Editora, p. 314). 
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extrair-se da interpretação dos elementos constitutivos do tipo, a nível objectivo, 

essencialmente, do modo de acção típica constante da descrição legal, desde que 

dela se possa extrair a  interpretação de que a repetição, ou diversidade de condutas 

é necessária à consumação. 

Ora, tal interpretação é inadmissível face à letra das normas incriminadoras 

contidas nos arts. 163.º a 167.º e 170.º a 174.º do CP. 

Corolário da sua função política (em que avulta o predomínio do poder 

legislativo sobre outros poderes do Estado e a salvaguarda da liberdade e dos 

demais direitos fundamentais dos cidadãos contra eventuais abusos de poder), na 

sua função técnica, o princípio da legalidade exige do legislador que a formulação 

dos tipos penais assente em cláusulas inequívocas, concretizadas e taxativas – 

nullum crimen, nulla poena, sine lege certa – proibindo o uso de conceitos vagos e 

indeterminados e postulando uma exigência de clareza e precisão na configuração 

legal dos crimes que permita aos cidadãos saber quais são os comportamentos que 

podem adoptar livremente e aqueles que lhes estão proibidos pelo Direito Penal, 

em directa correlação com o valor da segurança jurídica e com o princípio da 

tipicidade penal. 

 A estrutura objectiva típica de um crime não varia, nem pode variar, 

consoante o seu modo de consumação, casuisticamente considerado, em cada 

momento histórico e em cada processo judicial, nem está sujeita às vicissitudes da 

prova que for produzida em cada audiência de discussão e julgamento, porque só 

o legislador penal a pode configurar. 

Todavia, esta jurisprudência do trato sucessivo, acaba por fazer depender da 

concreta forma de execução destes crimes a transformação da sua estrutura 

objectiva de crime de execução instantânea, no caso de ter sido praticado um único 

facto violador do bem jurídico protegido pela norma incriminadora 

correspondente, num crime habitual, ou exaurido ou de empreendimento, se, em 

vez de um único facto típico, ilícito e doloso, o agente praticar múltiplos factos 

integradores de algum dos crimes sexuais previstos nos arts. 163.º a 167.º e 170.º a 

174.º do CP, ou até de vários desses crimes, o que introduz, por via da interpretação 
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e da aplicação do Direito, uma margem de incerteza e de dúvida, quanto ao real 

alcance das normas penais, que está absolutamente proibida na Constituição e é 

contrária ao princípio da tipicidade. 

E, como o assim designado «crime de trato sucessivo», não é crime único, 

porque nasceu, justamente, da constatação de que vários crimes foram praticados 

pelo arguido, ou o mesmo crime várias vezes cometido pelo mesmo autor e só por 

efeito das incertezas da prova é que não é possível a sua contabilização exacta, nem 

é crime continuado, porque o nexo de imputação subjectiva corresponde a um tipo 

agravado de culpa e não a uma culpa consideravelmente diminuída, nem é 

concurso de crimes, porque, apesar da pluralidade de comportamentos 

integradores do mesmo crime ou de vários tipos de crimes que protegem o mesmo 

bem jurídico ou bens jurídicos semelhantes, tais comportamentos são unificados 

numa única resolução criminosa, ou numa unidade resolutiva, também pode gerar 

divergências de interpretação, quanto ao sentido das normas contidas nos arts. 30.º 

e 79.º do CP. 

Segundo a tese do trato sucessivo, à medida que as condutas se vão 

repetindo, o grau de ilicitude e a censurabilidade daquele conjunto de factos típicos 

vai-se intensificando e, portanto, a culpa não é consideravelmente diminuída, pelo 

contrário, a repetição do crime revela uma persistência e intensidade da resolução 

criminosa, que traduz uma culpa agravada. 

No entanto, o regime de punição adoptado para este tipo agravado de culpa, 

é o previsto no art. 79.º do CP, para o crime continuado, cuja pedra toque é, 

precisamente, uma culpa consideravelmente diminuída. 

Em alguns dos acórdãos em consideração e a propósito da sucessão no 

tempo da Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro, que veio aditar um n.º 3 do art. 30.º do 

CP («3 - O disposto no número anterior não abrange os crimes praticados contra 

bens eminentemente pessoais, salvo tratando-se da mesma vítima») e da Lei n.º 

40/2010, de 3 de Setembro, que suprimiu do n.º 3 do art. 30.º a expressão «salvo 

tratando-se da mesma vítima», ao mesmo tempo que preconizam esta solução do 

«crime de trato sucessivo», concluem que, com esta supressão imposta pela citada 
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Lei n.º 40/2010, de 3 de Setembro, deixou de poder falar-se de crime continuado, 

quando estejam em causa crimes ofensivos de bens jurídicos eminentemente 

pessoais, quando a vítima seja sempre a mesma21.  

Mesmo para quem defenda o acerto desta conclusão, afigura-se como uma 

contradição insanável afirmar, por um lado, que após a entrada em vigor da Lei n.º 

40/2010, de 3 de Setembro, só poderá falar-se de crime continuado acerca de crimes 

que protejam bens jurídicos patrimoniais, ou outros, v.g., transindividuais; 

referentes a interesses difusos; à vida em sociedade; etc., ainda que referentes a 

pessoas, mas desde que não sejam bens jurídicos eminentemente pessoais e, por 

outro lado, punir as várias condutas reiteradas e multiplicadas, ao longo do tempo, 

mais ou menos longo, mais ou menos indeterminado, quando estejam em causa 

crimes sexuais, usando exactamente os mesmos critérios, em matéria de escolha e 

determinação concreta da pena, que o art. 79.º do CP prevê, precisamente, para o 

crime continuado, ou seja, aferir a moldura abstracta do comportamento 

globalmente considerado, por referência à conduta integradora do crime mais 

grave e ponderar as restantes, na fixação da medida concreta da pena.  

Isto corresponde à afirmação simultânea de uma coisa e do seu contrário, 

na medida em que, acerca dos crimes sexuais, pelo menos, depois da revisão de 

1995 do CP, ninguém duvida que visam a protecção de bens jurídicos 

eminentemente pessoais e em estreita conexão com a liberdade e a dignidade da 

pessoa humana anunciadas, logo no art. 1.º da Constituição da República 

Portuguesa e repetidas em vários outros preceitos constitucionais, como sejam, por 

exemplo, os arts. 18.º, 21.º e 27.º, como um dos fundamentos do Estado de Direito 

Democrático. 

As regras contidas no art. 79.º do CP não podem, sob pena de violação dos 

princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade características do Direito 

Penal e dos postulados de clareza e segurança jurídica que lhes estão subjacentes, 

ser as mesmas, tão aptas e em igual medida, para punir o crime continuado que 

 

21 V.g., Acs. do STJ de 13.07.2011, proc. 451/05.4JABRG.G1, e de 12.06.2013, proc. 1291/10.4JDLSB.S1.    
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traduz uma pluralidade de infracções, interligadas por um tipo substancialmente 

atenuado de culpa e o crime de trato sucessivo, que assenta numa pluralidade de 

infracções, unificadas por um tipo agravado de culpa. 

Aliás, a aceitação desta solução até coloca um problema de violação do 

princípio da igualdade consagrado no art. 13.º da Constituição da República 

Portuguesa, porque, na prática, a punição dos crimes sexuais com multiplicidade 

indefinida de condutas reiteradas num período de tempo, mais ou menos longo, 

como um só crime de trato sucessivo, em nada se distingue, então, do tratamento 

técnico-jurídico, em matéria de escolha e determinação concreta da medida da 

pena, que esses mesmos crimes teriam, caso fossem qualificados como crime 

continuado, ou, até mesmo, no caso de ter sido praticado um único crime, mas este 

ter um grau de ilicitude e de censurabilidade idêntico ao do crime mais grave, de 

entre os vários comportamentos típicos aglutinados à luz da tese do trato 

sucessivo.  

 

2.4 Quanto ao princípio da proporcionalidade 

O Direito Penal, é um campo privilegiado de aplicação do princípio da 

proporcionalidade, sobretudo, na sua dimensão mais abrangente de princípio geral 

de direito material, quanto aos seus três subprincípios da necessidade, da 

adequação e da proporcionalidade estrita22.  

Em matéria estritamente penal, a proporcionalidade tem uma incidência 

abstracta, ao nível dos limites que impõe à actividade legislativa de criação e 

 

22 Cfr. arts. 18.º, n.º 2; 19º, n.ºs 4 e 8; 30.º, n.º 5, 65º, n.º 4 e 270.º da Constituição da República 
Portuguesa. O princípio da proporcionalidade é um «princípio geral de direito, 
constitucionalmente consagrado, conformador dos actos do poder público e, em certa medida, de 
entidades privadas, de acordo com o qual a limitação instrumental de bens, interesses ou valores 
subjectivamente radicáveis se deve revelar idónea e necessária para atingir os fins legítimos e 
concretos que cada um daqueles actos visam, bem como axiologicamente tolerável quando 
confrontada com esses fins» Canas, Vitalino, «Proporcionalidade (o princípio da)», p. 591. No 
mesmo sentido: J. J. Gomes Canotilho, O problema da responsabilidade do Estado por actos lícitos, 
p. 333 e Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7.ed. Coimbra: Almedina, 2008. Na 
jurisprudência do Tribunal Constitucional português, cfr., por todos, os acórdãos n.ºs 85/85; 282/86; 
455/87; 39/88; 634/93; 274/98; 1182/96; 109/99; 201/00; 187/01; 96/05; 632/08; 396/11; 179/2012 
http://www.tribunalconstitucional.pt. 
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configuração dos tipos legais incriminadores, em cujo âmbito avultam as 

dimensões da adequação e da necessidade (a pena criminal é um meio apto (entre 

outros, igualmente idóneos) para realizar o fim de protecção de um determinado 

bem jurídico? a pena criminal (além de meio adequado entre outros) é, também, 

meio necessário (outros meios podem ser adequados, mas não seriam necessários) 

para realizar esse fim ?) de proteger um bem jurídico?). 

Mas também tem uma incidência concreta, impondo-se à actividade judicial 

de interpretação e aplicação das normas penais e que é onde a vertente material da 

medida justa, ou da dupla asserção de proibição do excesso e de proibição de 

protecção deficiente encontra o seu lugar de destaque23.  

No domínio da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade 

no Direito Penal, do que se trata é da formulação de um juízo valorativo acerca do 

equilíbrio que deve existir na relação entre crime e pena, ou seja, entre a gravidade 

do injusto penal e a pena aplicada, tanto do ponto de vista qualitativo, como 

quantitativo, o que vale por dizer, averiguar se a pena criminal cominada e/ou 

aplicada (considerada meio adequado e necessário) é proporcional à natureza e 

extensão da lesão abstracta e/ou concreta do bem jurídico. 

É nesta dimensão que emerge a natureza do Direito Penal como direito do 

bem jurídico e a pena como instrumento da sua protecção. 

Efectivamente, é no princípio da proporcionalidade que o princípio 

jurídico-constitucional do “direito penal do bem jurídico” se fundamenta como 

critério de carência de tutela penal, porquanto, nos termos do art. 18.º, n.º 2, da 

Constituição, segundo a versão emergente da revisão constitucional de 1982, as 

 

23 Vieira de Andrade, José Carlos, Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1973, p. 
240. No mesmo sentido de que o princípio da proporcionalidade decorre «directamente da noção 
de justiça, de ‘justa medida”»: Nunes Vicente, Laura, O Princípio da Proporcionalidade - Uma Nova 
Abordagem em Tempos de Pluralismo, Dezembro 2014 Dezembro 2014, Instituto Jurídico, 
Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, in 
https://www.ij.fd.uc.pt/publicacoes/premios/pub_1_ms/numero1_pms.pdf, Andrade, Manuel da 
Costa; Dias, Jorge de Figueiredo, Criminologia: O homem delinquente e a sociedade criminógena. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1992, Coelho, Duarte M., Direito Fundamental à Segurança e o Princípio 
da Proibição da Proteção Deficiente: a necessária releitura do art. 152, CPP, in 

https://www.researchgate.net/publication/322621161_Direito_Fundamental_a_Seguranca_e_o_Pri
ncipio_da_Proibicao_da_Protecao_Deficiente_A_Necessaria_Releitura_do_Art_152_CPP. 
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restrições legais aos direitos liberdades e garantias, nos casos expressamente 

previstos na Constituição, têm de limitar-se ao necessário para a salvaguarda de 

outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. 

