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Caracterização objetiva - Dados estatísticos 
(arguidos) 

Importunação sexual 
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Caracterização objetiva - Dados estatísticos 
(vítimas) 

• Abuso sexual de crianças 
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B Abuso sexual de pessoa 
incapaz de resistência 
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Caracterização subjetiva - Dados estatísticos 
(abuso sexual - menores) 
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Caracterização subjetiva - Dados estatísticos 
(toda a criminalidade) 
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Caracterização subjetiva - Dados estatísticos 
(abuso sexual -menores) 
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Caracterização subjetiva - Dados estatísticos 

Violação 

Relações de conhecimento 

Quadro familiar 

Desconhecidos 

(34%) 

(25%) 

(24%) 
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Caracterização subjetiva - Dados estatísticos 
relação autoria) do crime corri a Wtima N % 1 

a latina e filho (a) 42 7.7 
a Vtima e neto (a) ID 1.3 
a i l i t i a é padrasto/madrasta 2 D A 
a Vtima ê |[iai/mãe 5 aa 
a tiiitia é prestador de senriçus/fontecEdiir 3 15 
a Vtima b sagra (a) 1 az 
a i l i t i a é trabalhador ds e ntidade patronal 9 1.6 
amiga (a) 1 a z 
colega de escala 3 15 
colega de trabalho 3 15 
companheiro ta) i i ãfi 10,6 
conhecido (a) 1E 2J9 
cõnjoge 1 57 2E, E 
ex-rampaníiEro (a) 3E 6,4 
ex-conjuge K 2J6 
ex-namorado (a) 9 1.6 
irmão/irmã 11 2 
narnoradn (a) 11 1 
nenhuma (autor identificaral pela wtirna j 37 B,B 
nenhuma (autor não ide ritific árel pela íítima} W 7J3 
nutra Z8 5.1 
nutro família r 21 3,3 
vizinha (a) ID 1.3 
nãu sabe/ma responde 17 3.1 

Total 5 4G 10D 

Às r e I s c d e s de conjugalidade enlr-e 

autor [a) da crime E vítima são as 

mais prEponderantES, pei faie ido 

3 9 R Z % da urivErsu de vítimas de 

violência sexual 
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Caracterização subjetiva - Dados estatísticos 

local do crime H % 
escola 7 0 
local de tratialia 37 5.8 
lugar/via-pó bEca 2 1 7 
traos partes piíbl icas 1 U2 
v atura aotnmdvel 3 2 
loja/centra comercial 1 U2 
outras instituições 1 02 
•uti d local IB z a 
outra residência IE Z5 
residência com uri 2 93 45,9 
residência autor do crime :b B.e 
residência da vtima :b a.e 
unidade ife saúde I 0.3 
não sabe/o a d responde 15 t a 

Total E 33 133 

4 5 . 9 % (N=ZS3 ) das situações de 

vitimação por cr imes sexuais leve 

lugar na res idênc ia caitiurn à vitima e 

ao Cã) autor(a) do crime. 

A vitimação fui em 3 6 J 9 % CN=202). 

presenciada por menores . 
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Caracterização subjetiva - Dados estatísticos 
(abuso sexual -menores) 

T A B E L A 4 

Maturidade da(s) vítima(s) 
(pré-púbere vs. púbere) 

Ví ti mas Vít imas 
pré-púberes púberes Ambas Omisso 

Maturidade 71 ,4% 16.7% 9.5% 2 , 4 % 

T A B E L A 5 

Sexo da(s) vítima(s) 
(orientação sexual do abusador) 

A m b o s os 

Feminino Mascu l ino s e x o s O m i s s o 

S e x o da v í t ima 5 4 , 8 % 2 6 , 2 % 14,3% 4 ,8% 
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Caracterização subjetiva - Dados estatísticos 
(abuso sexual -menores) 

TABELA 8 

ComportamentOS sexuais 
com vítimas raparigas 

Compo rtamentos Efectuaram Não efectuaram Omisso 

Carícias 56.5% 34,8% 8,7% 
Fr otí age 47,8% 43,5% 8,7% 
Sexo oral 26.1% 65,2% 8,7% 
Sexo vagina] 47,8% 43,5% 8,7% 
Sexo anal 4 3 % 87% 8,7% 

