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1. Evolução no tratamento dos crimes sexuais 

Pretende-se abordar a questão da valoração da prova no que tange a este 

específico tipo de criminalidade e qual deve ser a abordagem certa, em termos de 

diligências de inquérito, com vista ao êxito da investigação. 

 Sabe-se da enorme evolução no tratamento deste tipo de ilicitude, tendo-

se abandonado uma perspetiva moral e de bons costumes, centrando-se o bem 

jurídico tutelado pelos crimes sexuais, na liberdade e autodeterminação sexual 

(obstando-se a que o direito possa ter qualquer intromissão na vida privada de cada 
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um, desde que essa atividade seja conscientemente consentida por quem nela 

participa).   

No longo caminho que se percorreu até aqui foram-se abandonando 

conceitos ligados à honra, ao pudor, fortemente enraizadas na nossa sociedade, até 

pelo fortíssimo vínculo daquela à Igreja Católica (deixando de ser consideradas 

desviantes ou anormais condutas ligadas á homossexualidade ou à prostituição)1, 

revelando a inserção sistemática destes crimes no Código Penal de 1982 ainda isso 

mesmo: “Crimes Contra os Fundamentos Ético Sociais da Vida em Sociedade”, 

sendo que anteriormente se encontraram inseridos nos crimes contra a 

honestidade. 

Significativa e ilustrativa do enorme progresso no tratamento destes ilícitos, 

concretamente no abandono definitivo de padrões de moralidade a eles associados, 

foi a reforma do Código Penal operada em 1995, atribuindo-se natureza pública aos 

crimes sexuais contra menores (artigo 178.º do Código Penal, na redação do DL n.º 

48/95, de 15 de março e das Leis n.ºs 65/98, de 2 de Setembro e 99/2001, de 25 de 

agosto e na redação vigente), que são, desde então, considerados como legítimos 

titulares dos interesses que a lei quis proteger com a incriminação. Os crimes 

sexuais encontraram assim o seu lugar, em termos de sistematização, no Livro II, 

Parte Especial, Título I, “Dos Crimes Contra as Pessoas”, capítulo V, “Dos Crimes 

Contra a Liberdade e Autodeterminação Sexual”. 

O enorme avanço da abordagem a este tipo de ilicitude constata-se, 

nomeadamente, na perda de relevância do género sexual do autor ou da vítima, o 

abandono de conceções moralistas e a consagração da liberdade como bem jurídico 

 
1 Este pensamento eternizou-se no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, datado de 1989, onde 
se refere: “não nos podemos esquecer que as duas ofendidas, raparigas novas, mas mulheres feitas, 
não hesitaram em vir para a estrada pedir boleia a quem passava, em plena coutada do chamado 
“macho ibérico”, que é impossível que não tivessem previsto o risco que corriam, pois aqui, tal como 
no seu país natal, a atracão pelo sexo oposto é um dado indesmentível e, por vezes, não é fácil 
dominá-lo e que assim, ao meterem-se as duas num automóvel, juntamente com dois rapazes, 
fizeram-no, a nosso ver, conscientes do perigo que corriam, até mesmo por estarem numa zona de 
turismo de fama internacional, onde abundam as turistas estrangeiras habitualmente com 
comportamento sexual muito mais liberal e descontraído do que a maioria das nativas” (BMJ 390, 
1989, pagina 165). 



Valoração da prova nos crimes sexuais | proteção do menor | 
   

Isabel Pereira Ramos 

  
 

 

 Online, março de 2020 | 3 

especialmente tutelado. Atente-se, a propósito também da evolução da abordagem 

a este tipo de crimes, no referido por Maria João Antunes2: “(…) Deixando de 

constar da expressão típica expressões como “mulher honesta”, “mulher virgem”, 

“viúva honesta”, “fim desonesto” (…) e a não menos significativa, “desencaminhar 

menor”. O direito penal sexual evoluiu no sentido de deixar de ser “um direito tutelar 

da honestidade”, dos costumes, ou dos bons costumes (…)”. 

Sendo inegável a enorme evolução, quer do pensamento, quer do direito 

estatuído, no domínio dos crimes sexuais, infelizmente, na prática, estamos ainda 

a anos-luz do que deve ser a correta, necessária e sobretudo eficaz abordagem de 

investigação no que concerne a este tipo de criminalidade, sobretudo no que 

concerne às exigências na valoração da prova. 

 

2. Vitimização secundária 

Na investigação deste tipo de crimes é imperioso um cuidado redobrado 

relativamente à prova. É necessária uma ponderação séria quanto aos meios de 

prova a utilizar e perspetivar novas abordagens quanto à obtenção dos mesmos. 

O desiderato básico a atingir na investigação destes crimes é evitar a 

vitimização secundária ou sobre vitimização3, entendendo-se esta como a causada 

pelas instâncias formais de controlo social, no decorrer do processo e investigação 

do crime.  

 
2 Crimes Contra a Liberdade e a Autodeterminação sexual dos Menores, Revista Julgar, n.º 12, 
(set./dez. de 2010), pág. 154. 
3 Alberto da Costa Ribeiro Peixoto, Propensão, Experiências e Consequências da Vitimização: 
Representações Sociais, reflexão crítica das correntes teóricas, Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa: “A palavra vitimologia, que deriva da junção de victima 
do latim e logos do grego nunca fora, usada antes de Benjamin Mendelsohn, jurista israelita, em 1948, 
na obra The origins of the Doctrine of Victimology. Todavia, a afirmação da área de saber, que se 
debruçava sobre o estudo da vítima, conforme reconheceu Mendelsohn, deve-se a Hans Von Hentig. 
A definição da vitimologia, como área do saber, deve muito ao contributo de Mendelsohn, assente em 
cinco pontos principais: 1.º) o estudo da personalidade da vítima e dos seus atos que possam contribuir 
para a vitimização; 2.º) a identificação das características psíquicas da vítima e do agressor que 
contribuem para a ocorrência de vitimizações; 3.º) a análise da personalidade das vítimas cujo ato de 
vitimização não dependeu de terceiro; 4.º) o esforço de identificação da propensão à vitimização; 5.º) 
a busca de formas de minimização do sofrimento da vítima e de prevenir novas vitimizações”. 



Valoração da prova nos crimes sexuais | proteção do menor | 
   

Isabel Pereira Ramos 

  
 

 

 Online, março de 2020 | 4 

A preocupação com a criança encontra-se, aliás, estatuída numa profusão 

de diplomas nacionais e internacionais, que consagram a obrigação de a proteger, 

estando o nosso país obrigado a adotar medidas legislativas nesse sentido. 

A prevenção desta vitimização secundária encontrou acolhimento na Lei n.º 

112/2009, de 16 de setembro, que regula o regime jurídico aplicável à prevenção da 

violência doméstica, à proteção e assistência das suas vítimas. 

Nesta Lei no artigo 2.º, considera-se:  

 

“b) «Vítima especialmente vulnerável» a vítima cuja especial fragilidade 

resulte, nomeadamente, da sua diminuta (…) idade, (…) ou do facto de o tipo, o grau 

e a duração da vitimização haver resultado em lesões com consequências graves no 

seu equilíbrio psicológico ou nas condições da sua integração social.” 

 

Na Lei n.º 93/99, de 14 de julho, Lei de Proteção de Testemunhas, artigo 26.º, 

“Testemunhas especialmente vulneráveis”, estabelece-se que:  

 

“1 – Quando num determinado ato processual deva participar testemunha 

especialmente vulnerável, a autoridade judiciária competente providenciará para 

que, independentemente da aplicação de outras medidas previstas neste diploma, tal 

ato decorra nas melhores condições possíveis, com vista a garantir a espontaneidade 

e a sinceridade das respostas. 

2 – A especial vulnerabilidade da testemunha pode resultar, nomeadamente, 

da sua diminuta (…) idade, (…).” 

 

Também o artigo 28.º, n.º 2, desta mesma Lei estabelece que, “sempre que 

possível, deverá ser evitada a repetição da audição da testemunha especialmente 

vulnerável durante o inquérito, podendo ainda ser requerido o registo nos termos do 

artigo 271.º do Código de Processo Penal”.  

No artigo 69.º da CRP estabelece-se que “as crianças têm direito à proteção 

da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente 
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contra todas as formas de abandono, de discriminação e de opressão e contra o 

exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições”. 

Na 33.ª alteração ao CPP, transpondo a Diretiva (EU) 2016/800, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, relativa a garantias 

processuais para os menores suspeitos ou arguidos em processo penal, 

positivaram-se medidas para sua proteção, nomeadamente, a obrigação de dar 

conhecimento aos pais ou a quem tenha a sua guarda da constituição de arguido, 

sendo que os podem acompanhar ao ato de primeiro interrogatório judicial no 

âmbito do artigo 141.º do CPP. 

Como se refere no Ac. do Tribunal Constitucional n.º 382/2017 (DR n.º 

221/2017, Série II, de 2017-11-16), “as características físicas e psicológicas das 

crianças, assim como o dinamismo inerente à formação e desenvolvimento da sua 

personalidade tornam-nas naturalmente vulneráveis a circunstâncias que podem 

fazer perigar o seu processo de autonomização e, em última análise, comprometer 

ou condicionar a respetiva autodeterminação enquanto adultos. Daí que a 

Constituição as reconheça como sujeitos de direitos fundamentais e, ao mesmo 

tempo, se preocupe com as eventuais situações de necessidade associadas à sua 

natural vulnerabilidade, reconhecendo-lhes um específico e próprio «direito à 

proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral» 

(artigo 69.º, n.º 1). (…) Com efeito, «a noção constitucional de desenvolvimento 

integral (n.º 1, in fine) – que deve ser aproximada da noção de “desenvolvimento da 

personalidade” (artigo 26.º-[1]) – assenta em dois pressupostos: por um lado, a 

garantia da dignidade da pessoa humana (cfr. artigo 1.º), elemento “estático”, mas 

fundamental para o alicerçamento do direito ao desenvolvimento; por outro lado, a 

consideração da criança como pessoa em formação, elemento dinâmico, cujo 

desenvolvimento exige o aproveitamento de todas as suas virtualidades”. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança, assinada em Nova Iorque, em 26 

de janeiro de 1990, aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 20/90 

e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 49/90, de 12 de setembro, 

preceitua no seu artigo 3.º, n.º 1, que “todas as decisões relativas a crianças, adotadas 



Valoração da prova nos crimes sexuais | proteção do menor | 
   

Isabel Pereira Ramos 

  
 

 

 Online, março de 2020 | 6 

por instituições publicas ou privadas de proteção social, por tribunais, autoridades 

administrativas, ou órgãos legislativos, terão primacialmente em conta o interesse 

superior da criança”( princípio basilar dos regimes que têm por objeto a matéria 

relativa aos direitos das crianças, nomeadamente, o direito ao seu desenvolvimento 

integral). 