O art. 40.º do CP assenta numa concepção ética e preventiva da pena, na 

medida em que o pressuposto e o limite inultrapassável da pena é a culpa do 

infractor e os fins legitimadores da pena são a prevenção geral e especial. 

É função da pena salvaguardar a reposição e a integridade dos bens jurídicos 

violados com a prática dos crimes, introduzir um efeito de confiança, no seio da 

comunidade, acerca da validade e eficácia das normas jurídicas violadas com a 

prática dos crimes, e produzir um efeito dissuasor da criminalidade, nos cidadãos 

em geral, induzindo-lhes a aprendizagem da fidelidade ao direito. 

Também é função da pena assegurar, no âmbito da prevenção especial, em 

regra, positiva ou de socialização, a reintegração do agente na sociedade, 

excepcionalmente negativa ou de intimidação, prevenindo a reincidência 24.  

A violência sexual, sobretudo, aquela que é praticada nas situações a que a 

jurisprudência portuguesa do trato sucessivo pretende aplicar-se, que é a mais 

agressiva, cruel e prolongada, destrói as suas vítimas.  

Retira-lhes a dignidade como seres humanos, a sua auto-estima, o equilíbrio 

emocional e psicológico, a saúde física e mental, por vezes, até a sua capacidade de 

trabalho e a de interagir e estabelecer vínculos de relação com os seus semelhantes.  

É como se morressem, permanecendo vivas. 

Tomando como exemplos de efeitos de longo prazo, resultantes da prática 

de crimes sexuais, apenas a síndrome de stress pós-traumático, a transmissão 

intergeracional do abuso e a revitimização, é fácil concluir pela transcendência 

 

24 Palma, Fernanda, As Alterações Reformadoras da Parte Geral do Código Penal na Revisão de 1995: 
Desmantelamento, Reforço e Paralisia da Sociedade Punitiva, nas Jornadas sobre a Revisão do 
Código Penal, 1998, AAFDL, pág. 25. No mesmo sentido, Roxin, Claus, Culpabilidade y Prevención 
en Derecho Penal, págs. 94 -113; Dias, Figueiredo Fundamento, Sentido e Finalidades da Pena 
Criminal, in Temas Básicos da Doutrina Penal, págs. 65-111 e Rodrigues, Anabela Miranda, A 
Determinação da Medida da Pena Privativa de Liberdade, Coimbra Editora, pág. 570).  
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social dos bens jurídicos visados nas incriminações contidas no Capítulo V do Livro 

II do CP.  

A literatura médica, os estudos de psicologia clínica e de psiquiatria, 

revelam que o transtorno de stress pós-traumático está associado a níveis elevados 

de incapacidades sociais, profissionais e físicas. 

É uma doença com custos económicos consideráveis, decorrentes, desde 

logo, dos altos índices de utilização de serviços médicos, para o seu diagnóstico e 

terapêutica e bem assim, por envolver longos períodos de inactividade, resultantes 

dos efeitos incapacitantes para o trabalho ou para as actividades escolares e 

académicas.  

Tem associados elevadíssimos custos humanos, pois o prejuízo que introduz 

ao nível funcionamento interno, emocional, psíquico e cognitivo é evidente e 

manifesta-se nos domínios social, interpessoal, do desenvolvimento, educacional, 

da saúde física e profissional.  

Em amostras da comunidade e de veteranos de guerra, esta doença é 

apontada como causa de relações sociais e familiares empobrecidas, ausências 

prolongadas ao trabalho, rendimentos mais baixos e menor sucesso académico e 

profissional. 

O transtorno de stress pós-traumático está também associado a ideação 

suicida e tentativas de suicídio.  

É mais predominante no género feminino do que no masculino, ao longo da 

vida, além do que as mulheres, na população em geral, tendencialmente, sofrem 

deste transtorno por períodos mais prolongados do que os homens, o que deve ser 

atribuído à maior probabilidade de exposição a eventos traumáticos, como a 

violação, o abuso sexual e outras formas de violência interpessoal, que se verifica 

na população de género feminino. 

A revitimização e a transmissão intergeracional do abuso sexual são, a par 

do transtorno de stress pós-traumático, as que implicam mais importantes 

repercussões, a nível social, em virtude da sua gravidade e incidência (embora, a 

transmissão intergeracional do abuso sexual esteja ainda envolta em alguma 
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controvérsia, fruto da constatação de que, por vezes, os autores de crimes sexuais 

relatam, falsamente, terem sido eles próprios vítimas de abusos sexuais, na sua 

infância, apenas para induzir a compreensão e a simpatia do seu interlocutor, ou 

para tentar obter um tratamento mais benévolo, em matéria de sanção penal). 

A punição de uma sucessão ou pluralidade de condutas enquadráveis, cada 

uma delas, como crime autónomo dos que se encontram tipificados em cada um 

dos arts. 163.º a 167.º e 170.º a 174.º do CP, mas que, por força da sua qualificação 

como crime de trato sucessivo, redundam unificadas, como se fossem um só crime, 

não responde adequada e proporcionalmente à avaliação global do facto e à 

eventual tendência criminosa do agente, projectada na totalidade dos 

comportamentos ilícitos a valorar e a censurar jurídico-penalmente, porque 

recorrendo ao regime sancionatório do crime continuado, redunda num 

desequilíbrio de base, entre a medida concreta da pena e o grau de culpa do agente, 

na medida em que o limite máximo da moldura penal abstracta ficará, logo à 

partida, aquém da culpa, sendo evidente a desproporção entre a gravidade dos 

crimes e essa moldura penal abstracta que a tese do trato sucessivo pretende ser a 

aplicável.   

É que o art. 79.º do CP impõe limites que, estando previstos para um tipo 

substancialmente atenuado de culpa, não são adequados para punir um tipo de 

culpa de sentido precisamente oposto.  

Depois, porque valora como meras circunstâncias agravantes factos que 

deveriam ser censurados jurídico-penalmente como crimes autónomos, 

consequentemente, sujeitos ao regime sancionatório do concurso real de 

infracções, nos termos previstos no art. 77.º do CP, através da aplicação de penas 

parcelares concretas e de uma apena única, tendo como limite mínimo a pena mais 

grave e, como limite máximo, a soma de todas as penas concretas impostas por 

cada um dos crimes em concurso, solução que é a que mais se ajusta aos fins das 

penas e à protecção dos bens jurídicos protegidos com a criminalização da 

violência sexual. 
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Ademais, considerando os níveis pandémicos que a violência sexual vem 

assumindo, os seus elevados custos pessoais, sociais e económicos, a repulsa e o 

alarme social que os crimes sexuais despertam na população, em todo o mundo, 

sobretudo, nos casos em que os autores dos factos típicos têm especiais vínculos 

familiares ou relacionais de outra espécie com as vítimas e, consequentemente, 

especiais deveres de as protegerem, convertendo-se, contra todas as expectativas, 

nos seus agressores. 

Esta tese do trato sucessivo introduz, além disso, uma forte probabilidade 

de transmitir às vítimas o sentimento de que o sistema judiciário não as protege, 

não valoriza o seu sofrimento, nem é sensível ao esforço que tiveram de realizar 

para reviverem o trauma, ao revelarem e descreverem os factos (inclusive, 

vencendo obstáculos para elas quase intransponíveis associados ao que a psicologia 

designa da síndrome de segredo, no caso das crianças e adolescentes e da sensação 

de desamparo, no caso das mulheres adultas), constituindo-se, deste modo, em 

mais um factor de vitimização secundária e de descrédito na Justiça Penal. 

Esta tese também é passível de dar aos arguidos uma sensação de 

impunidade ou de punição complacente, completamente desajustada à gravidade 

dos crimes e das suas consequências para as vítimas. Porque, afinal, praticar um 

só, ou dezenas ou centenas de crimes de coacção sexual, de violação ou de abuso 

sexual, tem exactamente as mesmas consequências penais. 

E pode, ainda, desencadear uma prática judiciária que se vem disseminando 

quando estão em causa crimes de actividade ou de estrutura objectiva reiterativa, 

como, por exemplo, o crime de tráfico de substâncias estupefacientes: a de 

passarem a ser feitas imputações vagas e genéricas, nas acusações, com o que ficam 

inviabilizados, os direitos de defesa dos arguidos, nos termos do art. 32.º da 

Constituição, ou dando origem à nulidade das acusações, por inobservância do 

preceituado no art. 283.º, n.º 3 al. b) do CPP. 
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2.5. As incertezas e dificuldades da investigação e da prova nos crimes 

sexuais   

A equiparação, na respectiva estrutura objectiva, dos crimes sexuais aos 

crimes habituais, com uma única vítima, mas com vários actos executivos típicos, 

só é feita, porque, na prática e naquelas concretas circunstâncias factuais que 

constituem o objecto de cada um daqueles processos, se provou que o arguido 

praticou várias condutas integradoras de algum dos tipos incluídos no Capítulo V 

do CP, mas nada se apurou, quanto às precisas datas em que cada um desses 

comportamentos típicos se verificou, portanto, sem que resulte determinado o 

número exacto de condutas violadoras do bem jurídico.  

Frequentemente, senão sempre, o julgamento de factos integradores de 

crimes sexuais coloca os Juízes num dilema angustiante. 

Se a denúncia dos factos for falsa, a pessoa a quem são imputados sofrerá 

um estigma de consequências devastadoras.  

Ao julgador impõe-se perguntar, então, qual o real propósito prosseguido 

pela denúncia e que efeitos é que o uso fraudulento do sistema de Justiça Penal 

surtirá, na sua capacidade de decisão, na sua isenção e imparcialidade, quando 

confrontado com futuras situações de idêntica natureza e com a possibilidade de 

erro de julgamento, em correspondência directa com os enormes prejuízos, 

potencialmente causados ao arguido, que emergem da necessidade de demonstrar 

a sua inocência e do risco de insucesso, nessa demonstração. 

 Se a denúncia for verdadeira, as consequências serão devastadoras para a 

vítima, a que se somam os elevados custos sociais decorrentes da prática de crimes 

sexuais, a que já se fez referência. 

Consoante, entre outros factores, a natureza da experiência sexual abusiva, 

a sua duração e frequência, a idade da vítima e o grau de proximidade ou de 

parentesco que tenha com o agressor, o quadro clínico daquela poderá ser 

composto de um, alguns ou todos os sintomas psicopatológicos, físicos, emocionais 

e comportamentais imediatos e de longo prazo que vêm sendo enumerados e 

analisados neste texto, a punir tanto mais severamente, quanto maior for a 
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necessidade de tutela penal, em função do limite da culpa e das necessidades de 

prevenção geral e especial. 

Um caso e outro postulam uma discussão da causa de que resulte prova 

suficiente e inequívoca, respectivamente, de que nenhum crime foi praticado, ou 

de que o comportamento do agente preenche, na íntegra, o tipo legal incriminador 

que for aplicável. 

Todavia, em virtude da plasticidade que a sexualidade assume, das 

particulares vicissitudes que contextualizam as práticas sexuais abusivas, se 

existem crimes acerca dos quais o julgador tem de se resignar com o carácter fluído, 

volátil e frágil da prova, os crimes sexuais estão entre esses e até em lugar de 

destaque. 

São estas enormes dificuldades probatórias, associadas à natureza 

repugnante e muitíssimo censurável deste tipo de crimes e aos importantes 

prejuízos que envolvem, que explicam a angústia do dilema com que os Juízes se 

debatem, na apreciação e decisão dos processos cujo objecto são crimes sexuais e 

que, em boa medida, também explicam porque é que esta jurisprudência do trato 

sucessivo foi transposta do crime de tráfico de estupefacientes para o domínio dos 

crimes sexuais. 

As consequências são muito nefastas, se o crime tiver sido realmente 

cometido, mas o resultado do processo é igualmente mau, se não tiver sido 

praticado crime algum, porque o mesmo foi só falsamente denunciado. 

Entre um extremo e outro, ficam as situações, em que se apura que os factos 

integradores de alguma ou algumas das normas incriminadoras contidas no 

capítulo V do Livro II do CP, efectivamente, aconteceram, mas a actividade 

probatória realizada não permite saber, com rigor, quantas vezes o mesmo tipo 

legal de crime foi violado ou quantos diferentes crimes sexuais foram cometidos. 