TABELA 9 

Comportamentos sexuais com vitimas rapazes 

Comportamentos Efectuaram Não efectuaram Omisso 

Caricias 45,5% 36 4% 18.2% 
Fr ott age 27,3% 54.5% ] 8.2% 
Sexo oral 27,3% 54.5% ] 8.2% 
Sexo vaginal - - -

Sexo anal 72,7% 9.1 % 18.2% 

T A B E L A 6 

Parentesco biológico com a(s) vítima(s) 
(i n ces tu os o vs. ex tra -familiar) 

Inces tuoso Extra-famíl iar Ambas Omisso 

Parentesco 40,5% 47.6% 2,4% 9,5% 
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Caracterização subjetiva - Dados estatísticos 
(comparativos) 

Bemjurídico 

Idade/vítima 

Liberdade sexual 

Autodeterminação sexual 

Menores de 16 anos (60%) 

Maiores de 16 anos (40%) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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Desafios para a investigação criminal e prova 

• Desmistificação da criminalidade sexual e desmoralização da 
liberdade sexual 

• Distinção entre crimes contra a liberdade sexual (coação sexual e 
violação) e crimes contra a autodeterminação sexual: os conceitos de 
violência e acordo 

• Valoração probatória das declarações das vítimas e arguidos e 
recurso ao conhecimentos da experiência comum 
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Desmistificação dos crimes sexuais e desmoralização da liberdade sexual 

O crime sexual como ofensa aos bons costumes 

Criminalidade 
associada à 
sexualidade 

Incriminação do incesto, homossexualidade ou práticas sexuais 
desviantes, referência ao "pudor" 

Moral 
Honestidade sexual; 
Concepções éticas dominantes 

Liberdade sexual 

Artigos 27.° e 18.° n.° 2 CRP: Exigência de lesão efectiva ou colocação 
em perigo de bens jurídicos merecedores de tutela penal 
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Desmistificação dos crimes sexuais e desmoralização da liberdade sexual 

O crime sexual como ofensa aos bons costumes 

Exemplos na jurisprudência 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 18/10/1989, n.° 040268: 
Contribui para a realização de um crime de violação a ofendida, rapariga nova mas mulher feita 
que: a) Sendo estrangeira, não hesita em vir para a estrada pedir boleia a quem passa; b) Sendo 
impossível que não tenha previsto o risco em que incorre; c) Se mete num carro, com outra e 
com dois rapazes, ambas conscientes do perigo que corriam, por estarem numa zona de turismo 
de fama internacional, onde abundam as turistas estrangeiras com comportamento sexual muito 
mais liberal do que o da maioria das nativas; d) E conduzida durante alguns quilómetros pelo 
agente, que se desvia da estrada para um sitio ermo; e) E puxada para fora do carro e tenta fugir, 
mas e logo perseguida pelo agente, que a empurra e faz cair no chão; f) Sendo logo agredida por 
ele com pontapés, agarrada pela blusa e arrastada pelo chão cerca de 10 metros 
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Desmistificação dos crimes sexuais e desmoralização da liberdade sexual 

Acórdão do Tribunal de Círculo de Santa Maria da Feira, de 29 de Abril de 1997: 
Entendeu que não constituía abuso sexual de adolescentes a prática de relações sexuais por um 
adulto contra a vontade da menor (que pediu repetidamente para que o adulto parasse), por não ter 
havido abuso da inexperiência: "Com efeito, a menor demonstrou ter efectuado um juízo ético 
livre e autónomo sobre os actos em causa, pois, repetidamente disse ao arguido «para parar 
porque isso estava errado». Com tais expressões, a menor revelou ter intuído, claramente, o 
carácter negativo de ter uma relação de carácter sexual com um homem casado, o que porém, 
não a impediu de continuar a manter esses contactos". 