No artigo 12.º 1 estabelece que “os Estados Partes garantem à criança com 

capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as 

questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as 

opiniões da criança, de acordo com a sua idade e maturidade”. 

No artigo 19.º 1 refere que “os Estados Partes tomam todas as medidas 

legislativas, administrativas, sociais e educativas adequadas à proteção da criança 

contra todas as formas de violência física ou mental, dano ou sevícia, abandono ou 

tratamento negligente, maus-tratos ou exploração, incluindo a violência sexual, 

enquanto se encontrar sob a guarda de seus pais ou de um deles, dos representantes 

legais ou de qualquer outra pessoa a cuja guarda haja sido confiada”. 

Na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (Jornal Oficial das 

Comunidades Europeias, 18/12/2000 – 2000/C 364/01) é também feita alusão ao 

superior interesse da criança no Artigo 24.º, n.º 2, daquele diploma: “Todos os atos 

relativos às crianças, quer praticados por entidades públicas, quer por instituições 

privadas, terão primacialmente em conta o interesse superior da criança”, dizendo-

se no n.º 1 daquele artigo que, “ As crianças têm direito à proteção e aos cuidados 

necessários ao seu bem-estar. Podem exprimir livremente a sua opinião, que será 

tomada em consideração nos assuntos que lhes digam respeito, em função da sua 

idade e maturidade”. 

Outras medidas protetoras da vítima menor encontram ainda consagração, 

como a exclusão de publicidade de ato processual penal (artigos 87.º, n.º 3, e 321.º, 

n.º 2, do CPP), ou da proibição da revelação da identidade da vítima (artigo 88.º, 

n.º 2, al. c), do mesmo diploma), em sede de julgamento, o afastamento do arguido, 

durante a prestação de declarações, se o declarante for menor de 16 anos e houver 

razões para crer que a sua audição na presença do arguido poderia prejudica-lo 



Valoração da prova nos crimes sexuais | proteção do menor | 
   

Isabel Pereira Ramos 

  
 

 

 Online, março de 2020 | 7 

gravemente (artigo 352.º, n.º 1, al. b), do CPP) e ainda a impossibilidade de serem 

formuladas perguntas diretas á vítima, tendo que ser através da autoridade 

judiciária que dirige a diligência (artigo 349.º do CPP).  

À criança devem ser assim assegurados todos estes direitos, ainda mais 

quando a criança é vítima e se vê envolvida nos complexos meandros processuais. 

Como vítima tem assim direito a ser ouvida em ambiente informal e 

reservado, devendo ser criadas as adequadas condições para prevenir a vitimização 

secundária e para evitar agressões desnecessárias. Procura-se desta forma garantir 

a espontaneidade e sinceridade das respostas da criança e, em complemento, 

minimizar o impacto emocional da sua participação direta em ato processual no 

ambiente sempre austero de um tribunal.  

Tem o direito, sempre que possível, e de forma imediata, de dispor de 

adequado atendimento psicológico e psiquiátrico, por parte de equipas 

multidisciplinares de profissionais habilitados à despistagem e terapia dos efeitos 

associados aos crimes de que foi alvo. 

 Devem assim as diligências associadas a este tipo de criminalidade em que 

são vítimas crianças, orientar-se de acordo com princípios de máximo 

aproveitamento e desnecessidade de repetição, pois, como se sabe, quem conta 

revive. E para se proteger, para não reviver tão traumáticas experiências, a vítima 

(no caso das crianças isso é gritante), tendo que repetir o seu depoimento, 

enfraquece-o, omite pormenores, revela até por vezes uma falsa indiferença sobre 

os factos, tudo porque lhe é muitíssimo penoso reviver o que passou; por vezes são 

mesmo os detalhes mais importantes (por serem os mais dolorosos), que são 

posteriormente omitidos, sendo que a qualidade do depoimento se desvanece, 

comprometendo-se às vezes de forma irremediável, o êxito da investigação, sendo 

absolutamente verdadeira a conclusão de que o primeiro depoimento é 

seguramente o mais verdadeiro e completo4.. 

 
4 Neste sentido, cf. Rui do Carmo, Isabel Alberto e Paulo Guerra, O Abuso Sexual de Menores, Uma 
Conversa Sobre Justiça, Entre o Direito e a Psicologia, Coimbra, Almedina, 2002, pág. 79. 
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O agente investigador que conduza a primeira entrevista da vítima deve 

dirigi-la de modo a que a mesma abranja todos os aspetos relevantes à investigação, 

principais, secundários, instrumentais relacionados com os factos. E esta recolha 

do primeiro depoimento deve ser precedida por uma análise à vítima 

(considerando-se a idade, meio social, nível de aprendizagem/escolaridade, sexo, 

grau de perturbação, tipo de personalidade, etc.), de escolha de local adequado que 

coloque a vítima em situação confortável, de modo a que não se sinta intimidada 

e até de seleção de sexo do agente que vai recolher o depoimento, pois algumas 

vítimas inibem-se muitas vezes de relatar tudo o que vivenciaram em função desse 

fator (a experiência mostra-nos que vítimas do sexo masculino, abusadas 

sexualmente por um agressor também de sexo masculino, sentem alguma 

relutância em falar com agentes desse sexo, sentindo-se mais confortáveis com 

mulheres). 

Obviamente que todos estes cuidados terão que ser ainda mais 

escalpelizados quando as vítimas são menores. Nestes casos e inexistindo exames 

médicos (como acontece na grande maioria dos casos, quer pela natureza da 

agressão, quer pelo tempo que medeia os factos e a denúncia), a investigação tem 

como principal alicerce a entrevista à vítima com recolha do seu depoimento.  

Esta entrevista assume enorme importância no sentido da recolha de 

informação na orientação da pesquisa da amostra biológica. É fundamental que a 

entrevista à vítima seja bem conduzida, não só por tudo o que atrás se referiu 

(especial fragilização e vulnerabilidade daquela), mas para que se evitem atos 

desnecessários e onerosos (e eventualmente traumatizantes para aquela). No caso 

específico de realização de uma zaragatoa (objeto que consiste num pincel de fios 

de linho, ou numa esponja na extremidade de uma haste, usado para recolher 

amostras para análise – in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa), sendo 

aquela direcionada a um sítio exato, pela recolha de informação da vítima consegue 

saber-se se o vestígio biológico, (v.g. sémen), está depositado na cavidade vaginal 

(mais frequente), ou noutra. Outro exemplo, a utilização (ou não), pelo agressor, 

de preservativo; essa informação pode ser conclusiva relativamente à investigação 
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do crime, especificamente na recolha de vestígio biológico, pois o preservativo, 

contendo no interior vestígios de sémen (e inerente possibilidade de identificação 

de suspeito), pode também conter no seu exterior células da vítima, sendo assim 

possível estabelecer o nexo de causalidade entre o agressor e aquela. 

Do modo como a entrevista é conduzida, a correção e precisão das 

perguntas formuladas dependerá um maior ou menor sofrimento da vítima. 

Sobretudo no que respeita ao caráter invasivo dos exames a realizar. 

Tão importante como a entrevista à vítima é o relatório psicológico que 

sobre ela incide. E aqui, na prática, verificam-se lacunas sérias, porque por vezes 

os relatórios juntos aos processos são inócuos, vagos, genéricos e imprecisos, nada 

concludentes quanto à veracidade e credibilidade das declarações da vítima. 

Daí que deva ser exigência da investigação criminal, do inquérito, que os 

exames e entrevistas efetuados às vítimas, nos crimes sexuais, obedeçam a critérios 

rigorosos e definidos, que poderiam passar pela formulação de quesitos, sujeição a 

testes de personalidade, entre outros. Quer-se com isto dizer que os exames, as 

entrevistas, devem ser realizados de forma exaustiva, para que o julgador, na sua 

avaliação, conjugada com as declarações da vítima5, tenha elementos seguros que 

lhe permitam concluir pela credibilidade do depoimento daquela. 

Os crimes sexuais são crimes silenciosos, sem testemunhas. 

 
5 Sempre obviamente na perspetiva de que essa valoração é feita de acordo com o disposto no artigo 
127.º do CPP, principio da livre apreciação da prova, como se refere no Ac. da RP de 20/12/2011, in 
www.dgsi.pt, “…por via do princípio reitor da livre apreciação da prova, a função do julgador não é a 
de achar o máximo denominador comum entre os diversos depoimentos…é antes de lhes pesar a 
valia…a atividade judiciária na valoração dos depoimentos há de atender a uma multiplicidade de 
fatores que têm a ver com as garantias de imparcialidade, as razões de ciência, a espontaneidade dos 
depoimentos, a verosimilhança, a seriedade, o raciocínio, as lacunas, as hesitações, a linguagem…as 
coincidências, as contradições…e até saber interpretar as pausas e os silêncios dos depoentes, para 
perceber e aquilatar quem estará a falar a linguagem da verdade”. Saliente-se que este principio não 
significa algum juízo arbitrário ou de índole totalmente subjetiva, tem que ser crítico e 
fundamentado, traduzindo não “uma objetividade científica (sistemático-conceitual e abstrato-
generalizante), antes uma racionalização de índole prática-histórica, a implicar menos o racional 
puro do que o razoável, proposta não á dedução apodítica, mas á fundamentação convincente para 
uma análoga experiência humana e que manifesta não em termos de intelecção, mas de convicção 
(integrada sem dúvida por um momento pessoal)” – Germano Marques da Silva, Curso de Processo 
Penal II, 2008, págs. 132 e 133.  

http://www.dgsi.pt/
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A vítima está quase sempre desprotegida porque muitas vezes, como se 

disse, não existem exames médicos que comprovem a agressão e o competente 

nexo de causalidade e porque na grande maioria dos casos o agressor se remete ao 

silêncio, direito que lhe assiste por lei (artigo 61.º, n.º 1, al. d), do CPP)6, ou pura e 

simplesmente nega os factos que lhe são imputados. 