Os pressupostos da materialidade típica de um crime, tal como a realização 

unitária ou plúrima de um mesmo crime ou de crimes que protejam bens jurídicos 

diferentes ou de que defluam diferentes sentidos sociais de ilicitude, pertence ao 

domínio da matéria de facto, pelo que é da valoração das provas produzidas no 
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processo, especialmente, na audiência de discussão e julgamento, que depende o 

enquadramento jurídico-penal de determinado comportamento humano, tanto no 

que se refere ao concreto tipo de crime praticado, como no que concerne à sua 

qualificação como crime único, concurso de crimes ou crime continuado 25. 

É um dado adquirido que, na sua esmagadora maioria, os crimes sexuais são 

praticados em ambiente de total secretismo e clandestinidade. 

Seja porque entre a ocorrência da última experiência de abuso ou violência 

sexual e a sua denúncia às autoridades competentes para a investigação criminal 

decorreu um longo período de tempo, seja porque a natureza dos actos sexuais 

praticados não envolveu penetração vaginal, anal ou oral, muitas vezes, não 

existem vestígios biológicos que permitam, através da prova pericial por 

comparação de ADN, alicerçar a versão dos factos apresentada pela vítima, em 

prova directa e objectiva. 

Quando, como também acontece na maior parte dos casos, os arguidos não 

confessam, o Tribunal apenas dispõe de duas versões diametralmente opostas dos 

mesmos factos – a que é apresentada pelos arguidos que, normalmente, se furtam 

a assumir a responsabilidade e a que é apresentada pelas pessoas ofendidas, que 

descrevem a experiência de abuso sexual ou violação a que foram sujeitas, mas nem 

sempre o fazem com o detalhe e a certeza necessários à contagem do real número 

de crimes cometidos. 

Se for o caso de os arguidos exercitarem o seu direito ao silêncio (art. 61.º, 

n.º 1, al. d) do CPP), o Tribunal pode mesmo ser confrontado com a necessidade de 

 

25 É certo que «o “puro facto” e o “puro direito” não se encontram nunca na vida jurídica: o facto 
não tem existência senão a partir do momento em que se torna matéria de aplicação do direito, o 
direito não tem interesse senão no momento em que se trata de aplicar ao facto; pelo que, quando 
o jurista pensa o facto, pensa-o como matéria de direito, quando pensa o direito, pensa-o como 
forma destinada ao facto” - Ray, J., apud Neves, António Castanheira, “A Distinção entre a Questão-
de-facto e a Questão-de direito e a Competência do Supremo Tribunal de Justiça como Tribunal de 
«Revista»”, in Neves, António Castanheira, Digesta. Escritos acerca do Direito, do Pensamento 
Jurídico, da sua Metodologia e Outros, vol. 1.º, Coimbra: Coimbra Editora, 1995 (pp. 483-530), p. 
522. Ana Maria Barata de Brito (“Notas da teoria geral da infracção na prática judiciária da 
perseguição dos crimes sexuais com vítimas menores de idade”, Revista do CEJ, n.º 15, 293 a 316) 
também preconiza que é em sede de valoração da prova e da fixação da matéria de facto que deve 
aferir-se o número de crimes sexuais efectivamente cometidos pelo agente. 
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proferir uma decisão com base num único meio probatório: os depoimentos ou as 

declarações das vítimas. 

A avaliação da prova e a fixação da matéria de facto, dependem, então, 

exclusivamente, da credibilidade (ou falta dela) que os relatos dos factos feitos 

pelas vítimas ofereçam para alicerçar a convicção do Tribunal 26.  

Tudo é ainda mais difícil, porque os seus depoimentos apresentam, não 

raras vezes, lacunas, hiatos temporais, hesitações, inflexões e alterações de 

conteúdo, por efeito do seu estado de confusão mental e emocional, da pressão 

psicológica a que ficam sujeitas, resultantes quer da violência sexual vivida, quer 

da descoberta ou revelação desses factos e das respectivas consequências, nas suas 

dinâmicas familiares e de funcionamento pessoal, a que se somam, quanto às mais 

jovens, estágios ainda incipientes de desenvolvimento cognitivo e de linguagem. 

Estas fragilidades e incongruências costumam ser prontamente exploradas 

pelos arguidos, para descredibilizarem os relatos, recorrendo aos mais diversos 

mecanismos. 

Umas vezes, com recurso à prova testemunhal sobre questões colaterais de 

traços de personalidade, ou circunstâncias do modo de vida dos arguidos e dos 

ofendidos, convertendo as audiências de discussão e julgamento, em avaliações de 

carácter, para demonstrar o quão impossível seria o arguido ter-se envolvido em 

práticas sexuais como as que são alegadas na acusação, ou descritas na pronúncia 

e/ou o grau de efabulação/mentira com que a vítima prestou o seu depoimento, 

imputando-lhe os mais variados processos de intenções, ou por estar 

 

26 Num sistema, como o processual penal português, de livre apreciação da prova, não tem qualquer 
eficácia jurídica o aforismo “testis unus testis nullus”, pelo que, um único depoimento, mesmo 
sendo o da própria vítima, pode ilidir a presunção de inocência e fundamentar uma condenação, 
para mais, quanto a crimes sexuais, em cuja investigação é atribuído especial valor às declarações 
da pessoa ofendida – cfr. Ac. da Relação de Guimarães, de 12.04.2010, proc. 42/06.2TAMLG.G1; Ac. 
da Rel. de Coimbra de 22-4-2009, proc. 376/04.0GAALB.C1; Acs. da Relação de Coimbra de 
04.05.2011, proc. 231/08.5GBTMR.C1; de 21.03.2012, proc. 490/09.6JAAVR.C1; de 18.03.2015, proc. 
823/12.8JACBR.C1; Ac. da Relação do Porto de 28.09.2016 proc. 392/12.9T3OVR.P1. Ac. do T. 
Constitucional de 24/03/2003, DR. II, n.º 129, de 02/06/2004. No mesmo sentido, Coloma, Aurélia 
Maria Romero Problemática de la prueba testifical en el proceso penal, Madrid, 2000, Cuadernos 
Civitas, págs. 69 a 91; Bradshaw, Tausha L.; Marks, Alan E., Beyond a Reasonable Doubt: Factors 
That Influence the Legal Disposition of Child Sexual Abuse Cases, p. 276. 
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instrumentalizada por outrem, ou por agir com intuitos lucrativos, visando apenas 

pressionar o arguido a pagar-lhe uma indemnização para se enriquecer 

injustamente à sua custa, ou para obter ganhos noutras causas, designadamente, 

na regulação das responsabilidades parentais, ou por vingança pelos mais diversos 

motivos.  

Outras vezes, invocando, mais ou menos artificiosamente, dúvidas 

supervenientes, factos ainda por esclarecer e requerendo a comparência das 

vítimas nas audiências de discussão e julgamento, mesmo depois de terem sido 

ouvidas em declarações para memória futura, realizadas na presença dos 

Defensores, com amplas oportunidades de exercício do contraditório e dos direitos 

de defesa. 

Todavia, o recurso a estes meios de prova nada tem de extraordinário ou 

surpreendente, antes corresponde ao exercício legítimo (pelo menos, 

formalmente) dos direitos que enformam o estatuto jurídico-processual do arguido 

e, por essa mesma razão, os Tribunais devem encará-los e avaliá-los com toda a 

abertura de espírito e imparcialidade, o que, de resto, corresponde à sua prática 

quotidiana. 

Até porque a produção de tais meios de prova, quando se mostrar 

pertinente, também contribuí para a legitimação da decisão final, seja no sentido 

da condenação, seja no da absolvição. 

Contudo, não pode abstrair-se que este tipo de estratégia de defesa potencia 

a verificação de dois perigos importantes: o de instalar, na convicção do julgador, 

uma espécie de presunção de mentira aplicada à vítima e o de gerar situações de 

vitimização secundária ou intensificá-la, porventura, desnecessariamente, por 

efeito das múltiplas audições da pessoa ofendida, em diferentes momentos do 

processo, por técnicos de saúde, psicólogos, órgãos de polícia criminal, pelo Mº. 

Pº., pelo Juiz de instrução criminal e pelo Juiz do julgamento.   

Outro grande problema prende-se com a constatação de que não há um 

quadro clínico próprio apenas para vítimas de crimes sexuais. 
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Com ressalva das disfuncionalidades sexuais, as psicopatologias, as 

alterações de comportamento, cognitivas e emocionais que vêm sendo analisadas, 

neste texto, como resultantes de violência sexual, também podem ser originadas 

por outros traumas, como sejam, situações de violência física, ou psicológica, de 

abandono, guerra, migração forçada, perda de um familiar próximo, etc.  

A inexistência de um conjunto de sintomas específico, atribuível 

exclusivamente a experiências de violência sexual, dificulta a possibilidade de 

diagnóstico. 

Por outo lado, a constatação de que a vítima não apresenta nenhum dos 

sintomas, tendencialmente associados à ocorrência de violência sexual, pode levar 

a crer que não existiu qualquer acto qualificável como crime sexual. 

Este tem sido, de resto, um estereótipo que integra um conjunto de outros 

recorrentemente usados pelos Tribunais, como uma espécie de «barómetros» da 

veracidade de um testemunho.  

Entre esses estereótipos, inclui-se a ideia de que o decurso de um período 

prolongado entre a data apontada como a da ocorrência da experiência sexual 

violenta ou abusiva e a data da respectiva denúncia ao sistema de justiça, constituí 

um forte indício de que os factos denunciados não são verdadeiros, por não se 

descortinar qualquer dificuldade, por parte da vítima, em denunciar a violação ou 

o abuso sexual. 

Um outro desses estereótipos é o de que a vítima de violência sexual é co-

responsável pela sua vitimização, quando adopte comportamentos prévios aos 

factos, socialmente catalogados como sedutores ou provocatórios, com especial 

incidência em vítimas adolescentes e maiores de idade, embora por vezes, também 

invocado em relação às crianças. 

Outro, ainda, o de que se a vítima oferecer resistência, consegue impedir a 

consumação do crime. 

Por fim, também persiste a errada convicção de que há uma grande parte 

das denúncias de actos de violência sexual que não corresponde à realidade, porque 
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as crianças e os adolescentes são fantasiosos, sugestionáveis e facilmente passíveis 

de instrumentalização e as mulheres são ardilosas e vingativas. 

Todas estas ideias preconcebidas não são mais do que mitos, resultantes do 

desconhecimento das consequências psicológicas, físicas, cognitivas, 

comportamentais e emocionais imediatas e de longo prazo que a violência sexual 

traz, ou pode trazer às suas vítimas, bem como da ignorância sobre os padrões de 

revelação e descoberta das experiências de violação e abuso. 

As vítimas de crimes sexuais podem apresentar uma grande variedade de 

sintomas ou mesmo nenhum, mas é necessário ter em atenção que as vítimas que 

são identificadas como assintomáticas podem apresentar sintomas posteriores à 

avaliação ou em estágios subsequentes do seu processo de desenvolvimento (os 

tais efeitos psicológicos a longo prazo). 

Por isso, é importante destacar que o facto de uma vítima de abuso sexual 

não apresentar sintomas ou psicopatologias, quando a investigação criminal ou o 

julgamento estão em curso, não significa que o abuso não tenha ocorrido. 

Em contrapartida, a detecção de um ou alguns desses sintomas pode ter tido 

a sua origem em outras experiências traumáticas, que não a violência sexual, como 

sejam, a sujeição a maus-tratos físicos e/ou psicológicos de outra natureza, em 

contexto de violência doméstica, por exemplo. 

É, pois, imprescindível obter informação detalhada e fidedigna sobre o 

contexto familiar, social e cultural da vítima e do agressor, que habilite o Tribunal 

a despistar a origem do trauma, eventualmente, isolando a violência sexual como 

causa exclusiva, directa e necessária, desses sintomas, ou analisando-a como 

concausa dos mesmos. 

A obtenção da notícia do crime pelas autoridades policiais e judiciárias com 

competência para a investigação criminal tem uma importância primordial, para 

diminuir a possibilidade de outras crianças, adolescentes ou adultos serem 

violentados pelo mesmo agressor, para impedir a revitimização e para minimizar 

sequelas físicas e psicológicas, mediante a adopção de medidas de 
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acompanhamento terapêutico e de protecção à vítima, por exemplo, o afastamento 

físico e a proibição de contactos com o agressor. 