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 13-04-2011, n.° 476/09.0PBBGC.P1: 
"A recusa meramente verbal ou a ausência de vontade, de adesão ou de consentimento da 
ofendida são, por si só, insuficientes para se julgar verificado o crime de Violação. (...) 
Contudo, não se vislumbra como é possível considerar o acto de agarrar a cabeça como 
traduzindo o uso de violência de modo a constranger alguém à prática de um acto contra a sua 
vontade. A não ser que se admitisse que o mero acto de agarrar a cabeça provoca inevitável e 
automaticamente a abertura da boca." 
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Desmistificação dos crimes sexuais e desmoralização da liberdade sexual 

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 02/02/2009, n.° 1766/08-2 (citando Sénio 
Alves): 
O acto sexual de relevo, é, assim, todo o comportamento destinado à libertação e satisfação dos 
impulsos sexuais (ainda que não comporte o envolvimento dos órgãos genitais de qualquer dos 
intervenientes) que ofende, em grau elevado, o sentimento de timidez e vergonha comum à 
generalidade das pessoas", sendo certo, assim, que "a relevância ou irrelevância de um acto sexual 
só lhe pode ser atribuída pelo sentir geral da comunidade" a qual "considerará relevante ou 
irrelevante um determinado acto sexual consoante ofenda com gravidade, ou não, o sentimento de 
vergonha e timidez (relacionado com o instinto sexual) da generalidade das pessoas" 

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 18/09/1996, n.° 9640555: 
Estando indiciariamente provado que o arguido beijou a menor, de 10 anos de idade, com 
violência, de ambos os lados do pescoço, causando-lhe equimoses que demandaram doença com 
incapacidade de trabalho, sabendo que a atingia na integridade física, tais factos integram o crime 
de ofensas corporais por que foi pronunciado, mas não o de atentado ao pudor por não integrarem 
o conceito de "acto sexual de relevo " nem se demonstrar que o arguido agiu com intenção de 
satisfazer apetites sexuais 
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Atual sexual de relevo: a conotação objetiva da atividade sexual 

Ato sexual de relevo 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 24 de Outubro de 1996: 
"O «acto sexual de relevo» será, pois, aquele que, tendo uma relação 
objectiva com o sexo, se reveste de certa gravidade, constituindo «uma ofensa 
séria e grave à intimidade e liberdade do sujeito passivo», invadindo de uma 
maneira objectivamente significativa aquilo que «constitui a reserva pessoal, 
o património íntimo que, no domínio da sexualidade, é apanágio de todo o ser 
humano»", publicado na Colectânea de Jurisprudência, STJ, III, p. 174, 



Questões de prova nos crimes contra a liberdade sexual 
O crime sexual como crime de "mão própria" 

Comparticipação 

Comissão por 
acção 

Afastamento da doutrina dos crimes de "mão própria" 

M •Admissibilidade de situações de co-autoria com "divisão de tarefas" e da 
autoria mediata 
•Acórdão do STJ de 11 de Novembro de 2004 - divisão de tarefas em que 
ambos participam, em cada facto, da intimidação e violência, mas apenas 
um dos autores pratica o acto sexual. 

A titularidade do dever? / Domínio do facto? / Realização da conduta típica? 

Comissão por 
omissão 

•Acórdão do STJ de 25 de Junho de 2009 - Verificação da titularidade do 
dever e contribuição determinante para a verificação do facto (10.° n.° 2, 
26.° e 171.° CP) 
•Acórdão do STJ de 31 de Março de 2004 - Inexistência de dever de 
garante; contribuição não causal para a verificação do facto (200.° CP?) 
•Acórdão do Tribunal Judicial de Matosinhos de 13 de Novembro de 2002 
•Realização da acção típica através de uma omissão? (intimidação 
ambiental) 
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O crime sexual como "perversão sexual"? 

Pedofilia Variadas perturbações 
da personalidade 

Crime de oportunidade 

Predador sexual, 
isolado, sem 
relações emocionais 
ou familiares, que 
deliberadamente 
procura crianças / 
conotação com a 
homossexualidade 