É assim imperioso que quem investiga este tipo de criminalidade o faça com 

rigor; com muito rigor. 

Só dessa forma se podem assegurar decisões como a tratada no Ac. da RP de 

15/1/2014, processo n.º 1924/13.0JAPRT7, pois só uma investigação feita naqueles 

moldes permite que um juiz, quer na primeira instância, quer em sede de recurso, 

possa fundamentar a sua decisão de privação de liberdade do agressor, referindo, 

como nesse Acórdão, “há indícios suficientemente fortes da prática, pelo recorrente, 

de crimes contra a liberdade sexual e contra a liberdade de determinação sexual das 

duas menores, crianças, referidas nos autos. Além dos indícios obtidos mediante 

apreensões e exames – nomeadamente uma das perícias médico-legais realizadas – 

existem as declarações das duas menores ofendidas, que foram prestadas de modo 

muito convincente. Isto não só pelo seu tom descomprometido como também pela 

harmonia que há entre elas e entre elas e os restantes indícios obtidos por apreensões 

e exames”. 

A importância do modo como são prestadas as declarações dos menores em 

processos desta natureza é assim fulcral para o êxito da investigação e punição do 

agressor. Porque a defesa imediata deste é desacreditar a versão da criança, ser já 

 
6 O direito ao silêncio é a “primeira e imediata expressão da liberdade” – Ac. da RE de 09/10/2012, 
in www.dgsi.pt. Está consagrado no artigo 61.º, n.º 1, alínea d), do CPP, a ele também aludindo o 
artigo 343.º do mesmo diploma, sendo direito do arguido não responder a perguntas feitas, por 
qualquer entidade, sobre os factos que lhe forem imputados e sobre o conteúdo das declarações 
que acerca deles prestar. Este direito ao silêncio “(…) é uma expressão importante do direito de 
defesa, no quadro do princípio segundo o qual ninguém poder ser obrigado a depor contra si mesmo 
(nemo tenetur se detegere). Percebe-se, com efeito, a partir do carácter complexo de que se revestem 
as declarações do arguido, que este goze do direito ao silêncio e que seja inexigível o cumprimento do 
dever de verdade em relação aos factos que lhe são imputados, dever que, a existir, poderia inibir o 
arguido na estruturação da sua defesa” – Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, II, 
2008, pág. 197.  
7 Disponível em “www.dgsi.pt”, tal como os demais citados sem outra menção.  

http://www.dgsi.pt/
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tão frágil, como se refere igualmente naquele aresto, “procura o recorrente 

desacreditar as declarações das duas menores (…), alegando que elas, pela sua tenra 

idade, e sugerindo, como motivo dessa manipulação, conflitos de longa data, que não 

concretiza, quer quanto ao seu objeto, quer quanto às pessoas com quem os 

manteria”. 

Reitera-se assim a importância do rigor da investigação criminal neste tipo 

específico de ilícito, pois com bem naquele acórdão se diz, “os crimes sexuais são 

crimes por natureza que vivem do secretismo em que são perpetrados e acobertados. 

Crimes que se cometem de portas adentro e para cuja impunidade muitas vezes o 

agressor confia na respeitabilidade social de que goza e no sentimento de medo e 

vergonha da vítima – causados, estes, pela iminente necessidade de exposição 

pública da ofensa ao seu pudor, aliada ao pressentimento da desvantagem em que se 

encontrará no confronto com o seu ofensor, quanto ao crédito que a sim mesma e a 

ele poderá ser dado”. 

É indizível o sofrimento de uma criança. Mais ainda quando é vítima de um 

crime sexual, a maior parte das vezes cometido por alguém em quem confia e que 

a deveria proteger. As consequências de uma agressão desse tipo são para a vida. 

Como se disse no Ac. do STJ de 28-04-2016, processo n.º 252/14.9JACBR, com 

a tutela dos crimes contra a autodeterminação sexual, visa-se “o direito à proteção 

da sexualidade numa fase inicial ou em desenvolvimento da personalidade, que, pelas 

suas características, é carecida de tutela jurídica”. Pois, como referem José Mouraz 

Lopes e Tiago Caiado Milheiro8, também ali citados, “as perturbações fisiológicas e 

psicológicas que um precoce despertar sexual (seja ou não violento ou consentido) 

pode provocar, são factos e motivos suficientes para uma tutela jurídica efetuada 

naqueles termos”. 

Paulo Pinto de Albuquerque escreve, “o perigo abstrato resulta da presunção 

legal do prejuízo dos atos descritos na lei para o livre desenvolvimento da 

 
8 Crimes Sexuais – Análise Substantiva e Processual, Coimbra Editora, pág. 140. 
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personalidade da criança” – Comentário do Código Penal, 3.ª Edição Atualizada, 

Universidade Católica Editora, novembro de 2015, p. 680. 

Figueiredo Dias escreve que “a lei presume (…) que a prática de atos sexuais 

com menor, em menor ou por menor de certa idade prejudica o desenvolvimento 

global do próprio menor (…); e considera este interesse (no fundo, um interesse de 

proteção da juventude) tão importante que coloca as condutas que o lesem ou 

ponham em perigo sob ameaça de pena criminal”9. 

Por bem ilustrativo quanto ao sofrimento de crianças vítimas de crimes 

sexuais, reproduzimos um trecho do Ac. do STJ de 27/02/2014, processo n.º 

1572/11.0JAPRT.P1.S2: “são desgraçadamente notáveis o arrojo e a desconsideração 

do arguido pela intimidade sexual de duas pessoas, que humilhou e achincalhou, pela 

vontade livre e consciente de dois seres humanos se determinarem sexualmente e, 

enfim, pelo normal desenvolvimento psicológico e pela formação da personalidade 

de duas crianças, pelos quais deveria ter sido, sobremaneira, responsável”. 

Sendo a agressão na criança tão brutal, causadora de gravíssimos danos (a 

maior parte das vezes irreversíveis) no desenvolvimento da sua personalidade, pois 

que não tem ainda capacidade para formar livremente a sua vontade, não tendo 

ainda desenvolvido as competências necessárias para consentir ou sequer perceber 

uma relação sexual, é absolutamente imperativo que não seja sujeita a sofrimento 

adicional na investigação do crime de que foi vítima. 

 

3. Exigências na valoração da prova e na investigação 

Preocupações a nível de valoração de prova e abordagem na investigação 

neste tipo de crimes, deverão ser  temas a considerar em sede de política criminal, 

até porque um tratamento pouco rigoroso e uma não eficaz proteção da vítima, 

potencia o tráfico de pessoas humanas, na medida em que alguém que não se sente 

protegido, num primeiro momento, no seu lar, num segundo, pelas próprias 

instituições e que foi abusado/a, facilmente se torna presa fácil de redes 

 
9 Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo I, Coimbra Editora, págs. 541-
542. 



Valoração da prova nos crimes sexuais | proteção do menor | 
   

Isabel Pereira Ramos 

  
 

 

 Online, março de 2020 | 13 

superiormente organizadas que angariam seres humanos para venda. Como se 

refere no Ac. da RL de 04/02/2016, processo n.º 150/14.6JBLSB-A.L1-9, “o tráfico de 

pessoas é "um crime que oculta crimes", nas palavras de Anabela Rodrigues, na sua 

intervenção em 25/6/2015 no "Seminário Internacional Novos (velhos?) desafios no 

combate ao Tráfico de Seres Humanos". Como, doutamente, assinala António Pedro 

Barbas Homem a propósito do tráfico de pessoas: "O orgulho nos feitos 

civilizacionais não pode levar ao esquecimento das zonas de penumbra, das sombras 

que ainda persistem neste processo que em poucas décadas levou ao final da 

escravatura e dos trabalhos forçados e ao reconhecimento da dignidade das mulheres 

e das crianças. Contudo, a exploração humana persiste, mais sofisticada, mais subtil, 

mais organizada e mais perigosa”. 

Uma deficiente investigação e condução processual neste tipo de 

criminalidade potencia igualmente o crime de violência doméstica; alguém que é 

brutalmente violentado em criança será provavelmente uma vítima passiva em 

adulto, com uma capacidade reduzida de denunciar abusos de que for alvo. E do 

mesmo modo em que é dado assente que as crianças que são expostas a cenas 

crónicas de violência entre os pais revelam perturbações muito semelhantes 

àquelas quando chegam a adultos, o mesmo acontece quando são vítimas de 

abusos sexuais, transformando-se alguns, quando adultos, em agressores sexuais10.  