Acontece que até o modo como a violência sexual chega ao conhecimento 

dos órgãos de polícia criminal e das autoridades judiciárias dificulta a investigação, 

porque implica a percepção de que a sua descoberta e/ou revelação quase nunca 

se verifica num evento único e imediato à prática do crime ou crimes, sobretudo, 

quando se trate de experiências sexuais duradouras, reiteradas e intrafamiliares. 

Envolve, ao invés, um processo complexo, multidimensional que exige uma 

análise casuística das vítimas e dos seus agressores. 

Essa análise nem sempre é fácil, porque está sujeita a padrões variáveis em 

função da idade, do sexo das vítimas e dos agressores, do tipo de relação existente 

entre ambos e entre eles e a pessoa a quem a experiência sexual abusiva é revelada, 

ou a pessoa que a detecta através de outros sinais ou fontes de informação, das 

posturas de crença ou descrença e de protecção ou indiferença assumidas pela 

família da vítima ou pelo interlocutor a quem tenha sido transmitida a notícia dos 

factos, ou os tenha descoberto e, ainda, outros factores relacionados com o 

contexto familiar e cultural das vítimas e dos agressores.  

Algumas categorizações acerca do modo como a violência sexual se torna 

conhecida – a revelação pela própria vítima ou a descoberta por outras pessoas; a 

revelação intencional, a revelação indirecta, a detecção por testemunha e a 

detecção acidental – têm permitido encontrar prevalências em função de 

características individuais das vítimas e dos agressores, como a idade e o sexo, a 

gravidade do abuso sexual, a familiaridade da vítima com o agressor e com o 

receptor da revelação, como por exemplo, que as crianças e adolescentes do sexo 

feminino têm maior propensão para revelarem de forma intencional as suas 

experiências de abuso sexual, ao passo que os abusos sexuais contra vítimas do sexo 

masculino são maioritariamente descobertos por detecção acidental, que a 

circunstância de a vítima coabitar com o agressor, no mesmo espaço doméstico é 
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um grande preditor da não revelação do abuso, tornando-a muito mais vulnerável 

à manutenção do segredo e à revitimização27.  

A relação entre o receptor da informação acerca da ocorrência do abuso e a 

vítima também é fundamental. 

Por regra, são as mães quem estão em melhores condições para se 

aperceberem das alterações emocionais e de comportamento das crianças e 

adolescentes vítimas de violência sexual (de harmonia com a prevalência de género 

entre vítimas e agressores sexuais e o contexto intrafamiliar em que a esmagadora 

maioria das situações de abuso se verifica). 

Mas nem sempre é às suas mães que as vítimas contam a prática ou práticas 

sexuais abusivas vividas, precisamente, por medo de que as mães não acreditem 

nelas, ou não adoptem medidas que neutralizem a revitimização, v.g., a denúncia 

criminal dos factos e o afastamento do agressor. 

Por vezes, as mães também não conseguem perceber qualquer sinal no 

estado emocional, nem no comportamento habitual dos filhos.  

A dificuldade em identificar esses sinais de alerta reforça a ideia de que não 

há uma síndrome clínica específica das crianças e dos adolescentes sexualmente 

abusados, mas também pode ser sintoma de falta de atenção às necessidades das 

vítimas. 

Há, ainda, que assinalar que algumas mães podem relutar ou mesmo omitir 

a denúncia da agressão sexual, por quererem manter a aparente situação de bem-

estar conjugal e familiar; por desmotivação para buscar ajuda; por medo de 

perderem o companheiro ou de serem confrontadas com a imposição de terem de 

 

27 Baía, P. A. D., Veloso, M. M. X., Habigzang, L. F., Dell’Aglio, D. D. y Magalhães, C. M. C. (2015), 
Padrões de revelação e descoberta do abuso sexual de crianças e adolescentes. Revista de Psicologia, 
24(1), 1-19, in http://dx.doi.org/10.5354/0719-0581.2015.37007; World Health Organization, WHO, & 
International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, ISPCAN. (2006). Preventing child 
maltreatment: A guide to taking action and generating evidence, in 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241594365_eng.pdf; Collings, S. J., Griffiths, S., & 
Kumalo, M. (2005). Patterns of disclosure in child sexual abuse. South African Journal of 
Psychology, 35(2), 270-285. http://dx.doi.org/10.1177/008124630503500207; Collin-Vézina, D., De La 
Sablonnière-Griffin, M., Palmer, A. M., & Milne, L. (2015). A preliminary mapping of individual, 
relational, and social factors that impede disclosure of childhood sexual abuse. Child Abuse & 
Neglect, 43, 123-34, in http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.03.010. 
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escolher entre a criança e o companheiro, ou porque elas próprias também foram 

vítimas de abusos sexuais, na sua infância/adolescência e a revelação ou descoberta 

da experiência sexual abusiva dos filhos accionar lembranças do próprio abuso, que 

podem interferir no modo como lidam com a situação28.  

Quando as vítimas recorrem a outro familiar próximo, ou pessoa de 

confiança, v.g., o professor, o educador de infância, um amigo, para lhes contar de 

forma explícita ou mais velada sobre o abuso, ou alguma destas pessoas detecta 

diferenças de estados de espírito ou de comportamento que as leva à conclusão de 

que aquela criança ou adolescente foram sujeitos a violência sexual, o grau de 

credibilidade que atribuam, seja à descrição factual expressamente feita, seja aos 

sinais de alerta que apreendam é fundamental, pois, conforme exista ou não apoio 

familiar e comunitário, a nível emocional, terapêutico e na adopção de medidas de 

protecção, será mais fácil ou mais difícil romper o silêncio e, consequentemente, 

serão minimizados ou agravados os danos tendencialmente resultantes da 

violência sexual. 

A literatura revela que a dificuldade em acreditar no relato das vítimas de 

abuso sexual também se verifica em profissionais que actuam em diversos 

domínios, tais como na saúde, na educação e nos sistemas de garantias de direitos 

da infância e da adolescência. 

Por impreparação técnica, por influência pela crença de que as crianças 

mentem e fantasiam sobre o abuso, ou por ambas em simultâneo, tendem a 

desacreditar e a desvalorizar as tentativas de revelação.  

 

28 Plummer, C. A. (2006) The discovery process: what mothers see and do in gaining awareness of 
the sexual abuse of their children. Child Abuse & Neglect, 30, p. 1227-1237; Plummer, C. A.; Eastin, 
J.; & Aldaz, S. (2009). Hispanic mothers of sexually abused children: experiences, reactions, 
concerns. Social Work Forum, 42/43, 55-75; Santos, S. S. & Dell’Aglio, D. D. (2010). Quando o 
silêncio é rompido: o processo de revelação e notificação de abuso sexual infantil. Psicologia & 
Sociedade, 22(2), 328-335, in http://www.scielo.br/pdf/psoc/v22n2/13.pdf; Santos, Samara Silva dos; 
Dell’Aglio, Débora Dalbosco, O processo de revelação do abuso sexual na percepção de mães, 
Revista Psicologia: Teoria e Prática, 15 (1), pág. 50-64. São Paulo, SP, jan.-abr. 2013, in 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
36872013000100004&lng=pt&nrm=iso, ISSN 1516-3687. 
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A sexualidade ainda é um tabu transversal a todo o tecido social, 

dificultando o acolhimento da revelação do abuso sexual pelas mães das vítimas de 

incesto e pela comunidade social e científica, o que é uma outra forma de 

revitimização29.   

  Além desta variabilidade de padrões de descoberta e denúncia da violência 

sexual, importa ter em atenção que em todo esse processo de investigação dos 

factos podem interferir fenómenos como a síndrome do segredo, a sensação de 

desamparo, a vitimização secundária e alguma impreparação dos técnicos dos 

sistemas de apoio psicossocial e de justiça que, muitas vezes, condicionam o 

próprio conteúdo dos relatos dos abusos e, assim, acabam por diminuir a 

credibilidade dos mesmos.  

As vítimas de violência sexual sofrem uma tendência generalizada de temor 

pela reacção das pessoas próximas ante o conhecimento dos factos e as mudanças 

que essa informação provocará no funcionamento e na rotina familiar. 

 

29 Sem o apoio de membros da família alargada e sem um acompanhamento profissional, torna-se 
quase impossível resistir às pressões e ameaças do abusador ou dos seus familiares. Tentativas de 
«retirar» a denúncia e de que a vítima se «retrate», são exemplos de acções que visam restabelecer 
as relações familiares, assegurar a impunidade dos infractores e que sinalizam para a 
vulnerabilidade à qual muitas famílias estão expostas, sem o respaldo da rede de protecção. V. 
Martinho, Gabriela Maria Figueira, Crimes sexuais contra mulheres adultas: Da avaliação forense à 
decisão judicial, Escola de Psicologia da Universidade do Minho (2011), pp. 15-17, in 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/18642; Habigzang L. F; Ramos; M.S.; Koller H., 
A Revelação de Abuso Sexual: As Medidas Adotadas pela Rede de Apoio (2011) Psicologia: Teoria e 
Pesquisa Out-Dez 2011, Vol. 27 n. 4, pp. 467 a 473, in http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
37722011000400010&script=sci_abstract&tlng=pt; Finkelhor, D., Shattuck, A., Turner, H. A., 
Hamby, S. L. (2014). Trends in children’s exposure to violence, 2003 to 2011. JAMA Pediatrics, 168, 
540–546. doi:10.1001/jamapediatrics.2013.5296; Alaggia R., Collin-Vézina D., Lateef R., Facilitators 
and Barriers to Child Sexual Abuse (CSA) Disclosures: A Research Update (2000–2016), 2017, in 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1524838017697312; DeCou CR, Cole TT, Lynch SM, et al. 
Assault-related shame mediates the association between negative social reactions to disclosure of 
sexual assault and psychological distress. Psychol Trauma 2017; 9: 166–72, in 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27607768; Rees S, Simpson L, McCormack CA, et al. 
Believe #metoo: sexual violence and interpersonal disclosure experiences among women attending 
a sexual assault service in Australia: a mixed-methods study BMJ Open 2019;9:e 026773. doi: 
10.1136/bmjopen-2018–026773, in https://bmjopen.bmj.com/content/9/8/e026773corr1; Campbell 
K., «Testemunhar o trauma: das formas legais às formas transformadoras no testemunho sobre a 
violência sexual em tempo de guerra na ex-Jugoslávia », e-cadernos CES [Online], 25 | 2016, 
colocado online no dia 15 junho 2016, consultado a 10 agosto 2019, in 
http://journals.openedition.org/eces/2039. 
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Estes receios, a par dos sentimentos de vergonha e de autoculpabilização 

pela sua vitimização são fortemente inibidores da revelação do abuso, quer se trate 

de crianças e adolescentes, quer de adultos. 

Por isso é que um dos aspectos mais evidentes na revelação/descoberta dos 

factos integradores de crimes sexuais, sobretudo, os praticados no seio da família 

ou por alguém da confiança da vítima, é o período de tempo longo que decorre 

entre a prática dos factos típicos e a obtenção da notícia dessa prática pelas 

instâncias de controlo. 

Aliás, quando as vítimas são crianças e adolescentes, a questão do segredo 

assume um papel determinante, na dinâmica do abuso sexual intrafamiliar. 

Converte-se numa espécie de factor de coesão da família, resultante da relação de 

confiança que lhe subjaz.  

Tem a sua origem em diversas causas, que concorrem, isolada ou 

cumulativamente, para a revitimização e para o agravamento dos sintomas, como 

sejam: ameaças de violência, ou castigos, se contar a alguém sobre a experiência 

sexual abusiva; promessas de obtenção de vantagens, em troca do silêncio; crença 

induzida pelo abusador, no espírito da vítima, de que as práticas sexuais levadas a 

cabo são uma forma de tratamento afectuoso especial e diferenciado, ou ainda 

porque as mesmas geram sentimentos de gratificação e prazer; comportamentos 

dissociativos; senso de responsabilidade; submissão e obediência ao agressor30.  