T A B E L A 2 
Pontuação média e desvio-padrão por escala 

Esca] as Média Díísvio-padrao 
1 Schizoid 70.78 19.14 
2 Avoidant 73.20 26.1 8 
3 Dependent 75. I O 25.39 
4 i 1 ÍV írivntc 61.49 13.33 
5 Narcissis tic 69.22 17.15 
6A Antisocial 63.02 23.7 1 
6B A gg ressi v e-Sadistic 59.32 19.23 
7 ( \/rtipulsive 74.73 16.56 
SA Passive-A ggressive 55.34 27.76 
SB Selj-Dejeating 69.5 1 24 .4 1 
S Sch izo typal 69.27 20.52 
C Bar der line 63.46 20.92 
P Paranoid 68.20 IO.75 
A Anjciety Disorder 69.85 25.14 
H Som atojorm Di sor der 57.85 17.45 
N Bipolar; frfajiic Disorder 56.56 IO.61 
D Dysthymic L>isorder 64.98 28.80 
B Alcohol Disorder 61.5 1 23.77 
T Drug Dependence 59.90 17.93 
SS Thought L>isorder 61.88 13.31 
CC Major Depressioti 60.63 13.3 1 
PP Delusional Disorder 63.5 1 13.35 

• Crimes sexuais como 
crimes de domínio sobre a 
vítima (dados da violência 
doméstica) 

•Crimes sexuais como 
crimes de oportunidade 
(dados sobre crimes 
praticados por desconhecidos 
e no âmbito de crimes contra 
o património) 
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Distinção entre crimes contra a liberdade sexual (coação sexual e violação) e crimes 
contra a autodeterminação sexual: os conceitos de violência e acordo 

Violência, abuso sexual e acordo 

Violação/Coação sexual Abuso sexual de crianças 

Tutela da liberdade enquanto 
manifestação do sentido da vontade 

S Violência: agressão ou coação física 
SAmeaça de violência: utilização de 
ameaças de violência (armas ou força 
física) ou de coação moral (35.° CP) 

Slntimidação pela violência: manifesta 
superioridade física ou superioridade 
numérica 
Slnconsciência 

Tutela da liberdade enquanto 
manifestação espontânea da vontade 

S Intimidação (ameaças leves / posição de 
domínio ou temor reverencial) 
S Convencimento (engano no que respeita 
ao sentido dos atos / ofertas de vantagens); 
S Mero aproveitamento da incapacidade 
natural para compreensão do ato ou para 
opor resistência ao mesmo 



Questões de prova nos crimes contra a liberdade sexual 

Distinção entre crimes contra a liberdade sexual (coação sexual e violação) e crimes 
contra a autodeterminação sexual: os conceitos de violência e acordo 

Abuso sexual de crianças 

Definição adoptada pelo National Center on Child Abuse and Neglect, de acordo com o 
qual o abuso sexual englobará quaisquer "(...) contactos ou interacções entre uma criança 
e um adulto, quando a criança é utilizada para satisfação sexual do abusador ou de outra 
pessoa. O abuso sexual pode ser cometido entre menores, desde que o agressor seja 
significativamente mais velho do que a vítima, ou quando está numa posição de poder ou 
controlo sobre a outra criança." 
E, não: 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 19.10.00: "Aos 14 anos a lei fornece uma 
protecção absoluta aos menores no que concerne ao seu desenvolvimento e crescimento 
sexuais. A lei protege-os, inclusivamente, deles próprios, considerando irrelevante o 
eventual consentimento que prestem para a prática de actos sexuais (...)", publicado em 
Sumários dos Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, n.° 44, p. 87. 
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Distinção entre crimes contra a liberdade sexual (coação sexual e violação) e crimes 
contra a autodeterminação sexual: os conceitos de violência e acordo 

Violência, abuso sexual e acordo 

Acordo 

Afasta a tipicidade: 
a) Consciência do significado social da conduta; 
b) Capacidade de avaliação da relevância do acto sexual (é 

exigida uma maturidade proporcional à intensidade ou 
relevância social do acto); 

c) Inexistência de factores externos condicionantes no 
processo de formação da vontade (só para as vítimas 
especialmente vulneráveis) ou para relações de manifesta 
imparidade 

O consentimento (artigo 38.°) 
não é aplicável aos crimes de 
violação, abuso sexual de 
crianças ou lenocínio (não é 
possível consentir em ser vítima 
de violação) 