Em estudo publicado por Maria José Lobo Fernandes, “Criança Maltratada 

Aspetos Médicos Uma Experiência Hospitalar”, é referido que o fenómeno de 

violência exercida sobre a criança “assume extensas proporções, com tendência a 

 
10 “A violência é percecionada como um contínuo que se desenvolve através das influências sociais 
(e da comunicação social), desde a infância. Assim sendo, a associação entre ter sido vítima de 
abuso, em criança, e ser agressivo na idade adulta, continua a ser um modelo etiológico da agressão. 
Vários estudos constataram que, o facto de os abusadores terem sido vítimas de maus-tratos, em 
criança, torna-os abusadores, quando adultos. Segundo vários autores, a separações precoces de 
figuras significativas, a disciplina rígida, a violência emocional, a ausência de ternura, os abusos 
físicos e sexuais, a negligência, a comunicação paradoxal e a violência conjugal, são indicadores da 
predisposição para a reprodução de abusos e violência. Tudo isto quer dizer que os maus tratos na 
infância são, no mínimo, potenciais fatores que subjazem, na violência adulta, parecendo mesmo 
haver semelhança entre o tipo de abuso sofrido e o tipo de abuso exercido em adulto” – António 
Alves do Rego, Crianças e jovens maltratados e suas famílias uma abordagem clínica e da saúde, 
dissertação de doutoramento em psicologia, especialidade psicologia clínica e da saúde, 
Universidade Aberta, Lisboa, maio de 2008. 
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reproduzir-se de geração em geração, assim se perpetuando na sociedade onde se 

enraíza” (sublinhado nosso). Adianta que muitas crianças continuam a ser 

maltratadas, sem que ninguém queira quebrar o silêncio e tenha um gesto de ajuda, 

daí que seja necessário que “cada elemento da comunidade, no âmbito da sua 

atividade, não ignore este fenómeno e assuma as suas responsabilidades” (mais uma 

vez, sublinhado nosso), perante a criança que exige proteção. “Pois que, para além 

dos casos mortais ou extremamente incapacitantes, os fenómenos de violência 

podem transmitir-se de pais para filhos, integrando o conceito de violência 

transgeracional:” O modelo da transmissão intergeracional é um dos mais aceites, 

considerando que a violência se transmite de uma geração para a seguinte através 

da exposição à violência na família de origem durante a infância (Black, Sussman & 

Unger, 2009). (…) sendo este contágio transgeracional uma realidade, estas práticas 

tendem a configurar um fenómeno de “bola de neve”, agravando-se a sua incidência 

e, possivelmente, a sua gravidade”11.  

No mesmo sentido, Cruz Bucho12 assinala que “investigações empíricas no 

domínio da vitimologia têm evidenciado que o dever de testemunhar comporta um 

assinalável efeito de vitimização secundária em que a pessoa é levada a reviver os 

sentimentos negativos (medo, ansiedade, dor) experimentados quando da infração, 

efeito este especialmente intenso e pernicioso se estiver em causa um núcleo muito 

restrito de intimidade pessoal como sucede no âmbito dos crimes sexuais. (…) uma 

das potenciais dificuldades de obtenção de prova testemunhal junto de crianças tem 

a ver com “o impacto psico-emocional da própria situação de testemunho e de 

participação direta da criança em tribunal” em que a situação de ir a tribunal é 

suscetível de ser constrangedora e desencadeadora de stress, sobretudo tratando-se 

de abuso intrafamiliar. (…) crimes sexuais, domínio onde se faz sentir, como é sabido, 

uma grande dificuldade e retraimento das vítimas na recordação, no reviver, em 

 
11 Madalena Sofia Oliveira, Ana Isabel Sani e Teresa Magalhães, O contágio transgeracional da 
agressividade: a propósito da violência no namoro, Imprensa da Universidade de Coimbra, in 
“http://hdl.handle.net/10316.2/33267”. 
12 Declarações para memória futura (elementos de estudo), 02/04/2012, págs. 38 e 44. 
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público das situações por que passaram e que muitas vezes se traduz numa 

verdadeira penalização secundária”. 

É assim que a prevenção da vitimização secundária, a minimização do 

impacto da agressão na criança, bem como a não impunidade do agressor sexual, 

depende de uma sólida condução do inquérito, pelos Órgãos de Polícia Criminal, 

Peritos e Magistrados. 

Embora em casos de violência sexual a celeridade processual seja um valor 

básico a observar, a experiência mostra que entre a agressão, a denúncia e a 

aplicação da medida coativa ao agressor (seja ela privativa da liberdade – prisão 

preventiva, obrigação de permanência na habitação, com ou sem vigilância 

eletrónica, ou limitativa da liberdade – proibição de contactos, afastamento, etc.), 

decorre sempre um longo período de tempo; um excessivo período de tempo, em 

que muitas vezes a criança continua a habitar com o seu agressor.  

Embora o artigo 271.º do CPP não estabeleça prazo para a realização da 

tomada de declarações para memória futura, a Lei de Proteção de Testemunhas (L 

93/99, de 14 de julho) no seu artigo 28.º, n.º 1, refere que “durante o inquérito, o 

depoimento ou as declarações da testemunha especialmente vulnerável deverão ter 

lugar o mais brevemente possível após a ocorrência do crime”. 

A partir do primeiro sinal de violência, que deve imediatamente ser 

comunicado ao Ministério Público, pela vítima (ou, no caso de idades mais tenras, 

alguém por si), pela escola, pela família, por amigos, vizinhos (o crime é de 

natureza pública, não carece de queixa) e logo que surja formalmente o processo 

(pois só no âmbito da pendência de um processo crime podem ser solicitadas e 

realizadas diligências probatórias), podem e deviam ser encarados novos meios de 

prova no sentido de enriquecer o manancial probatório que permitirá uma maior 

solidez nas decisões relativas à valoração da prova. 

Havendo denúncia de uma situação que envolva um crime sexual e estando 

o suspeito inequivocamente identificado, não vemos porque não lançar mão de 

escutas telefónicas (o artigo 171.º do Código Penal (abuso sexual de crianças) 

estabelece uma punição de um a oito anos de prisão), nos casos em que tal se 
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justifique ou recorrer a registo de voz e imagem (L 5/2002, de 11 de janeiro), em 

situações de pornografia infantil e lenocínio de menores [artigo 1.º, al. l)] daquele 

diploma. 

 

4. Cuidados a observar na inquirição da vítima  

Imperioso será também alterar a abordagem relativa á inquirição da vítima.  

No caso de menores, na tomada de declarações para memória futura, 

referindo o artigo 271.º, n.º 4, do CPP, que “o menor seja assistido no decurso do ato 

processual por um técnico especialmente habilitado para o seu acompanhamento, 

previamente designado para o efeito”, existe uma certa indefinição quanto ao real 

papel que este técnico tem na diligência, sendo que tratando-se de diligência de 

julgamento deve ser presidida, dirigida e efetivada pelo juiz, realizando 

efetivamente a inquirição, não devendo a mesma ser efetuada pelo técnico, mesmo 

que com perguntas previamente selecionadas pelo juiz; a intervenção do técnico 

deve ser sempre prévia à diligência, para preparar a criança e atenuar o mais 

possível o desconforto inerente à situação, devendo apenas intervir na diligência 

se ocorrer um bloqueio da criança que o juiz não consiga ultrapassar, requerendo 

nessa altura a sua intervenção/colaboração. 

A lei não estatui que a presença do técnico seja obrigatória, contrariamente 

ao que estabelece quanto às presenças do Ministério Público e do defensor (n.º 3 

do artigo 271.º – “sendo obrigatória a comparência”), consignando que o menor 

“deve ser assistido” por técnico.  

Paulo Pinto de Albuquerque13 entende que o menor deve, “em princípio”, 

ser assistido por um técnico, devendo a sua presença ser afastada se ele “não 

precisar dessa assistência pois a imposição poderia até ser contraproducente e 

prejudicar a espontaneidade e a sinceridade das respostas. Portanto, o juiz deve 

atender à vontade do menor e afastar o técnico da diligência se o menor 

expressamente rejeitar a sua assistência”. 

 
13 Ob. cit., pág. 703 (nota 19). 
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Deve assim o juiz, antes de iniciar a diligência, perguntar ao menor se quer 

a assistência do técnico, podendo aquele assistir à diligência sem ser ao lado do 

menor, juntamente com o Ministério Público e o defensor (nos casos em que se 

consiga fazer a diligência nas salas de reconhecimento, separadas por vidro 

unidirecional). 

Ainda sobre a assistência do técnico à diligência, partilhamos totalmente as 

preocupações de Rui do Carmo14, quando refere: “no que respeita ao perfil da função 

que deve ser desempenhada pelo “técnico especialmente habilitado” nomeado ao 

menor, cuja formação e origem têm vindo a ser bem diversas, a vagueza do texto da 

lei “tem levado a que a atuação dos magistrados judiciais e dos profissionais que são 

chamados a colaborar neste âmbito se paute essencialmente pelo que é a experiência 

pessoal e pelas idiossincrasias de cada um”.  

Se compararmos a referência que é feita a “técnico (…) pessoa especialmente 

habilitada para o seu acompanhamento” na Lei de Proteção de Testemunhas nos 

seus artigos 27.º e 30.º, vemos que ali se concretizam de alguma forma as suas 

funções, prevendo-se expressamente o eventual contato prévio da testemunha com 

o juiz e o local da inquirição; o CPP nada mais refere sobre o técnico, apenas que 

assiste o menor. 

Entendemos que a sua intervenção deve ocorrer antes, durante e finda a 

diligência, devendo “preparar a criança para o contato com o meio judicial, para que 

esta adira sem constrangimento à diligência, acompanhá-la e dar-lhe o apoio 

necessário, mesmo depois de concluídas as declarações, para que a participação 

neste ato não lhe seja emocionalmente prejudicial”15. 

Tendo um papel preponderante no acompanhamento do menor não deve 

participar na direção e condução da diligência, competência exclusiva do juiz que 

a preside, cabendo-lhe a ele formular as perguntas, sob pena de, assim não 

 
14 Declarações para memória futura; crianças vítimas de crimes contra a liberdade e 
autodeterminação sexual, Revista do Ministério Público, n.º 134, págs. 166 e ss.. 
15 Rui do Carmo, cit. 
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acontecendo, poder vir a ser ulteriormente suscitada a nulidade da diligência, 

obrigando à sua repetição e ao inerente sofrimento acrescido da criança.  

O técnico só deve intervir no decurso da diligência se assim o juiz o 

entender, ao deparar com dificuldades na tomada de declarações que não consiga 

debelar, ou a instâncias do menor que esteja a ser ouvido e sinta tal necessidade. 