 

30  Furniss descreve o abuso sexual de menores em contexto intrafamiliar como uma síndrome de 
segredo e uma síndrome de adição. O segredo, compartilhado entre vítima e abusador, envolve 
mecanismos de interacção específicos expressos pelo contexto em que ocorrem os abusos, pela 
transformação da pessoa de confiança em abusador e por rituais de entrada e saída, que conduzem 
à neutralização do abuso na própria interação abusiva, fruto da confusão na mesma pessoa dos 
papéis de perpetrador de agressões sexuais e de progenitor, pessoa de confiança, fonte de afecto e 
protecção. O segredo é interiorizado e a vítima pode acomodar-se à situação de abuso, através de 
mecanismos dissociativos. Pode ser reforçado pela presença de ameaças de violência, castigo ou 
pelo facto de a vítima perceber essa prática como uma forma de tratamento especial e diferenciado, 
ou ainda porque pode gerar sentimentos de gratificação e prazer. A síndrome de adição que não se 
confunde, necessariamente, com parafilia, revela-se na compulsão do agressor para usar a criança 
ou adolescente para obtenção de excitação sexual e alívio dessa tensão, geradora de uma 
dependência psicológica destas práticas, mas em simultâneo, da negação dessa dependência. 
Furniss, T. (2002). Abuso sexual da criança: uma abordagem multidisciplinar. Porto Alegre: Artes 
Médicas. 
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As mulheres, por seu turno, silenciam as agressões sexuais de que são 

vítimas por vergonha, por autoculpabilização, por percepção de que ser vítima de 

violência sexual constituí ainda um estigma, sobretudo, se a experiência sexual não 

consentida ocorreu num contexto de consumos de álcool ou drogas, ou se foi 

levada a cabo pelo marido, parceiro íntimo ou pessoa da sua confiança, por medo 

de não serem levadas a sério, por descrença da autoridade judiciária e dos órgãos 

de polícia criminal na veracidade dos seus relatos, por medo de serem 

culpabilizadas pela sua própria vitimização, confusão mental e incerteza sobre se 

a experiência sexual foi mesmo abusiva e suficientemente grave para justificar a 

denúncia, ou mesmo, por confusão de sentimentos de amor/ódio, por 

ilusão/crença de que o comportamento abusivo do seu agressor irá cessar, por 

medo de retaliação resultante de ameaças dirigidas pelo perpetrador contra si, ou 

contra pessoas próximas, por conflito interior, resultante da possibilidade de 

imposição de uma pena de prisão ao agressor, especialmente, se for pessoa com 

quem mantenha relação conjugal, de união de facto, familiar de outra natureza, ou 

de amizade, por quererem ignorar os factos, pensando que, desse modo, poderão 

esquecê-los e superar o trauma mais facilmente.   

 

«(…) Silêncio – fundante dos vínculos e laços familiares, independentemente de sustentar aspectos 
perversos da organização familiar – e segredo – espécie de conluio estabelecido em torno da 
proibição de se enunciar factos (…) das relações familiares que concorrem para a manutenção da 
coesão em torno a aspectos destrutivos – se combinam na dinâmica do abuso sexual intrafamiliar 
de crianças e adolescentes, constituindo uma teia da qual se torna bastante difícil desvencilhar-se, 
quer para os integrantes da família quer para aqueles que se propõem a nela intervir» - Oliveira 
A.C., Abuso sexual intrafamiliar de crianças e a família como totalidade, O Social em Questão - Ano 
XV - n.º 28 – 2012, pp. 233 – 262, p. 244. 
Sobre a Síndrome do Segredo, v. Summit, R.C., The Child Sexual Abuse Accomodation Syndrome – 
Child Abuse  Neglect, v. 7, n.º 2, págs. 177-193, 1983; Sanderson, C. (2005). Abuso sexual em crianças: 
fortalecendo pais e professores para proteger crianças contra abusos sexuais e pedofilia. São Paulo: 
MBooks; Paine, M. L. & Hansen, D. J. (2002). Factors influencing children to self-disclose sexual 
abuse. Clinical Psychology Review, 22(2), 271-295, in http://dx.doi.org/10.1016/S02727358(01)00091-
5; McElvaney, R. (2013). Disclosure of child sexual abuse: Delays, non-disclosure and partial 
disclosure. What the research tells us and implications for practice. Child Abuse Review, 24(3), 159-
169. http://dx.doi.org/10.1002/car.2280; Baía, P. A. D., Veloso, M. M. X., Habigzang, L. F., Dell’Aglio, 
D. D. y Magalhães, C. M. C. (2015). Padrões de revelação e descoberta do abuso sexual de crianças 
e adolescentes. Revista de Psicologia, 24(1), 1-19. http://dx.doi.org/10.5354/0719-0581.2015.37007; 
Franziska Meinck, Lucie Cluver, Heidi Loening-Voysey, Rachel Bray, Jenny Doubt, Marisa Casale & 
Lorraine Sherr (2017) Disclosure of physical, emotional and sexual child abuse, help-seeking and 
access to abuse response services in two South African Provinces, Psychology, Health & Medicine, 
22:sup1, 94-106, DOI: 10.1080/13548506.2016.1271950. 
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Outras vezes, ainda, as mulheres sentem uma total impotência para porem 

termo a este tipo de abusos, por efeito das relações de hegemonia física, emocional 

e económica em que se encontram enredadas com os seus companheiros ou 

maridos, sem que se lhes apresente ou consigam, por sua iniciativa, conceber e 

concretizar um projecto de vida alternativo. 

A violência sexual gera-lhes danos muitos sérios na auto-estima, com a 

ocorrência de sentimentos de desvalorização de si mesmas e de inferioridade que 

se intensificam com a reiteração dos abusos, sentimentos estes que, por seu turno, 

aumentam a sua propensão para aceitarem passivamente a revitimização, por 

sentirem que não têm controlo algum sobre a sua vida, num ciclo vicioso 

interminável. 

Os homens vítimas de violência sexual relutam em denunciar agressões 

sexuais que sofrem, em boa parte, pelos mesmos motivos que as mulheres, a que 

se somam o receio de manifestarem fraqueza, face à ideia pré-concebida de que os 

homens são fortes e não necessitam de protecção e o medo de serem classificados 

como homossexuais.   

Estes factores de ocultação e justificação da violência sexual perpetrada 

contra adultos emergem de um conjunto de padrões histórico-culturais pré-

estabelecidos quanto aos papéis sociais de cada género, que se desprendem de uma 

concepção machista (por vezes, até misógina) de enaltecimento do homem em 

comparação com a mulher, de crenças tradicionais sobre o casamento e a família, 

de tabus em matéria de sexo, de ideias de respeito à autoridade, sendo a autoridade 

o perpetrador da violência sexual, da falta de recursos da comunidade, sobretudo, 

quanto às instituições integradas na rede de apoio psicossocial, que nem sempre 

tem respostas eficazes para proteger as vítimas dos seus agressores e no que se 

refere ao grau de credibilidade com que são recebidas as informações acerca das 

experiências sexuais abusivas 31.   

 

31  «Tem sido mais fácil concretizar reformas jurídicas e políticas — embora ainda haja um longo 
caminho a percorrer em termos globais — do que mudanças nas práticas sociais, nas crenças e 
atitudes e nas concepções de masculinidade e feminilidade» (Pateman Carole (2010) Garantir a 
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Paralelamente, a vitimização secundária é outro forte inibidor da 

denúncia/revelação/descoberta dos crimes sexuais, em virtude do elevado número 

de vítimas que antecipa que a resposta dada pelo sistema de Justiça não será 

adequada às suas necessidades, entre outras queixas, por não providenciar o 

afastamento imediato do agressor, por não o punir com a severidade conforme à 

 

cidadania das mulheres: A indiferença e outros obstáculos. Revista Crítica de Ciências Sociais 89: 
29-40, página 30, in https://journals.openedition.org/rccs/3666. 
Ainda sobre o impacto que a hierarquização de géneros e o predomínio do homem sobre a mulher 
tem tido na ocorrência, na compreensão e nas representações sociais sobre o fenómeno da violência 
sexual, assim como, nos processos de descoberta e revelação dos factos e da sua investigação: 
Pateman, Carole, Sexual Contract, (2016) University of California, Los Angeles, USA, in 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781118663219.wbegss468; Ahrens, Courtney E., 
Rios-Mandel, Carolina Laura, Isas, Libertadora, del Carmen Lopez, Maria,; Falando sobre violência 
interpessoal: influências culturais na identificação e divulgação de violência sexual e violência por 
parceiro íntimo de Latinas; Trauma Psicológico: Teoria, Pesquisa, Prática e Política, Vol 2 (4), Dez 
2010, 284-295 https://psycnet.apa.org/buy/2010-20420-001. No mesmo sentido, Krug EG, Dahlberg 
LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R, World report on violence and health. Geneva (SW): World Health 
Organization; 2002; Kim, J., & Gray, K. (2008). Leave or stay?: Battered women's decision after 
intimate partner violence. Journal of Interpersonal Violence, in 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3022027&pid=S1415-
711X201800010000600021&lng=pt; Duvvury N, Grown C, Jennifer Redner. Estimating the costs and 
impacts of intimate partner violence in developing countries: a methodological resource guide. 
Washington: International Center for Research on Women; 2009, in 

http://www.icrw.org/files/publications/Estimating-the-Costs-and-Impactsof-Intimate-Partner-
Violence-in-DevelopingCountries-A-Methodological-Resource-Guide.pdf; Giordano, P.C., Soto, D., 
Manning, W.D., Longmore, M.A. (2010). The characteristics of romantic relationships associated 
with teen dating violence. Social Science Research, p. 39, in 

http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/11643/1/2013_art_npgomes.pdf; Oliveira, A. C. e Araújo, L. 
M., Relações de gênero e violência: estratégias de resistência por parte de um grupo de mulheres 
da favela da Mangueirinha na Baixada Fluminense in  Estudos de Género, Diversidade de Olhares 
num Mundo Global,  Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa 
(2018), organizados por Torres, Anália, Costa, Dália. Cunha, Maria João, páginas 375 a 392, in 
http://cieg.iscsp.ulisboa.pt/images/eBook/eBook_estudos_de_genero_diversidade_de_olhares_nu
m_mundo_global.pdf; Seijas, Fernando Vázquez-Portomeñe, Actitud de las víctimas de violência 
de género a la hora de interponer denuncia y de testificar en juicio,  in  Estudos de Género, 
Diversidade de Olhares num Mundo Global,  Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 
Universidade de Lisboa (2018), organizados por Torres, Anália, Costa, Dália. Cunha, Maria João, 
páginas 493 a 407, in 
http://cieg.iscsp.ulisboa.pt/images/eBook/eBook_estudos_de_genero_diversidade_de_olhares_nu
m_mundo_global.pdf; Rees S, Simpson L, McCormack CA, Moussa B., Amanatidis S., Believe 
#metoo: sexual violence and interpersonal disclosure experiences among women attending a sexual 
assault service in Australia: a mixedmethods study. BMJ Open 2019; 9: e 026773. doi:10.1136/ 
bmjopen-2018-026773; Jewkes R, E Fulu, Tabassam Naved R, E Chirwa, Dunkle K, Haardörfer R, et 
al. (2017) Relatos de mulheres e homens sobre a prevalência de violência por parceiro íntimo no 
último ano e os factores de risco de violência sexual e feminina para a violência por parceiro íntimo: 
um estudo transversal multinacional na Ásia e no Pacífico. PLoS Med 14 (9): e 1002381, in 
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002381. 
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gravidade do abuso e das suas consequências e porque, no decurso da investigação 

são sujeitas a interrogatórios com um pendor de tal modo inquisitório, que as faz 

sentirem-se julgadas pela sua própria vitimização32.  

São estas particularidades que explicam o porquê dos hiatos temporais 

longos entre a ocorrência da violência sexual e a sua denúncia ou descoberta. 

São estas particularidades que geram uma espécie de paradoxo: a vítima tem 

de demonstrar que sofreu uma ou várias ofensas na sua liberdade sexual ou de 

autodeterminação sexual. Tem, para isso, de se apresentar como uma testemunha 

fidedigna e credível, o que exige que prove que a sua memória é coerente e íntegra, 

que não está debilitada, nem é sugestionável.  

Porém, se não revelar qualquer dos sintomas psicopatológicos associados a 

esse trauma, pode ser descredibilizada, já que, se não está em sofrimento visível, é 

porque talvez não tenha sido sujeita a qualquer abuso. 