Erro 
a) O erro é uma certeza errónea (uma falsa representação da realidade, averiguável e 
demonstrável, facticamente, no caso concreto); 
b) Quando haja uma dúvida, o agente tem o dever de averiguar, de resolver a dúvida num 
sentido ou noutro; se a dúvida persiste, o agente assume o risco, havendo, geralmente, 
dolo eventual, por conformação; 
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Distinção entre crimes contra a liberdade sexual (coação sexual e violação) e crimes 
contra a autodeterminação sexual: os conceitos de violência e acordo 

Abuso da inexperiência 

Existência de uma situação de abuso (tal como descrita em cima): 
S Instrumentalização do menor, mediante aproveitamento da falta de consciência do 
sentido dos atos ou da capacidade de formação de uma vontade plenamente livre e 
consciente; 
S Interpretação do contexto: a ausência de um contexto de espontaneidade do menor ou 
de uma relação de afeto, indicia o abuso 
E não: 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 11 de Janeiro de 1996: "No crime de violação, 
provado que a ofendida já tinha, então, 14 anos de idade, já antes tinha tido por várias vezes 
relações sexuais com outro homem e frequentava regularmente a casa do agente, não parece que 
uma simples bofetada constitua acto idóneo para convencer uma mulher, que já não era 
inexperiente, a manter relações sexuais contra a sua vontade, ou que essa mesma bofetada possa 
caracterizar, sem mais, o requisito "violência" como meio de conseguir uma cópula " 
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Valoração probatória das declarações das vítimas e arguidos e recurso ao conhecimentos da 

experiência comum: análise ilustrativa de dois casos reais 

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (P. 906/08PCSNT.L1): 

S Verificar se houve alguma espécie de acordo das menores; 
S A existência de um acordo para a prática de atos sexuais (no caso dos menores) depende 
de uma manifestação espontânea da vontade - contexto de afetividade e descoberta do corpo 
e do sexo, adequada à curiosidade natural do menor; 
S Na falta de acordo, verificar se houve alguma espécie de violência/ameaça; 
S Na falta de ambos, comprovar a verificação de uma situação de abuso; 
S Verificar se houve algum erro que exclua a tipicidade - por exemplo, no que respeita à 
idade das menores (valoração normativo-social atendendo à maturidade aparente das 
menores) 
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Violação/Coação sexual Abuso sexual de crianças 

Através do engano, convenceu a menor J a encontrar-
se com ele. Conduziu a menor J para um local 
desconhecido e isolado. Ameaçou a menor J de que 
iria colocá-la numa casa de correcção, caso a menor 
não obedecesse, tendo-a levado à prática de acto 
sexual de relevo com coito oral. Impôs-se fisicamente 
à menor J, obrigando-a à prática de acto sexual de 
relevo com cópula. (arguido Helder) 

Menor J 

Ameaça grave/violência 

Convenceu a menor a levá-lo à sua residência e 
praticou, com a menor, acto sexual de relevo (beijos e 
carícias em zonas erógenas e genitais) com introdução 
de partes do corpo em órgão genital. Tentou praticar 
cópula, mas a resistência da menor e a presença do 
irmão de 5 anos, dissuadiram o agente de continuar com 
o crime. (arguido Paulo) 

Menor B 

Convenceu a menor a ir para uma residência e a 
praticar com ele, em duas ocasiões diversas, actos 
sexuais de relevo com cópula. 

Menor J 

Aproveitamento da incapacidade 
de opor resistência 
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Valoração probatória das declarações das vítimas e arguidos e recurso ao conhecimentos da 

experiência comum: análise ilustrativa de dois casos reais 

Abuso da inexperiência 

Acórdão do Tribunal da Relação do 
Porto (1004/07.8TALMG.P1) 

- Inexistência de contexto de 
afetividade/espontaneidade da menor 
- Existência de uma relação de 
desequilíbrio e provável temor reverencial 
- Existência de ameaças e intimidação por 
parte do adulto 

Abuso sexual 

Acórdão do Tribunal da Relação de 
Évora (2856/04-1) 

-Existência de um contexto de 
afetividade/espontaneidade da menor 
- Existência de uma relação de 
desequilíbrio e provável temor 
reverencial 
- Inexistência de qualquer indício de 
intimidação, ameaças, engano, etc. 

x 