Concretizando assim a questão da intervenção do técnico na diligência de 

tomada declarações para memória futura, entendemos que a mesma se reporta de 

forma absoluta ao acompanhamento e apoio psicológico do menor, não lhe 

cabendo durante a diligência questionar o menor, a menos que para tal seja 

solicitado pelo juiz. Com efeito e como se refere, entre outros, no Ac. da RP 

18/04/2001 (Colectânea de Jurisprudência, ano XXVI, tomo II, pág. 228), “essa 

inquirição tem que ser feita pelo juiz de instrução”. No mesmo sentido, veja-se o 

CPP anotado pelos Magistrados do Ministério Público do Distrito Judicial do 

Porto16 – “a inquirição de qualquer pessoa que preste declarações para memória 

futura é feita pelo juiz de instrução, que preside a diligência” – e o Ac. da RP de 

04/07/2001 (Colectânea de Jurisprudência, ano XXVI, tomo IV, pág. 222) – “as 

declarações para memória futura só podem ser prestadas perante o juiz”.  

Esta exigência é determinada pelo facto de a tomada de declarações para 

memória futura se dirigir fundamentalmente à possibilidade de o depoimento em 

causa ser utilizado como meio de prova em sede de julgamento, sendo que a não 

condução efetiva da diligência por parte do juiz pode comprometer a sua validade, 

como já se disse, determinando a audição do menor em julgamento e o incremento 

do seu sofrimento. 

Ligada à condução da diligência surge o problema da colocação de questões 

adicionais. A revisão de 2007 (Lei 48/2007, de 29 de agosto) suprimiu a mediação 

judicial na colocação das perguntas adicionais. 

O artigo 271.º, n.º 5, do CPP estabelece desde então que “a inquirição é feita 

pelo juiz, podendo em seguida o Ministério Público, os advogados do assistente e das 

 
16 Almedina, 2009, pág. 681, nota 10. 
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partes civis e o defensor, por esta ordem, formular perguntas adicionais”, sendo que 

antes de tal alteração legislativa de 2007, os sujeitos processuais apenas podiam 

solicitar ao juiz a formulação de perguntas adicionais, podendo ele autorizar que 

fossem eles a fazê-las, mas não questionar diretamente o menor. 

Ora precisamente pela finalidade da diligência, importa refletir sobre que 

tipo de contraditório deve estar nela presente, se um contraditório pleno, ou um 

contraditório mitigado, em que não se perca a prossecução do interesse último e 

absoluto a proteger, o superior interesse da criança. 

Por estar em causa uma antecipação parcial da audiência de julgamento 

deve observar-se o contraditório e permitindo-se que os sujeitos processuais 

inquiram diretamente a vítima, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 271.º 

acima citado, exerce-se um contraditório pleno, pelo menos nesta parte, tendo sido 

essa a intenção do legislador em 2007. 

Mas poder-se-á falar de um contraditório pleno quando é pacífico que se 

pode realizar a diligência em causa sem arguido constituído ou sem até que exista 

um suspeito? É que de outro modo poderia ficar irremediavelmente prejudicada a 

aquisição de prova que estivesse em risco de ser perdida. 

Assim, para a regular realização da diligência em causa é obrigatória a 

notificação do arguido já constituído no processo e do seu defensor para 

comparecerem à tomada de declarações para memória futura (artigo 271.º do CPP), 

sendo a presença do defensor nesse ato obrigatória e a do arguido facultativo. Quer 

a falta de notificação quer a falta do defensor no ato constitui nulidade insanável 

do artigo 119.º, al. c), CPP, tornando nula a decisão nos termos do artigo 122.º, n.º 1, 

do CPP. 

Antes da constituição de arguido, podem ser tomadas declarações para 

memória futura, nos casos em que o mesmo ainda não está identificado ou em 

casos excecionais, mas sendo sempre obrigatória a nomeação de defensor e a sua 

presença no ato podendo ali exercer os direitos que a lei reconhece ao arguido.  

Como se refere no Ac. da RL de 04/05/2017, processo n.º 12/15.0JDLSB.L1-9, 

“mesmo com a atual redação do artigo 271.º do CPP, a tomada de declarações para 
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memória futura pode ser feita, verificadas determinadas circunstâncias 

(nomeadamente, desconhecimento da identidade do suspeito, ausência deste, 

necessidade urgente de preservar prova, necessidade urgente de proteger o 

declarante ou outras pessoas, partida eminente ou possibilidade séria de morte 

deste) antes de haver arguido constituído, sem que isso ponha irremediavelmente em 

causa o direito ao contraditório” – no mesmo sentido entre tantos, os Acs. da RP, 

de 23/11/2016, processo n.º 382/15.0T9MTS.P1, e e de 26/06/2019, processo n.º 

17392/16.2T9PRT.P1. 

Este é o entendimento maioritário da doutrina e da jurisprudência: ao ser 

nomeado obrigatoriamente um defensor antes da constituição de arguido, estão 

preservadas as   garantias de defesa deste, que poderá ulteriormente sindicar a 

prova antecipadamente colhida, estando salvaguardado o contraditório. 

Estamos assim em presença de um contraditório específico, diferente do 

presente em audiência de julgamento, onde com a oralidade e imediação, a 

valoração da prova atinge a sua máxima expressão, que, ainda assim, não fere a 

diligência de qualquer vício, como consensualmente se entende. 

Mas se a exigência do legislador nos crimes sexuais em que a vítima é menor 

é intensa no sentido da sua proteção, estando tal preocupação espelhada em 

legislação nacional e internacional, como atrás já se referiu, esta alteração 

legislativa constitui um retrocesso nessa caminhada, pois se tantos cuidados se 

colocam na audição do menor num ambiente o mais resguardado possível, 

informal e reservado, com vista a garantir a espontaneidade e sinceridade das suas 

respostas, tudo se desvanece se de repente o menor é confrontado com os demais 

intervenientes processuais de forma direta e com perguntas certamente mais 

hostis. 

Mais: 

– se se pretende que o menor seja ouvido da forma mais resguardada 

possível; 
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– se o artigo 29.º da Lei de Proteção de Testemunhas refere que “o juiz que 

presida a ato processual público ou sujeito ao contraditório, com vista à 

obtenção de respostas livres, espontâneas e verdadeiras, pode: 

a) dirigir os trabalhos de modo que a testemunha especialmente vulnerável 

nunca se encontre com certos intervenientes no mesmo ato, designadamente 

com o arguido; 

b) ouvir a testemunha com utilização de meios de ocultação ou de 

teleconferência, nomeadamente a partir de outro local do edifício do tribunal, 

aplicando-se devidamente adaptado o disposto nos artigos 4.º a 15.º;   

c) proceder à inquirição da testemunha, podendo, depois disso, os outros 

juízes, os jurados, o Ministério Público, o defensor e os advogados do 

assistente e das partes civis pedir-lhe a formulação de questões adicionais”; 

- se as audições dos menores ocorrem (depois de muito esforço nesse 

sentido e apenas com disponibilidade de dois dias por semana no caso do 

Tribunal de Instrução Criminal do Porto) com separação física dos demais 

intervenientes processuais, através de um espelho unidirecional; então, 

Como conciliar estas realidades com a formulação de perguntas diretas 

agora permitidas, claramente prejudiciais à vítima? 

E se a diligência ocorre em salas separadas por espelho unidirecional, em 

termos práticos é impossível o contraditório direto, pelo que a ter que ser 

observado da forma que parece ser a exigida por lei, não pode a diligência ser 

efetivada nas salas desse tipo, que são o único local onde a criança está 

efetivamente mais preservada, onde é acautelada a genuinidade do depoimento e 

salvaguardados os interesses decorrentes da especial vulnerabilidade da vítima. 

Como se refere no Ac. STJ de 07/11/2007, (Colectânea de Jurisprudência – 

STJ, 2007, tomo III, pág. 242), “o princípio do contraditório não exige, em termos 

absolutos, o interrogatório direto ou em cross-examination”.   

Por outro lado, o artigo 349.º do CPP estabelece que “a inquirição de 

testemunhas menores de 16 anos é levada a cabo apenas pelo presidente. Finda ela, 

os outros juízes, os jurados, o Ministério Público, o defensor e os advogados do 
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assistente e das partes civis podem pedir ao presidente que formule à testemunha 

perguntas adicionais”. 

Subjacente a esta exceção às regras gerais de inquirição no julgamento, está 

a “presunção de imaturidade própria de jovens com menos de 16 anos que, 

seguramente, serão mais espontâneos e autênticos e manterão mais constância e 

firmeza se dialogarem com um só interlocutor. Além disso, estando em plena fase de 

formação da personalidade, importa conferir-lhes proteção especial, subtraindo-os à 

disputa do contraditório e impedir uma tentativa de manipulação e consequente 

inibição de dizer a verdade”17. 

Esta exigência da subtração ao contraditório é tão ou mais premente se o 

jovem, a criança, é vítima de agressão sexual. É ouvida para memória futura, sendo 

a norma que regula a diligência de caráter excecional, com âmbito alargado, já não 

com o objetivo de prevenir o perigo de perda de prova, mas sim para proteção 

efetiva das vítimas, sobretudo quando estas são menores. E essa tutela que o 

legislador quis imprimir à norma, em consonância com todas as orientações 

internacionais, tem que ser uma tutela efetiva e não meramente aparente. A 

diligência, que apenas pode ser repetida em julgamento em casos excecionais tem 

uma “ratio protetora”18. 

É consensual que o contraditório fica integralmente preservado com 

nomeação de defensor, sem suspeito ou arguido, sendo função do juiz que preside 

à diligência garantir o mais amplamente possível esse contraditório pela defesa. 

Não tem de estar demonstrada a previsibilidade de impedimento de 

comparência no julgamento – neste sentido, v. Ac. da RP de 18/04/2001 (Colectânea 

de Jurisprudência, ano XXVI, tomo II, pág. 228). 

Por isso não pode deixar de se entender que o contraditório se cumpre com 

interrogatório cruzado, indireto, mas eficaz pois nada deixa de ser perguntado, mas 

sem confronto direto com a vítima. 