Por outro lado, os danos na sua integridade física, psíquica e emocional 

resultantes da violência sexual, quando ocorram, precisamente, porque lhe podem 

retirar capacidade de memória e de verbalização da descrição dessa experiência, 

influenciam o conteúdo do seu depoimento, criando a aparência de que não está 

suficientemente segura do relato que faz, logo, de que não está a falar com verdade.  

São, por fim, estas mesmas particularidades que retiram fundamento à ideia 

de que uma significativa parte das denúncias de crimes sexuais são falsas. 

 

32  V. Costa Andrade, Manuel da, A Vítima e o Problema Criminal (1), p. 197. V., ainda, Ribeiro, 
Catarina, A Criança e a Justiça – Trajectórias e significados do processo judicial de crianças vítimas 
de abuso sexual intrafamiliar, Almedina, 2009; Peixoto, Carlos; Ribeiro, Catarina; Lamb, Michael, 
Forensic interview protocol in child sexual abuse. Why and what for?, in Magalhães, Teresa, Abuse 
& Neglect Series – To improve the Management of Child Abuse and Neglect, SPECAN, 2011; Ribeiro; 
Helena Isabel de Jesus, a Vitimização Secundária no Crime de Abuso Sexual de Menores, 2013, 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, p. 76 a 80; Rowden, Emma (2013), “As instalações 
à distância para crianças e testemunhas vulneráveis: novas perspetivas a propósito de uma tipologia 
espacial emergente”. In Patrícia Branco (ed.) Sociologia do(s) Espaço(s) da Justiça: Diálogos 
Interdisciplinares (161-184). Coimbra: CES/Almedina; Ouviña, Verónica Arrieta (2014), Diversos 
escenarios judiciales y su impacto en la victimizacion secundaria, Eguzkilore 28, 287-320; Carmo, 
Rui do, Guerra, Paulo, Alberto, Isabel in «O Abuso Sexual de Menores – Uma Conversa sobre Justiça 
entre o Direito e a Psicologia», Almedina, 2ª Ed., 2006, Rui do Carmo/Isabel Alberto/Paulo Guerra, 
p. 81 e 82. 
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As evidências sobre as consequências psicopatológicas de efeito imediato e 

de longo prazo que certas formas de violência sexual, justamente, as que são 

praticadas por um agressor que tenha com a vítima uma relação próxima de 

parentesco, ou afim, de forma reiterada e duradoura, com práticas sexuais que 

envolvam penetração, associadas ao uso de meios de intimidação ou agressões 

físicas, assim como sobre o fenómeno da vitimização secundária constituem um 

claro desincentivo à denúncia ou revelação dos factos. 

De resto, as estatísticas a nível nacional e internacional desmentem que nos 

crimes sexuais, haja um número sequer significativo de denúncias falsas, muito 

menos, que seja maior do que aquele se verifica quanto a outros crimes violentos33.  

Neste quadro de complexidades e incertezas, afigura-se que quanto maior 

for o conhecimento que os Juízes tiverem acerca das consequências físicas, 

comportamentais, emocionais, cognitivas e sociais tendencialmente resultantes da 

violência sexual, menos difícil será a aferição sobre a credibilidade dos 

testemunhos das vítimas, quando estas apresentem sintomas.  

Também quanto mais aprofundada for a informação acerca do contexto 

social, familiar e cultural em que se verificaram os factos integradores dos crimes 

sexuais, designadamente, para despistar outras causas concomitantes de 

vitimização, bem assim, para determinar se a denúncia/revelação dos factos tem 

 

33  Figueira Martinho, Gabriela Maria - «Crimes Sexuais: da avaliação forense à decisão judicial», 
Outubro de 2011, p. 15, in http://hdl.handle.net/1822/18642, 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/18642?mode=full; Maria, S. (2004). Mulheres 
sobreviventes de violação. Lisboa: Livros Horizonte. A constatação de que as falsas denúncias não 
têm, especial prevalência nos crimes sexuais, resulta da análise comparativa dos RASI de 2016 a 
2018, com base em números de participações criminais, inquéritos acusados e arquivados, sendo 
que os arquivamentos resultam, em regra, da ausência de prova indiciária do crime que não se 
confunde com falsidade da denúncia, já que da ausência de prova de um facto típico qualificado 
como crime, não resulta que ele não tenha sido praticado. V. Tender, Helena, «O mito das falsas 
denúncias de crimes sexuais», Jornal Público online, edição de 28 de Setembro de 2018, in 
https://www.publico.pt/2018/09/28/p3/cronica/o-mito-das-falsas-denuncias-de-crimes-sexuais-
1845519. Neste artigo lê-se o seguinte excerto: «Segundo os números do Relatório Anual de 
Segurança Interna 2016, foram denunciados nesse ano 2279 crimes sexuais. Em entrevista a um 
jornal, uma fonte da Polícia Judiciária revelou que consideram receber uma média de 52 queixas 
falsas destes crimes por ano. «Utilizando a taxa média de denúncia destes crimes que é de 15,8% 
para vítimas adultas e que diminui proporcionalmente à idade da vítima para abaixo dos 10% no 
caso de vítimas menores». 
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subjacente motivações que nada têm a ver com o apuramento da verdade, ou reais 

experiências de violência sexual, mais capacitados ficarão os Juízes para julgar da 

veracidade da versão dos factos apresentada pela vítima, ou da falta dela. 

Neste domínio, o conhecimento dos perfis de personalidade do arguido 

assume grande relevância, para perceber da existência de alguma 

disfuncionalidade sexual, ou parafilia, tal como da vítima, para avaliar a sua 

capacidade de testemunho, sobretudo, em se tratando de vítimas na fase da 

infância e da adolescência. 

É, ainda, de suma importância proceder à abordagem da família como um 

todo, nas dinâmicas de funcionamento individual de cada um dos seus membros, 

mas também como um grupo, aí incluídos os seus vínculos e elementos de coesão, 

quer destrutivos quer construtivos. 

A este nível, a prática psicológica forense apresenta-se como um importante 

utensílio de apoio ao Direito, pois só com a ajuda dos profissionais da psicologia 

jurídica e da psiquiatria forense será possível efectuar tal indagação. 

Outro aspecto fulcral a ter em atenção, prende-se com o conhecimento dos 

factores concretos que determinam a revelação e/ou descoberta dos crimes sexuais 

em apreciação, pelas próprias vítimas e/ou por terceiros, assim como, sobre as 

variáveis que condicionam as diferentes formas de denúncia dos factos, no quadro 

dos possíveis padrões de revelação/descoberta da agressão. 

Quando a descoberta do abuso sexual resultar de revelação indirecta ou de 

detecção acidental é importante que a abordagem à vítima seja antecedida de 

evidências suficientes que justifiquem essa abordagem e que entre o discloser e o 

receiver se estabeleça uma relação de paciência e de confiança apta à obtenção de 

todos os detalhes do relato, mostrando-se de enorme utilidade a partilha das 

suspeitas com os demais técnicos inseridos na rede institucional de proteção, a fim 

de evitar qualquer intervenção precoce que possa ser tratada de forma 

desarticulada, gerando acções fragmentadas e, bem assim, para despistar a 

eventual falta de fundamento dessas suspeitas. 
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As vítimas também podem revelar de forma directa e expressa a sua 

experiência de abuso sexual, a um familiar próximo, ou outra pessoa com a qual 

interajam, no seu quotidiano. 

Em qualquer dos casos, a inquirição como testemunhas das pessoas ligadas 

emocionalmente à vítima, familiares, pessoas de confiança, técnicos a quem 

tenham sido revelados os factos integradores do abuso, ou que tenham observado 

as consequências traumáticas do crime podem revelar-se importantíssimos meios 

de prova, na medida em que estas pessoas podem corroborar o testemunho da 

vítima e, assim, conferir-lhe maior consistência. 

Para além do que vem sendo exposto, aprimorar as técnicas de inquirição 

das vítimas, em declarações para memória futura, ou prestadas em audiência de 

discussão e julgamento adquire uma importância crítica.  

É fundamental fazer as perguntas certas, no momento exacto e num 

contexto de conforto e segurança para a vítima, adaptado ao seu grau de 

maturidade psíquica e cognitiva e bem assim ao seu estado de saúde mental, por 

juízes apetrechados dos necessários conhecimentos que lhes permitam, sem 

recurso a métodos excessivamente inquisitórios que retraem as testemunhas, 

interpretar adequadamente, a linguagem verbal e gestual usada no decurso do 

depoimento e evitar que o modo concreto como é feita a inquirição acarrete 

memórias fictícias, falsas acusações ou respostas sugestionadas pelas perguntas. 

Não será um desiderato fácil de alcançar, no equilíbrio com os princípios do 

contraditório, da igualdade de tratamento processual e do inquisitório que tem de 

ser garantido, tendo em vista a busca da verdade material de harmonia com o 

sistema da livre apreciação da prova.  

Mas, tal constatação não pode constituir um obstáculo intransponível, neste 

conspecto, até porque se apresenta como mais um importante recurso na 

prossecução dessa verdade material.  

Preferencialmente, a vítima deveria ser ouvida uma única vez, para que, a 

um tempo, se minimizasse a vitimização secundária e se maximizasse o 
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esclarecimento dos factos, quanto à natureza dos actos de abuso ou violência 

sexual e às concretas circunstâncias de tempo e lugar em que foram praticados. 

Na medida em que a violência sexual só pode ser compreendida a partir de 

práticas e actuações interdisciplinares e intersectoriais, seriam muito valiosos os 

contributos de técnicos especialistas em psicologia e psiquiatria, nas inquirições 

das vítimas, atribuindo-lhes, porventura, um papel mais interventivo, no sentido 

de dar sugestões à autoridade judiciária sobre a melhor forma de proceder à sua 

audição, pelo modo que se apresentasse menos penoso para esta e que, em 

simultâneo, com amplas possibilidades de exercício do contraditório, fosse o mais 

apto à obtenção da informação mais detalhada e esgotante possível sobre os factos.   

Poderia, inclusivamente, em tempo real e numa única diligência, ser 

avaliada a capacidade de testemunho ou traçado o perfil psicológico ou de 

personalidade da pessoa ofendida, convertendo as declarações para memória 

futura numa diligência de contornos semelhantes aos que se encontram previstos, 

no Código de Processo Civil, para a audição pessoal, nos processos de maiores 

acompanhados, nos termos do art. 898.º do citado diploma, segundo a redacção da 

Lei n.º 49/2018, de 14 de Agosto.         

Cumpre, ainda, assinalar que, na valoração como meios de prova dos relatos 

contendo as descrições das experiências sexuais abusivas, é importante considerar 

que a vítima não tem de demonstrar que não contribuiu para a ocorrência do crime 

sexual que sofreu, mesmo que não viva de acordo com o papel social que lhe está 

atribuído pelos padrões culturais e históricos preestabelecidos, bem como, que 

todo o relacionamento sexual que não seja livremente consentido deve ser 

criminalizado – é a solução que resulta expressamente do art. 36.º da Convenção 

de Istambul e das alterações ao n.º 2 dos arts. 163.º e 164.º do CP, introduzidas pela 

Lei n.º 83/2015, de 5 de Agosto – não sendo necessário, nem exigível que a vítima 

adopte comportamentos heróicos de oposição ou defesa à actuação do agressor, 

correndo riscos ainda maiores do que o de lesão da sua liberdade ou da sua  

autodeterminação sexual, para se considerar o crime como consumado, até porque 

«está hoje já estabelecido pela Psicologia que a ausência de resistência física por 
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parte da vítima não pode ser considerada como uma forma de aceitação ou 

consentimento da agressão, mas pelo contrário expressa apenas o desejo de 

sobreviver a uma situação cujo controle não detém e relativamente à qual 

experimenta um sentimento de completa impotência»34. 

Por fim, a valoração crítica dos depoimentos das vítimas não pode 

desgarrar-se do uso de presunções naturais, ou judiciais que serão absolutamente 

necessárias, quando, precisamente, por efeito das alterações cognitivas e de 

memória, ou por efeito da jovem idade das vítimas e correspondente estágio ainda 

incipiente de desenvolvimento cognitivo, ou por dificuldades de memória 

resultantes do tempo decorrido sobre os factos, não conseguem descrever com 

rigor as concretas circunstâncias de tempo em que os factos ocorreram. 

