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¡  Estão	  reunidos	  os	  pressupostos	  para	  arquivar	  
com	  fundamento	  no	  art.	  277.º,	  n.º	  2,	  do	  CP?	  	  

¡  Não	  foi	  recolhida	  prova	  indiciária	  que	  permita	  
concluir	  pela	  falta	  de	  “consentimento”	  da	  
ofendida	  e,	  consequentemente,	  não	  foram	  
recolhidos	  indícios	  suficientes	  da	  prática	  de	  
um	  crime	  e	  do(s)	  seu(s)	  autor(es)?	  	  



¡  As	  diligências	  de	  investigação	  levadas	  a	  cabo	  
foram	  adequadas	  e	  suficientes	  para	  o	  
esclarecimento	  dos	  factos	  quanto	  à	  
existência	  ou	  inexistência	  de	  
“consentimento”?	  	  



¡  Exclusão	  da	  tipicidade	  (acordo)	  

¡  Justificação	  do	  facto	  (consentimento)	  



¡  Objecto:	  tem	  que	  abranger	  tanto	  a	  acção	  como	  o	  resultado	  típico	  

(FD	  e	  CA)	  

¡  Pressupostos	  de	  relevância	  ou	  validade:	  	  

§  Referência	  a	  bens	  jurídicos	  disponíveis	  (38.º,	  n.º	  1)	  

§  Não	  contrariedade	  aos	  bons	  costumes	  (38.º,	  n.º	  1)	  

§  Acto	  de	  autodeterminação	  -‐	  Capacidade	  e	  carácter	  livre	  (38.º,	  n.º	  2	  e	  3)	  

§  Actualidade	  (38.º,	  n.º	  2)	  

§  Manifestação	  externa	  por	  qualquer	  meio	  (38.º,	  n.º	  2)	  

§  Elemento	  subjectivo:	  conhecimento	  (art.	  38.º,	  n.º	  4)	  



¡  Tema	  -‐	  crimes	  sexuais	  contra	  adultos	  	  
¡  Identificação	  do	  bem	  jurídico	  tutelado	  	  
¡  Delimitação	  dos	  tipos	  incriminadores	  
potencialmente	  relevantes	  para	  o	  caso	  em	  
análise	  	  

¡  Quais	  os	  elementos	  sobre	  os	  quais	  é	  
necessário	  fazer	  prova?	  	  

¡  Quais	  as	  diligências	  de	  investigação	  
adequadas	  a	  comprovar	  os	  elementos	  do	  
tipo?	  	  



§ Identificação	  correcta	  dos	  tipos	  
incriminadores?	  	  

§ Suficiência	  das	  diligências	  de	  
investigação?	  	  

§ Correcção	  da	  decisão	  de	  encerramento	  
de	  inquérito?	  	  	  