 
17 CPP anotado pelos Magistrados do Ministério Público do Distrito do Porto, cit., pág. 878 
(sublinhado nosso). 
18 Paulo Pinto de Albuquerque, op. cit., pág. 705. 
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Se a formulação de perguntas através do juiz presidente garante o 

contraditório em julgamento quando é ouvido menor de 16 anos, como refere 

Henriques Gaspar, em nota ao artigo 349.º do CPP19.  Se já em anotação ao artigo 

271.º do mesmo diploma diz o mesmo autor que “a norma é evidentemente ditada 

por uma especial preocupação do legislador na proteção da vítima menor”20, não 

podemos deixar de concluir que só podem ser formuladas questões diretas ao 

menor, em sede de declarações para memória futura, pelo juiz, assim se 

acautelando o recato que aquele merece e que a lei consagra, cumprindo-se e 

esgotando-se o contraditório com a presença obrigatória do Ministério Público e 

do defensor. 

Se tal conclusão se legitima no estatuído no artigo 349.º do CPP, pelo menos 

em relação aos jovens até 16 anos, porque o prevalecente é a natureza da agressão 

e a prevenção da vitimização secundária, deve estender-se por iguais motivos às 

vitimas que tenham entre 16 e 18 anos, alicerçando-se tal no referido nos artigos 

26.º e 29.º, al. c), da Lei de Proteção de Testemunhas. 

Como refere Paulo Pinto de Albuquerque21, “não obstante o silêncio da lei, o 

disposto no artigo 349.º também é aplicável na diligência para memória futura, 

atento o interesse protegido por aquela disposição”.  

Quando um menor tenha que prestar declarações para memória futura no 

caso de crimes sexuais deve ter assim como único interlocutor o juiz, intervindo o 

técnico apenas quando tal intervenção sirva o superior interesse da criança. 

Os demais intervenientes no ato processual apenas poderão inquirir o 

menor de forma indireta, através do juiz. 

Se assim não se entender e realizando-se hoje a diligência na maior parte 

das vezes em salas separadas por vidro unidirecional, nem se justifica o recurso a 

tais instalações, pois o que potenciam é que o menor veja apenas o juiz; se no final 

da diligência se vê exposto aos demais intervenientes, com perguntas 

 
19 CPP Comentado, 2016, pág. 1065. 
20 Ob. cit., pág. 918. 
21 Ob. cit., pág. 704. CPP Comentado, 2016, pág. 1065. 
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necessariamente mais hostis, nenhum sentido fez o uso de tal sala… No limite e 

nas situações em que o julgamento ocorra com exclusão de publicidade, não faz 

sentido sequer que se requeira a tomada de declarações do menor, pois sendo 

interrogado diretamente estará mais preservado no julgamento, onde só pode ser 

inquirido pelo juiz presidente. 

Partilhamos assim o pensamento de Rui do Carmo: “aplica-se-lhe a 

disciplina ao artigo 349.º”22. 

Se assim não se entender, deve a remissão operada no n.º 6 do artigo 271.º 

do CPP ser interpretada extensivamente como abrangendo também por forma a 

nele incluir a remissão para o artigo 349.º do mesmo diploma legal23, em nada 

tendo contribuído a alteração legislativa para a proteção do superior interesse da 

criança, em total contradição com todas as orientações nacionais e internacionais 

sobre o assunto. 

Exposto este entendimento segundo o qual é o juiz quem dirige 

efetivamente a diligência, impende sobre ele uma responsabilidade imensa na sua 

condução. 

Sónia Caridade, Célia Ferreira e Rui do Carmo referem24: “são hoje 

reconhecidas algumas questões que os magistrados devem considerar quando 

interagem com a criança e avaliam a qualidade do seu testemunho. As crianças 

percebem, organizam e pensam sobre o mundo e sobre as suas experiências de modo 

diferente do dos adultos; apresentam, inevitavelmente, um nível de desenvolvimento 

cognitivo, emocional, linguístico inferior ao dos adultos; identificam, armazenam, 

recordam, evocam e narram eventos de uma forma diferente; são, em termos gerais, 

mais facilmente sugestionadas por questões mal formuladas; diferem do adulto na 

compreensão das terminologias jurídicas e das construções linguísticas complexas; 

não reagem bem a registos comunicacionais hostis. Logo, a sua perceção do processo 

judicial, do que ocorre numa sala de audiência, do que é suposto fazer e acontecer, a 

 
22 Ob. cit., pág. 167. 
23 Neste sentido, António Gama, Reforma do Código de Processo Penal, págs. 405 e ss.. 
24 Manual de psicologia forense: contextos, práticas e desafios, coord. Marlene Matos, Rui Abrunhosa 
Gonçalves, Carla Machado, 2011, Psiquilibrios edições, pág. 25. 
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sua reação e a sua colaboração, entre muitas outras coisas, é muito diferente da dos 

adultos, designadamente da dos juízes, magistrados do ministério público e 

advogados. E é aos adultos envolvidos no processo judicial, incluindo o psicólogo 

forense, que compete ajustar os seus procedimentos e estratégias comunicacionais 

às características da criança, não o oposto”. 

Igualmente deve ser preocupação do juiz perceber que tipo de 

relacionamento o menor tem com quem o acompanha à diligência, devendo 

aquilatar a sua vontade, respeitando-a, se por exemplo, o menor estiver mais à 

vontade para falar na sua presença; a lei não prevê expressamente a assistência dos 

pais ou outros acompanhantes do menor, mas também não a proíbe, sobretudo 

quando as crianças são muito pequenas, justificando-se a presença dessas pessoas 

nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 87.º do CPP que refere: “Decorrendo o ato 

com exclusão da publicidade, apenas podem assistir as pessoas que nele tiverem de 

intervir, bem como outras que o juiz admitir por razões atendíveis, nomeadamente 

de ordem profissional ou científica”. Este n.º 4, como refere Henriques Gaspar25, 

constitui uma “cláusula especial de permissão”, a ser ponderada no caso concreto, 

ficando os assistentes, caso o inquérito se encontre sujeito a segredo de justiça 

vinculados a segredo de justiça (artigo 86.º, n. º 8, do mesmo diploma), devendo 

ser advertidos nos termos ali referidos. 

Idealmente e sobretudo em casos de crianças de tenra idade, deveria existir 

um local apropriado à sua audição, devidamente decorado para o efeito, 

apetrechado com brinquedos e material didático que sugerisse desde logo à criança 

uma ideia de conforto, que certamente potenciaria um depoimento mais tranquilo 

e espontâneo. 

Idealmente também todos os depoimentos para memória futura deveriam 

ser precedidos da perícia a que alude o artigo 131.º, n.º 3, do CPP (não devendo, 

contudo, a sua não realização comprometer a rapidez do agendamento da 

diligência), sendo o técnico que realizou a perícia aquele que acompanha o menor 

 
25 Ob. cit., pág. 272. 



Valoração da prova nos crimes sexuais | proteção do menor | 
   

Isabel Pereira Ramos 

  
 

 

 Online, março de 2020 | 26 

na diligência, fundamental instrumento para o juiz na condução da diligência na 

escolha, modo e timing de fazer as perguntas. 

Deveria haver uma abordagem prévia entre todos os intervenientes neste 

ato, no sentido da definição de uma linguagem sexual explícita e adequada, e da 

atitude certa que permita à criança sentir-se o mais à vontade possível, indicando 

o técnico ao juiz pontos a intensificar ou a aligeirar, sendo que tal abordagem 

prévia potenciaria a avaliação da credibilidade do depoimento, com análise 

detalhada de resultados e formulação de conclusões seguras. 

Todos estes considerandos que se estão a relacionar especificamente com 

os crimes sexuais, em que as exigências na valoração da prova terão que ser 

extremas para que se atinja o objetivo desejado – descoberta da verdade/adequada 

sanção do culpado –, pois são crimes sem testemunhas, em que, por norma, como 

se frisou, o agressor conta com o silêncio atemorizado da vítima, não devem, 

contudo, deixar de ser observados na investigação de outros tipos legais; dos 

cuidados do investigador na perceção da prova, nomeadamente quando se analisa 

prova pessoal (arguidos, ofendidos, testemunhas), dependerá o êxito/inêxito da 

investigação. 

 

5. Breve referência ao crime de violência doméstica 

E sendo certo que tratamos aqui de crimes sexuais, no que respeita aos 

cuidados especiais na valoração da prova é imperioso sublinhar que tais cuidados 

se devem acautelar da mesma forma no crime de violência doméstica, tutelado pelo 

artigo 152.º do CP,  que tem tido um aumento exponencial na sociedade 

portuguesa, disso dando conta, entre tantos, a Diretiva 5/2019 do Ministério 

Público – que refere: “Fenómeno criminal de inequívoca gravidade, evidenciada, 

entre outros indicadores, pelo elevado número de inquéritos registados, de vítimas 

que provoca e de desfechos letais verificados, a violência doméstica constitui, no 

panorama nacional, um problema social de indiscutível relevância” –, e os Acs. do 

STJ de 30/10/2019, processo n.º 39/16.4TRGMR.S2 – “há, ainda, que ter em conta as 

exigências de prevenção, ligadas à necessidade de evitar a multiplicação de crimes 
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desta natureza, sendo que as exigências de prevenção geral mostram-se prementes, 

já que como se sabe, o tipo de crime em causa nos autos vem proliferando na nossa 

sociedade, sendo por todos conhecidas as consequências trágicas que, muitas vezes, 

lhe andam associadas” e de 13/09/2018, processo n.º 372/17.8PBLRS.L1.S1 – “(…)  o 

fenómeno da violência doméstica no nosso país tem sido sinalizado como um 

problema social a exigir medidas para a sua resolução (…)”. 