O princípio da livre apreciação da prova genericamente consagrado no art. 

127.º do CPP, assenta na inexistência de regras legais que atribuam valor específico, 

pré-determinado às provas, ou que estabeleçam alguma hierarquia entre elas e na 

admissibilidade de todos os meios de prova, em geral, desde que não incluídos nas 

proibições contidas no art. 126.º do CPP, em sintonia com o princípio consagrado 

no art. 32.º, n.º 8, da Constituição.  

Este sistema de livre apreciação da prova tem várias implicações, desde logo, 

no que se refere ao processo de fixação da matéria de facto e da sua exposição, na 

decisão final, quanto à formação da convicção do Tribunal e às exigências de 

 

34 Em expressiva síntese conclusiva, no Ac. da Relação de Lisboa de 12.06.2019, proc. 
473/16.0JAPDL.L1. Cfr., também, a propósito da violação de uma jovem de dezoito anos por um 
grupo de cinco homens que ficou conhecido na comunicação social como «La Manada», nas 
festividades de San Fermín em 2016 e da distinção entre uso de violência e intimidação sobre a 
vítima e mera ausência de consentimento, o acórdão do Supremo Tribunal Espanhol n.º 344/2019, 
recurso de casacion núm.: 396/2019: «la intimidación empleada no ha de ser de tal grado que 
presente caracteres irresistibles, invencibles o de gravedad inusitada. Basta que sea suficiente y 
eficaz en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto, paralizando o inhibiendo la voluntad 
de resistencia de la víctima y actuando en adecuada relación causal, tanto por vencimiento material 
como por convencimiento de la inutilidad de prolongar una oposición de la que -sobre no conducir 
a resultado positivo-, podrían derivarse mayores males», in 
https://www.diariodesevilla.es/2019/07/05/Sentencia_Sala_Segunda_caso_La_Manada_JG.pdf?has
h=c2bc31bd7c438c8d4dc829a6b2d4e4c79cb3e064 
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fundamentação da decisão de facto, nos termos previstos no art. 374.º, n.º 2, do 

CPP. 

A apreciação da prova é livre, mas não arbitrária. Tem de alicerçar-se num 

processo lógico-racional, de que resultem objectivados, à luz das máximas de 

experiência, do senso comum, de razoabilidade e dos conhecimentos técnicos e 

científicos, os motivos pelos quais o Tribunal valorou as provas naquele sentido e 

lhes atribuiu aquele significado global e não outro qualquer. 

Em contrapartida, a prova indirecta é aceitável e usada como alicerce da 

convicção em plano de igualdade com a prova directa, desde que verificados 

determinados pressupostos35. 

Tal como o Tribunal Constitucional vem decidindo, o art. 127.º do CPP 

permite o recurso a presunções judiciais, é compatível com a presunção de 

inocência, consagrada no art. 32.º, n.º 2 da Constituição, e ainda com o dever de 

fundamentar as decisões judiciais, imposto pelo art. 205.º, n.º 1, da Constituição36. 

As presunções judiciais são meios de prova e o princípio in dubio pro reo, 

corolário do princípio constitucional da presunção de inocência do arguido, 

contemplado no art. 32.º, n.º 2, da Constituição, é um princípio de prova. 

Ambos são mecanismos de resolução dos estados de incerteza, na convicção 

do julgador, quanto à verificação dos factos integradores de um crime. 

 

35 O juízo de inferência converter-se-á em verdade convincente se a base indiciária, plenamente 
reconhecida mediante prova directa, foi integrada por uma pluralidade de indícios (embora 
excepcionalmente possa admitir-se um só se o seu significado for determinante), que no confronto 
com outros possíveis contraindícios, estes não neutralizem a eficácia probatória dos factos 
indiciantes e que a associação de uma regra da ciência, uma máxima da experiência ou uma regra 
de sentido comum  sustente uma conclusão inteiramente razoável face a critérios lógicos do 
discernimento  humano. V. Dâmaso Simões, Euclides, em «Prova indiciária», na Revista 
Julgar, n.º 2, 2007, pág. 203 e ss., Cabral, José Santos em «Prova indiciária e as novas formas 
de criminalidade», na Revista Julgar, n.º 17, 2012, pág. 13, Morais Pinto, Marta Sofia Neto, 
em «A prova indiciária no processo penal, na Revista do Ministério Público, n.º 128, out.-
dez. 2011, pp. 185-222, Sousa Mendes, Paulo de, A prova penal e as Regras da experiência, 
Estudos em Homenagem ao prof. Figueiredo Dias, III, p. 1002. 
36 Ac. Tribunal Constitucional n.º 391/2015, em DR n.º 224, II Série, de 16/11/2015, e Ac. do TC n.º 
521/2018 de 17 Out. 2018, Proc. 321/2018, in 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc//tc/acordaos/20180521.html. 
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O primeiro pressupõe que a dúvida se mantenha insanável, depois de 

esgotado todo o iter probatório e feito o exame crítico de todas as provas e resolve 

a dúvida cominando-lhe como consequência a consideração dos factos como não 

provados e a consequente absolvição do arguido. 

A segunda, através da inferência lógico-dedutiva, a partir de indícios ou 

factos circunstanciais ou colaterais ao objecto do processo resolve essa dúvida 

contra o arguido, superando a aplicação do in dubio pro reo, pois permite afirmar 

um facto desconhecido a partir de um facto conhecido, para além de qualquer 

dúvida razoável. 

Assim, a concatenação entre os princípios da presunção de inocência e in 

dubio pro reo e o da admissibilidade da prova indirecta, através de presunções 

judiciais em Direito Penal, implica que as dúvidas acerca da demonstração de 

determinados factos, sejam resolvidas em benefício do arguido, conduzindo à sua 

absolvição, mas a questão da existência da dúvida e consequente aplicação deste 

princípio só pode colocar-se depois de esgotado todo o iter probatório, ou seja, 

quando o non liquet persiste, mesmo depois de analisadas todas as provas directas 

e de concluído todo o esforço lógico-dedutivo inerente ao apuramento dos factos 

através de presunções judiciais. 

O que acontece, em matéria de crimes sexuais, quando as vítimas não 

conseguem concretizar o exacto número de vezes em que foram submetidas a 

práticas de violência sexual, é que, sempre, ou quase sempre, conseguem, pelo 

menos, por aproximação, esclarecer qual o período de tempo em que os factos se 

verificaram e com que frequência média, sendo certo que, nos casos de maior 

intensidade e repetição dos abusos, nem sequer pode esperar-se, porque não é 

exigível, que descrevam com detalhe um conjunto de factos que, por muito 

traumáticos que sejam e são, se repetem com um tal ritmo, que acabam por 

introduzir uma espécie de rotina na vida quotidiana da vítima. Essa repetição 

dificulta, necessariamente, a capacidade de retenção na memória, associada ao 

decurso do tempo e às características próprias do cérebro humano.  
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Quando, além de credível, a descrição dos factos feita pelas vítimas contém 

indicações mínimas acerca da periodicidade das práticas sexuais abusivas e da 

respectiva natureza, o que acontecerá, em regra (porque mesmo que a vítima não 

tenha capacidade para afirmar uma certa periodicidade, saberá, pelo menos, se foi 

sujeita a violência sexual, apenas uma vez ou mais do que uma vez), nada obsta a 

que, por aplicação de processos de dedução lógica, de recurso a máximas de 

experiência comum e dos conhecimentos científicos da psicologia e técnico-

jurídicos se proceda à contagem do número de crimes efectivamente cometidos. 

Mais, esse é um imperativo técnico-jurídico emergente da busca da verdade 

material eleita como valor essencial do sistema processual penal português da 

prova livre e da equiparação entre a prova directa e a prova indirecta, quanto à sua 

eficácia para alicerçar a convicção do julgador. 

Claro que, por interferência do princípio da presunção de inocência, na 

vertente in dubio pro reo, o Tribunal só poderá julgar nos estritos limites em que a 

prova por presunção judicial garantir, para além de qualquer dúvida razoável, com 

base na periodicidade descrita pela vítima, um número preciso de condutas típicas. 

Percebe-se, em face da constatação destas dificuldades de obtenção da 

notícia dos crimes sexuais e da sua investigação e demonstração, assim como da 

extrema importância do bem jurídico protegido, que a jurisprudência do trato 

sucessivo aplicada a estes crimes pretenda fornecer um critério de decisão para 

facilitar a sua contagem e correspondente punição.   

Todavia, é, justamente, nessas dificuldades de prova que se encontra, ainda, 

a falta de utilidade da jurisprudência do «crime de trato sucessivo», (para além da 

sua falta de fundamento jurídico e legal). 

Desde logo, porque desconsidera a necessidade de concatenação do 

princípio in dubio pro reo, com o da admissibilidade da prova indirecta, através de 

presunções judiciais, na valoração da prova. 

Depois, porque ao alicerçar a construção do crime «de trato sucessivo» nas 

incertezas e dúvidas geradas na fase da discussão da causa, quanto às concretas 

circunstâncias de tempo, modo e lugar em que os factos de cariz sexual foram 
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praticados, desloca o cerne do problema da fixação da matéria de facto, que é onde 

radica a sua sede natural, para uma abstracção que mescla, quanto aos seus 

pressupostos objectivos, diversos conceitos jurídicos pré-existentes, que, além de 

inconciliáveis, não estão pressupostos nas descrições legais contidas nas normas 

incriminadoras que prevêem os crimes sexuais e, no que se refere ao nexo de 

imputação subjectiva, um «quartium genus» – o tipo agravado de culpa - em 

relação aos critérios de contagem de crimes contidos no art. 30.º do CP, logo, em 

violação da Lei e da Constituição. 

E, por isso mesmo, não pode ser considerado como uma construção 

dogmática, mas apenas como um critério de contagem de crimes de índole 

meramente pragmática. 

Trata-se, com efeito, de uma construção jurisprudencial ficcionada para 

resolver um problema que não é, em bom rigor, jurídico, mas de ordem prática e 

que se prende com as lacunas da investigação no decurso do inquérito ou da prova 

produzida na fase do julgamento. 

Na base desta corrente jurisprudencial vislumbram-se dois propósitos 

político-criminais: por um lado, contornar dificuldades práticas de comprovação 

judicial das numerosas realizações típicas; e por outro, assegurar uma espécie de 

proporcionalidade na punição, partindo da ideia de que a ser feita em função do 

real número de crimes efectivamente cometidos, portanto segundo o regime de 

punição do concurso real de infracções, poderia ser exagerada. 

Ao primeiro objectivo, há a opor que a definição dos tipos legais de crime 

obedece a critérios de generalidade e abstracção relacionáveis com a hierarquia de 

bens jurídicos a que a Constituição Portuguesa e o legislador conferem tutela penal 

e não a dificuldades probatórias. Estas não podem constituir critérios de 

interpretação e aplicação do Direito Penal. E, nem sequer são exclusivas dos crimes 

sexuais, antes se verificam quanto a muitos outros crimes, como o branqueamento 

de capitais, ou a corrupção, sem que haja notícia de que as incertezas da prova 

acerca do número de comportamentos integradores das normas legais que 
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tipificam estes crimes (ou outros) sejam resolvidas, ficcionando que se trata de 

crime único, de trato sucessivo, a punir como se fosse um crime continuado. 

No que se refere ao segundo objectivo, para além do que já ficou exposto, a 

propósito da margem de impunidade que o recurso ao regime previsto no art. 79.º 

do CP potencia e da desproporção de base entre a gravidade dos factos, o grau de 

culpa do seu autor e a moldura penal abstracta aplicável, há que dizer, a título 

meramente exemplificativo de como essa desproporção não existe, que enquanto 

a violação é punível com uma pena de prisão cujos limites mínimo e máximo são, 

respectivamente, três e dez anos, a contrafacção de moeda é punível com uma pena 

de prisão de três a doze anos. 

No entanto, por comparação entre estes dois tipos de crime, quanto à 

natureza dos bens jurídicos protegidos e à proliferação de cada um deles, não se 

vislumbra qualquer justificação para a maior gravidade da pena abstracta 

cominada para a contrafacção de moeda. 

Em todo o caso, a preocupação com a desproporção da punição fica 

totalmente neutralizada perante o limite máximo de 25 anos imposto para a pena 

de prisão, no art. 41.º, n.º 2 do CP, em qualquer situação, mesmo quando se trate 

de punir vários crimes, que podem até ser centenas, desde que verificados os 

pressupostos do concurso real.  

Seja como for, as dúvidas, as dificuldades probatórias no apuramento dos 

factos, ao mesmo tempo, que não devem desmotivar os Tribunais de os 

investigarem de forma exaustiva, profunda e intensiva, também não podem fazer 

perder de vista que esse esforço poderá não ser concludente e que o princípio da 

presunção de inocência, concatenado com a admissibilidade do recurso às 

presunções judiciais continuam a ser importantes válvulas de segurança do 

sistema, à semelhança do que sucede com todos os restantes crimes, para lidar com 

factos incertos. 

Assim, por muito graves ou repugnantes que os crimes em investigação se 

possam apresentar, como é, garantidamente, o caso dos crimes sexuais, sobretudo, 

os praticados em contexto intrafamiliar, por períodos mais ou menos prolongados 
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de tempo, com múltiplos actos de abuso e de diferentes naturezas, tendo por 

vítima uma mesma pessoa, que são aqueles a que a jurisprudência do trato 

sucessivo pretende aplicar-se e que são, também, como já se referiu, os que, 

potencialmente, importam maior número de efeitos psicopatológicos de longo 

prazo e mais graves, os Tribunais não podem esquecer que onde terminar o grau 

de segurança que as presunções naturais ou judiciais proporcionam, para o 

apuramento de factos desconhecidos, a partir daqueles que se conhecem, tem de 

entrar em acção o princípio in dubio pro reo. 

No relatório da Organização Mundial da Saúde sobre violência e saúde de 

2002, Nelson Mandela escreveu: «Muitos que convivem diariamente com a 

violência acham que ela é parte intrínseca da condição humana. Mas não é. A 

violência pode ser evitada. Governos, comunidades e indivíduos podem fazer a 

diferença.»   

Foi para tentar fazer a minha parte, nesta diferença, que escrevi este texto. 

     

Conclusões 

Há uma acentuada tendência de género, na violência sexual em todo o 

mundo, sendo as meninas, as adolescentes e as mulheres, a esmagadora maioria 

das vítimas e os homens, a esmagadora maioria dos agressores. 

A violência sexual tem custos pessoais devastadores, em atenção, aos 

chamados efeitos psicológicos imediatos e de longo prazo que importa, em regra, 

para as suas vítimas. 

Postula um problema de agressão à liberdade sexual dos adultos e à 

liberdade de autodeterminação sexual dos menores de idade, mas, além dele, de 

direitos humanos e de saúde pública, dada a gravidade da sua repercussão em 

todos os aspectos da condição humana, deixando sequelas físicas, psíquicas, 

sociais, sexuais, que podem comprometer seriamente toda a vida das vítimas. 

Também tem custos económicos elevados, tanto directos, como indirectos. 

Alguns dos custos directos associados à violência sexual, em virtude do seu 

impacto na saúde das vítimas, envolvem necessidades de acompanhamento 
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psiquiátrico e/ou psicológico, pelos serviços de saúde mental e também a 

necessidade de tratamento, noutras especialidades médicas, assim como, pelos 

serviços hospitalares de urgência e exige respostas integradas da Justiça Tutelar e 

Criminal e dos Serviços Sociais, quanto à criação de estruturas de protecção e apoio 

às vítimas. 

No que se refere aos custos indirectos, porque as vítimas de violência, em 

geral e sexual, em particular, são mais propensas a vivenciar períodos de 

desemprego e de absentismo, mais ou menos prolongados e a sofrer problemas de 

saúde que afectam a sua capacidade de trabalho e o próprio desempenho 

profissional.  

Há ainda outros custos indirectos que resultam de morte prematura; 

incapacitação de longo prazo; transtornos na vida quotidiana, devido a temores 

pela segurança pessoal e alterações de comportamento e de hábitos de vida que, 

por interferirem com as competências para estabelecer e manter vínculos de 

afectividade, abalam a própria estrutura organizativa das famílias e das sociedades.  

A figura do crime de «trato sucessivo», aplicada a crimes sexuais 

corresponde a uma construção jurisprudencial que conjuga as características 

essenciais do crime habitual, com uma unidade resolutiva de sentido agravante, 

definindo-lhe como requisitos essenciais, essa unidade resolutiva, a par da 

pluralidade e homogeneidade de condutas, a sua repetição e a proximidade 

temporal entre elas, quando se trate, também da mesma vítima e, ainda, algumas 

características dos delitos de empreendimento e dos crimes exauridos; 

Mistura e confunde categorias jurídicas distintas, que são inaplicáveis aos 

crimes sexuais, segundo a descrição típica dos mesmos, contida nas diversas 

normas incriminadoras que integram o capítulo V da parte especial do CP, (apenas 

com a excepção dos crimes de lenocínio e de pornografia de menores) e segundo a 

própria ontologia e a virtualidade lesiva de cada conduta típica, isoladamente 

considerada, para a liberdade sexual e para a autodeterminação sexual;  

O assim designado «crime de trato sucessivo», não é crime único, porque 

nasceu, justamente, da constatação de que vários crimes foram praticados pelo 
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arguido, ou o mesmo crime várias vezes cometido pelo mesmo autor e só por efeito 

das incertezas da prova é que não é possível a sua contabilização exacta; nem é 

crime continuado – porque o nexo de imputação subjectiva corresponde a um tipo 

agravado de culpa e não a uma culpa consideravelmente diminuída – nem é 

concurso de crimes, porque, apesar da pluralidade de comportamentos 

integradores do mesmo crime ou de vários tipos de crimes que protegem o mesmo 

bem jurídico ou bens jurídicos semelhantes, tais comportamentos são unificados 

numa única resolução criminosa, ou numa unidade resolutiva idêntica à que é 

pressuposta pelo crime continuado;  

Mas sendo assim, será antes um «quartium genus» (relativamente ao crime 

único, ao concurso de crimes e ao crime continuado) que, não só não tem 

consagração legal, como nada de novo acrescenta à ciência do Direito Penal.  

Não corresponde a nenhuma construção dogmática, mas antes a uma ficção 

que perante as dificuldades da prova, desloca para a questão do enquadramento 

jurídico-penal e da aplicação do direito, um problema que é de prova e de 

apuramento dos factos, o qual deverá ser resolvido com recurso, sempre que 

necessário, às presunções naturais, conjugadas com o princípio in dúbio pro reu; 

Viola os princípios da legalidade, da tipicidade e da necessidade do direito 

penal, assim como os princípios constitucionais da igualdade e da 

proporcionalidade e é susceptível de colocar em crise os fins de prevenção geral e 

de prevenção especial positiva e negativa que inspiram o sistema punitivo 

português e a protecção que é devida às vítimas de violência sexual, desvirtuando 

a natureza do Direito Penal como um direito do bem jurídico e de garantia da paz 

social, assim como o conceito material de crime como violação do bem jurídico, 

que inspiram o sistema constitucional e jurídico-penal português. 

Os crimes sexuais são muito difíceis de provar, por estarem envoltos num 

ambiente de clandestinidade e envolverem relações complexas e multifacetadas 

entre a vítima e o agressor e entre estes e os sistemas de Justiça e de apoio 

terapêutico e psicossocial, que se repercutem na própria forma como a violência 

sexual é descoberta ou denunciada, sujeita a padrões muito variáveis por 
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interferência de factores pessoais das vítimas e dos agressores; da natureza e 

severidade da experiência sexual abusiva; da relação de proximidade ou familiar 

que exista entre a vítima e o agressor e entre estes e o participante dos factos às 

instâncias de controlo e, ainda a outos factores socioculturais atinentes à 

predisposição da família e da rede de protecção e do sistema de Justiça para atribuir 

ou retirar credibilidade à revelação do abuso.     

Quanto mais tempo for protelada a denúncia dos crimes sexuais, ou mais 

demorada for a sua descoberta, maiores serão as probabilidades de acometimento 

dos efeitos imediatos e de longo prazo associados a experiências sexuais abusivas 

e relacionados com os problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, stress 

pós-traumático, alterações de comportamento, adições, disfunções sexuais e de 

relacionamento. 

Maior será, igualmente, o perigo de revitimização. 

É pela via da capacitação interdisciplinar do sistema de Justiça, recolhendo 

os contributos de outras áreas do saber - da medicina, da psicologia, criminologia 

em geral, bem como da vitimização por género, em especial, da psiquiatria e da 

sociologia sobre as causas e consequências do fenómeno da violência sexual, bem 

como dos padrões de revelação e descoberta da violência sexual em crianças, 

adolescentes e adultos – assim como da uniformização de procedimentos de 

avaliação forense e de intervenção técnica, com intervenção reforçada por 

psicólogos e psiquiatras, como coadjuvantes da investigação criminal, que se 

devem combater as dificuldades de obtenção de prova, na indagação dos factos 

integradores dos crimes sexuais. 

Por isso que o que verdadeiramente importa, não será tanto ficcionar 

critérios de contagem de crimes que são contra legem e nada têm de dogmático, 

mas sim, aprimorar as técnicas de inquirição das vítimas, em declarações para 

memória futura, ou prestadas em audiência de discussão e julgamento que, a um 

tempo, minimizem, até ao limite do possível, a chamada revitimização secundária 

e garantam todo o esclarecimento possível dos factos, quanto à natureza dos actos 
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de abuso ou violência sexual e às concretas circunstâncias de tempo e lugar em que 

foram praticados. 

Os relatos das vítimas podem e devem ser criticamente analisados em 

conjugação com informações sobre as características de personalidade da vítima, 

da sua avaliação psicológica, que permitam aferir da sua capacidade de 

testemunho, com a informação acerca do seu contexto pessoal e familiar, da 

concomitância de outras situações de violência, das variáveis associadas às 

síndromes do segredo, da adição e do desamparo.   

Por fim, a valoração crítica dos depoimentos das vítimas pode e deve ser 

feita com recurso a presunções naturais, ou judiciais que serão absolutamente 

necessárias, quando, precisamente, por efeito das alterações cognitivas e de 

memória, ou por efeito da jovem idade das vítimas e correspondente estágio ainda 

incipiente de desenvolvimento cognitivo, ou por dificuldades de memória 

resultantes do tempo decorrido sobre os factos, não conseguem descrever com 

rigor as concretas circunstâncias de tempo, modo e lugar em que os factos 

ocorreram. 

A Constituição e o Direito Penal já contêm os critérios de decisão adequados 

a solucionar as incertezas da prova: o que não resultar claro da discussão da causa, 

terá de resolver-se, necessariamente, através do princípio in dúbio pro reu, 

eventualmente mitigado com o recurso a presunções naturais, quando, não 

obstante, não resultarem absolutamente claras as concretas circunstâncias de 

tempo, modo e lugar em que as práticas sexuais abusivas foram levadas a cabo, a 

prova consinta, ainda assim, uma conclusão sobre a periodicidade de tais actos, 

que permita contar, sem nenhuma margem para dúvidas, com a dose de rigor 

probatório e jurídico exigível pelo Direito Penal e pela Constituição, um número 

mínimo de crimes, a enquadrar jurídico-penalmente como concurso real de 

infracções, com a vantagem de ser a solução que resulta das válvulas de segurança 

do próprio sistema jurídico-penal, e não de uma ficção, como sucede com a 

jurisprudência do trato sucessivo.   
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À semelhança do que acontece em todos os processos cujo objecto são factos 

potencialmente integradores de quaisquer crimes de outra natureza, assumir com 

desassombro que a denúncia de um crime sexual pode não ser sustentada em prova 

objectiva, certa e segura, mas que isso não significa, necessariamente, que o crime 

não tenha acontecido, terá sempre subjacente que o processo penal visa a 

reconstituição de uma situação de facto já passada, que essa reconstituição pode 

não ser bem sucedida e que, em todo o caso, a verdade processual pode não 

coincidir com a realidade ontológica dessa situação de facto. 

Fundamental e imperioso é que coincida com a prova produzida, com os 

princípios constitucionais que regem o Direito Penal e o Direito Processual Penal 

e com as regras e princípios gerais de direito aplicáveis, nestes dois ramos de 

Direito – quer o desfecho do processo concreto seja a condenação do arguido, quer 

seja a sua absolvição.    

 

 

 

 

 

 

 