A previsão do artigo 152.º do CP citado tem como função tutelar as várias 

formas de violência familiar, de tão difícil prova, por nunca quase terem outros 

espectadores, que não a vítima e o agressor. Tornou-se, pois, necessário 

criminalizar estas atitudes, às vezes tão subliminares e impercetíveis, gerando-se 

um consenso social cada vez mais forte no sentido da sua condenação. Como se 

refere no Ac. da RL de 06/06/2001, processo n.º 3426/01: “a criminalização destas 

condutas inseridas na chamada "violência doméstica" e consequente 

responsabilização penal dos seus agentes, resulta da progressiva consciencialização 

da sua gravidade individual e social, sendo imperioso prevenir as condutas de quem, 

a coberto duma pretensa impunidade resultante da ausência de testemunhas 

presenciais, inflige ao cônjuge, ou a quem com ele conviver em condições análogas 

às dos cônjuges, maus tratos físicos ou psíquicos. Neste tipo de criminalidade as 

declarações das vítimas merecem uma ponderada valorização, uma vez que os maus 

tratos físicos ou psíquicos infligidos por um cônjuge ao outro, ocorrem normalmente 

dentro do domicílio conjugal, sem testemunhas, a coberto da sensação de 

impunidade dada pelo espaço fechado e, por isso, preservado da observação alheia, 

acrescendo a tudo isso o generalizado pudor que terceiros têm em se imiscuir na vida 

privada dum casal. Estamos perante um largo espectro de condutas ilícitas que só 

agora começaram a deixar de ser silenciadas e que, apesar de apontada 

consciencialização da sua gravidade, raramente chegam a julgamento face à 

ausência de prova testemunhal, desvalorizando-se o restante acervo indiciário, 

desvalorização essa que, nestes casos específicos de violência doméstica é 

manifestamente excessiva por conduzir a situações de impunidade” (sublinhado 

nosso).  
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Prova de que a criminalização da violência doméstica foi o resultado da 

progressiva consciencialização da gravidade destes comportamentos e de que a 

família não mais podia constituir feudo sagrado, onde o direito penal tinha de se 

abster de intervir foi o tom exageradamente cauteloso com que o Autor do 

Anteprojeto de 1966 encarava a neocriminalização destes comportamentos 

(repare-se que os maus tratos entre cônjuges não foram previstos no Anteprojeto, 

mas apenas no n.º 3 do artigo 153.º do Código Penal de 1982). Nas palavras de 

Eduardo Correia: “estes artigos (artºs. 166.º e 167.º do Anteprojeto que globalmente 

correspondem ao n.º 1 do atual artigo 152.º) correspondem à necessidade de punir 

com dignidade penal os casos mais chocantes de maus tratos a crianças e de 

sobrecarga de menores e de subordinados. Como é óbvio, esta proteção não entra em 

pormenores que se deixam às leis do trabalho ou tutelar de menores. Em ambos os 

artigos se faz referência a um elemento da personalidade: a malvadez ou egoísmo”. 

No dizer de Américo Taipa de Carvalho26: “estas duas expressões revelam os receios 

da altura em intervir penalmente em domínios que, tradicionalmente, pareciam 

querer prolongar um poder quase absoluto do marido, do pai, do educador e do 

empregador”. 

Acresce a tudo o que se disse, que factos subjacentes, quer aos crimes de 

natureza sexual, quer aos crimes de violência doméstica são, a maior parte das 

vezes, de difícil verificação, pois como se disse, são situações que, por norma, não 

têm palco nem espectadores; os atores são a vítima e o agressor; e o agressor sabe 

disso, sabe também do ascendente e controle que normalmente tem sobre a vítima 

e que será sempre a palavra de um contra o outro. Da parte da vítima é também 

comum o temor reverencial em relação ao agressor, o pudor na assunção pública 

da agressão, o querer manter a reserva da vida privada, a intenção de proteger os 

filhos da exposição do seu pai como agressor, as tentativas infrutíferas e carregadas 

de sofrimento em querer manter um lar que não existe há muito tempo, o acreditar 

que a relação amorosa ainda vale a pena, o crer que o agressor vai mudar, o 

 
26 Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, tomo I, pág. 330. 
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acreditar nas suas promessas vãs nesse sentido, enfim, um não acabar de 

pensamentos, reflexões e tentativas de aguentar uma situação, subalternizando a 

vitimização. Até ao dia em que se diz, “basta”. Se esse dia alguma vez acontecer, 

pois, como é sabido, existem vítimas que suportam uma vida inteira de maus-tratos 

e crianças que nunca conseguem denunciar um abuso, acabando tragicamente por 

se convencerem, ou de que a situação é “normal”, ou, ainda pior, de que a merecem.  

E se os maus tratos físicos são demonstráveis pelas marcas físicas que 

deixam (atestadas por exames médicos ou por terceiros que viram as marcas, ou 

mesmo por fotografias) que dizer sobre os maus tratos psíquicos, com 

consequências tão ou mais gravosas do que os físicos, perpetuados por vezes 

durante uma vida inteira? Que prova sobre eles pode ser feita além do depoimento 

da Vítima (quando, como quase sempre acontece, não há testemunhas)? 

Nas palavras de Catarina Fernandes, “os maus tratos psíquicos são mais 

difíceis de caraterizar, porque se pode traduzir numa multiplicidade de 

comportamentos ativos e omissivos, verbais e não verbais, dirigidos direta ou 

indiretamente à vitima, que atingem e prejudicam o seu bem-estar psicológico, 

nomeadamente ameaçar, insultar, humilhar, vexar, desmoralizar, culpabilizar, 

atemorizar, intimidar, criticar, desprezar, rejeitar, ignorar, discriminar, manipular e 

exercer chantagem emocional sobre a vítima (…)”27. São também os insultos, as 

críticas e comentários destrutivos, achincalhantes ou vexatórios, a sujeição a 

situações de humilhação, as ameaças, as privações da liberdade, as perseguições, 

as esperas inopinadas e não consentidas, os telefonemas a desoras, etc. (cfr., entre 

outros, os Acs. da RE de 08/01/2013, processo n.º 113/10.0TAVV.E1, e da RL de 

05/07/2016). 

E sendo difíceis de caracterizar (muito mais de provar), acresce a exigência 

da intensidade ou gravidade que possa justificar a sua autonomização 

relativamente a outros tipos legais. Daí que seja determinante a forma como a 

 
27 “O crime de Violência Doméstica”, in Violência Doméstica Implicações Sociológicas, Psicológicas 
e Jurídicas do Fenómeno, Manual Multidisciplinar, Centro de Estudos Judiciários, pág. 94, citando 
Teresa Magalhães, Violência e Abuso – Respostas Simples para Questões Complexas. 
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prova é abordada, valorada, sendo imprescindível a análise de todos os detalhes, 

todos os silêncios; como diz Nuno Brandão28, “tudo dependendo da respetiva 

situação ambiente e da imagem global do facto”.             

Importante no âmbito da violência doméstica e da proteção do menor a 

acima referida Diretiva 5/2019 emitida pela Procuradoria Geral da República, 

datada de 15 de novembro de 2019, e a criação, no âmbito dos Departamentos de 

Investigação e Ação Penal Regionais, de Secções Especializadas Integradas de 

Violência Doméstica (SEIVD), compostas por Núcleos de Ação Penal (NAP) e 

Núcleos de Família e Crianças (NFC). De acordo com a Diretiva, o Ministério 

Público, ao tomar conhecimento da denúncia, deve adotar de imediato 

procedimentos que habilitem, no mais curto prazo e sem exceder as 72 horas, à 

tomada de medidas de proteção à vítima e à promoção de medidas de coação 

relativamente ao arguido. Deve igualmente requerer obrigatoriamente a tomada 

de declarações para memória futura nas situações de risco que entenda como 

pressuposto da realização da diligência, sendo que sempre que haja notícia da 

existência de crianças presentes num contexto de violência doméstica e 

independentemente de serem aquelas ou não destinatárias de atos de violência, 

requer obrigatoriamente a tomada de declarações para memória futura das 

mesmas. 

 

6. Comentário final 

Retomando a questão do cuidado a observar na inquirição da vítima, reitera-

se que é extremamente necessária uma prévia abordagem antes das suas 

declarações iniciais, explicando-lhe (especialmente se estivermos a lidar com 

menores) o que depende da forma como aquelas irão ser prestadas. No caso de 

realização de perícias, estas devem ser efetuadas com maior profundidade; deve-se 

procurar, desde logo, abordar questões que futuramente possam afetar a 

credibilidade do seu depoimento, para que a vitima, posteriormente, não seja 

 
28 Citado no Ac. da RC de 12/04/2018, processo n.º 3/17.6GCIDN.C1. 
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confrontada com elas ficando desconfortável (esse desconforto pode até ser 

valorado como falta de segurança, ser conotado com mentira, quando mais não é 

do que simples desconforto)29. Portanto, os relatórios psicológicos devem ser 

exaustivos e com conclusões claras e sólidas sobre a credibilidade do depoimento. 

De acordo com a idade da vítima, essas perícias sobre a personalidade deveriam 

ser acompanhadas por testes específicos, demonstrativos da credibilidade, grau de 

maturidade (a idade física, por norma, diz muito pouco), fatores de stress, de 

inibição, etc. – ver, neste sentido, o referido no Ac. da RL de 29/09/2009, processo 

n.º 45/04.1JASTB.L1, in “www.pgdlisboa.pt”: “acresce que o menor tinha, à data dos 

factos, apenas 4 anos de idade e, de acordo com o relatório pericial, evidenciava um 

comportamento altamente sugestivo de ter sido vítima de práticas de cariz sexual, 

tendo tal perícia psicológica sido realizada, ao abrigo do art. 131.º., n.º.3, do C.P.P., 

visando determinar o estado de desenvolvimento daquele, especialmente no campo 

 
29 Daí que seja fundamental, na valoração da prova, maxime quando se apreciam crimes desta 
natureza que se atenda a “uma multiplicidade de fatores (…), a seriedade, o raciocínio, as lacunas, as 
hesitações, a linguagem, o tom de voz, o comportamento, os tempos de resposta, as coincidências, as 
contradições, o acessório, as circunstâncias, o tempo decorrido, o contexto social e cultural, a 
linguagem gestual e até saber interpretar as pausas e o silêncio do depoente, para poder perceber e 
aquilatar quem estará a falar a linguagem da verdade e até que ponto poderá a mesma estar a ser 
distorcida, ainda que muitas vezes não intencionalmente. Sendo a comunicação verbal efetuada 
através das palavras, este método, no entanto, é propenso a erros, que envolvem a antecipação, as 
expectativas, erros no discurso ou distorção na transmissão, podendo todos ou alguns destes 
problemas ocorrer quando se fala depressa ou quando se usa a fraseologia incorreta. 
Assim a comunicação verbal deve ser complementada e interpretada pela comunicação não verbal, 
que é uma forma de comunicação metafórica, simbólica e afetiva, baseando-se em sinais que têm uma 
relação imediata com o simbólico e/ou de semelhança. Os principais métodos não verbais de 
comunicação e estabelecimento de relações são o olhar, a expressão facial, o toque , a postura e 
orientação corporal, os movimentos corporais (mãos, cabeça) e a separação física (espacial), podendo 
outras informações serem transmitidas também pela maneira de falar (tom de voz, velocidade, 
pausas, etc.), já que a velocidade da fala e o seu tom podem denunciar ansiedade, sendo outro aspeto 
importante de qualquer conversa, a facilidade com que o emissor pode mudar, pelo que as 
interrupções, a facilidade de exposição, o à vontade com que fala, são bons indicadores da segurança 
do depoimento. Assim é que, por exemplo, a expressão facial é muito importante para a comunicação 
de estados emocionais: felicidade, medo, raiva, desgosto, alegria, tristeza, interesse, desprezo, etc. 
Balançar a perna, bater os dedos e encolher os ombros indica frustração, desacordo e tensão. A 
tristeza e a raiva, bem como todas as expressões faciais podem ser disfarçadas. Em julgamento o juiz 
deve manter-se constantemente atento á comunicação verbal e também à comunicação não verbal, e 
se a primeira ainda é suscetível de ser surpreendida pelo tribunal de recurso, fica este impossibilitado 
de recorrer á segunda para complementar e interpretar as consequências que daí advêm” – Ac. da RG 
de 29/11/2004.    

http://www.pgdlisboa.pt/
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psíquico e o seu grau de maturidade, o que constituem elementos coadjuvantes do 

Tribunal para efeito de avaliação da credibilidade do respetivo testemunho”. 

É assim determinante a postura do juiz que dirige a diligência,  pois, como 

se consignou no Ac. da RP de 19/01/2005, processo n.º 0510063, proferido ainda 

antes da Revisão de 2007: “estas [as regras da experiência] dizem-nos que, em 

crianças de tão tenra idade, não só a memória se torna rapidamente difusa, mas 

também que são progressivamente maiores os riscos de fabulação, que podem levar 

o menor a contar o que lhe dizem ter acontecido, em vez do que viu e viveu. Por isso, 

mesmo que os menores voltem a depor em julgamento, tudo aconselha, para a boa 

administração da justiça, que lhes sejam desde já tomadas declarações, desse modo 

fornecendo aos julgadores um leque mais vasto de material probatório a ser 

livremente por eles apreciado e conjugado. A isto acrescem interesses de proteção 

dos menores. É certo que os juízes não são técnicos dos fenómenos do foro 

psicológico, mas não estão inibidos de, com base nas regras da experiência, 

afirmarem a probabilidade de os menores depois do depoimento verem baixar os 

níveis de ansiedade, que o caso inevitavelmente provoca”. 

Cuidados extremos são assim exigidos a quem tem por interlocutor um ser 

tão frágil, tão inocente, a quem se pede para falar sobre experiências concretas, 

horrendas, de que foi vítima. É que tem de ser a criança a falar; são as suas 

declarações que estão a ser gravadas e que irão fazer prova em julgamento. Há que 

respeitar os seus tempos, esperar e compreender os seus silêncios e dar espaço ao 

choro, infelizmente quase sempre presente. Dai que deva começar-se esta 

diligência (e qualquer entrevista que envolva crianças abusadas ou maltratadas), 

por aspetos que nada têm a ver com o crime em investigação. Deve perguntar-se à 

criança onde quer ficar, se perto de nós ou não, explicar-lhe onde está (nesse 

momento deve-se perguntar à criança se tem questões a colocar, se está nervosa e 

o que pensa que vem fazer), quem são e o que fazem exatamente as pessoas que ali 

estão (deve-se aquilatar o nível de conhecimento que a criança tem sobre o ato que 

se está a realizar, se está ou não preparada para a diligência, devendo ser-lhe 

transmitida, sem a amedrontar, a importância e o porquê do seu testemunho) e 
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iniciar a conversa com assuntos triviais; sobre a escola, sobre o que vê na televisão, 

de que novelas ou atores gosta (se são muito pequeninas, o que vê no canal Panda, 

ou na Disney), o que faz nos tempos livres, o que gostava de ser quando for grande 

e só depois (podendo chegar-se a este “depois”, ás vezes mais cedo, outras vezes 

mais tarde, sendo imperioso perder-se o tempo que se tiver de perder com esta fase 

preliminar), aos poucos e com um cuidado infinito, entrar nos factos que ali a 

levaram. Nesse momento é importante transmitir à criança compreensão sobre o 

quão difícil é para ela falar “dessas coisas”. E explicar-lhe que mesmo sendo difícil, 

têm que contar tudo, cabendo ao juiz questionar os detalhes e pormenores que lhe 

escapam, mas que tornam o depoimento seguro e consistente (com o cuidado 

óbvio de não sugerir as respostas). 

 Importantíssimo é repetir à criança, até que realmente ela entenda, que não 

tem culpa de nada e há muitos meninos e meninas que já estiveram no lugar delas 

a falar “dessas coisas” (uso esta expressão porque é uma expressão muito usada 

pelos miúdos), para que assim possam, de alguma forma, ver atenuado o seu 

trauma, não pensando ser únicos. 

Rui do Carmo escreve30: “o recontar dos factos de que foi vítima pode 

despoletar a expressão de sentimentos extremamente intensos e emotivos acerca 

desta experiência traumática; por outro lado, a inquirição deve tomar em 

consideração e respeitar a sua idade e nível de desenvolvimento, não sendo 

indiferente o modo como é conduzida na perspetiva da fidedignidade do depoimento, 

sendo que “a qualidade dos relatos das crianças depende da competência do 

entrevistador em perguntar questões sensíveis do ponto de vista desenvolvimental e 

perceber o significado das afirmações da criança”. 

Louvando-se a apreciação da prova, nos termos do disposto no artigo 127.º 

do CPP, nas regras da experiência e na livre convicção do julgador, esta última 

“alicerça-se em critérios subjetivos, embora explicitados para serem objeto de 

compreensão” – Ac. do STJ de 18/01/2001, processo n.º 3105/00-5ª, SASTJ, n.º 47/88), 

 
30 Ob. cit., pág. 168. 
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sendo certo não deixa nunca de ser uma convicção pessoal, “(…) até porque nela 

desempenha um papel de relevo, não só a atividade puramente cognitiva, mas 

também elementos racionalmente não explicáveis (v.g. a credibilidade que se 

concede a um certo meio de prova e mesmo puramente emocionais, mas em todo o 

caso, também ele uma convicção objetivável e motivável, portanto capaz de impor-

se aos outros”31.  

Daí que, quanto mais credível e exaurida for a entrevista da vítima, menor 

trabalho terá o julgador em considera-la como elemento determinante de prova, 

retirando-lhe carga subjetiva, sempre sindicável. Porque a tarefa de julgar é penosa, 

pois, como se refere no Ac. da RL 13/02/2013, “nas questões humanas (por oposição, 

diga-se, à matemática e á lógica), não poder haver certezas. E, mais do que isso, neste 

campo não se pode pensar que é possível, sem mais, descobrir a verdade. A verdade 

absoluta não pertence ao mundo das coisas humanas. Ela não é alcançável devido às 

limitações próprias do ser humano, à quantidade e qualidade de elementos de prova 

disponíveis em cada julgamento, às condicionantes de natureza temporal que 

rodeiam o processo judicial e mesmo à necessidade de nele salvaguardar outros 

valores relevantes para a sociedade que se encontram consagrados na ordem jurídica 

(…). Isto não significa, no entanto, que o objetivo do tribunal não seja o de chegar o 

mais perto possível da verdade, o de procurar conhecer, até onde isso for possível, a 

realidade”. 

É assim determinante, no sucesso da investigação criminal, com a 

ponderação absoluta do menor sofrimento do menor, prevenindo-se a vitimização 

secundária uma articulação séria entre todos os setores que regulam esta matéria, 

sendo que, como refere Rui do Carmo32, “a Convenção do Conselho da Europa para 

a proteção das crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais (Lanzarote, 

25/10/2007) e a Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil 

(13/12/2011) renovam a atualidade da reflexão sobre as normas que disciplinam a 

 
31 Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, 1.º vol., Coimbra Editora, 1974, págs. 203 a 205. 
32 Ob. cit., pág. 1. 
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audição da criança neste contexto”, sendo essencial “(…) a coordenação e coerência 

entre as intervenções penal e de proteção e promoção dos direitos da criança”. 

“Quase três mil crianças vítimas de abuso sexual nos últimos três anos. Em 

média, uma em cada cinco crianças na Europa são vítimas de alguma forma de 

violência ou exploração sexual. Em 54% dos casos acompanhados pela APAV os 

abusos sexuais ocorreram dentro do seio familiar. Os dados estatísticos do 

Ministério da Justiça mostram que nos últimos três anos, entre 2016 e 2018, foram 

registados 2752 crimes de abuso sexual de menores pelas autoridades policiais 

portuguesas, tendo havido mais de cinco mil processos que deram entrada na Polícia 

Judiciária”33. 

“Eu contei a dois polícias (…) e eles foram simpáticos, mas depois tive de dizer 

no hospital e depois os polícias foram a minha casa e perguntaram outra vez e agora 

estou aqui… e a primeira vez que contei foi há muito tempo… a Dr.ª ainda não sabe?” 

(Mariana, 11 anos)34. 

 
33 In “https://www.publico.pt/2019/11/16/sociedade/noticia/quase-3-mil-criancas-vitimas-abuso-
sexual-ultimos-tres-anos-1893997”. 
34 Catarina Ribeiro, “A Criança na Justiça”, Coimbra, Almedina, 2009, p. 175, citada por João Conde 
Correia, Revista “Julgar”, N.º 12, p. 163.  


