
O REGIME JURÍDICO DA EMISSÃO E TRANSMISSÃO ENTRE PORTUGAL 

E OS OUTROS ESTADOS MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA DE DECISÕES 

QUE APLIQUEM MEDIDAS DE PROTECÇÃO A VÍTIMAS DE CRIMES 

 

I. A Lei n.º 71/2015, de 20 de Julho
1
, estabelece o regime jurídico da emissão e 

transmissão, entre Portugal e os outros Estados Membros da União Europeia, de 

decisões que apliquem medidas de protecção a vítimas de crimes, correspondendo à 

transposição da Directiva n.º 2011/99/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 

de Dezembro de 2011, relativa à Decisão Europeia de Protecção.  

Reveste-se de particular pertinência, pois, a análise dos traços gerais do regime 

agora introduzido na ordem jurídica nacional, quer pela preocupação (verdadeira e 

concretizável) que apresenta em relação à protecção das vítimas de crimes – razão de 

ser da Decisão transposta –, quer pela novidade que incorpora no arquétipo processual-

penal e cooperacional europeu – bem alicerçado no princípio do reconhecimento mútuo 

de sentenças e decisões judiciais.  

II. Desde logo, a compreensão subjacente à Decisão Europeia de Protecção 

prende-se com a possibilidade da vítima de um crime, que beneficie de uma 

determinada medida de protecção num país da União Europeia, possa, quase 

automaticamente, continuar a contar com essa protecção no caso de decidir mudar-se 

para outro Estado Membro. Tal construção traduzir-se-á, por conseguinte, na 

oportunidade das pessoas beneficiárias deste tipo de medidas poderem deslocar a sua 

residência para outro Estado Membro da UE, sem com isso aniquilarem uma 

salvaguarda, não raras vezes, eminentemente vital da continuação da sua vida pessoal, 

familiar, social, económica e profissional – conjuntura que nos parece corporizar a 

principal virtude, proeminentemente trazida por este regime.   

Nesse sentido, tem-se evidentemente em vista um reforço (substancial) da 

protecção efectiva das vítimas, fortalecendo-se a mudança de paradigma que se tem 

observado ao nível da progressiva (re)consideração do estatuto próprio das vítimas de 

crimes e da eficaz salvaguarda dos seus direitos, num movimento que vem dando os 

seus passos de forma cada vez mais moderna e assertiva. 
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III. A Decisão ora transposta para a ordem jurídica interna tem particularmente 

em vista a regulação da emissão e transmissão de decisões que apliquem medidas de 

protecção – quer se traduzam em decisões sobre medidas de coacção, para execução de 

decisão ou de sentença criminal ou sobre injunções e regras de conduta, no âmbito da 

suspensão provisória do processo –, adoptadas com o objectivo de proteger uma pessoa 

contra um acto agressivo, violento ou  criminoso de outra e que possa colocar em perigo 

a sua vida, integridade física ou psicológica, dignidade, liberdade pessoal ou integridade 

sexual, permitindo dar continuidade a essa tutela no espaço da União Europeia.  

Assim, visa-se a protecção de quaisquer vítimas (ou potenciais vítimas) de 

crimes e não apenas as de determinados tipos de crimes. Ficam excluídas do âmbito da 

lei, ainda assim, para além das medidas adoptadas em matéria civil, também as relativas 

à protecção de testemunhas em processo penal, que tem regulamentação própria. 

IV. Saliente-se, porém, que só pode ser emitida uma decisão europeia de 

protecção quando tiver sido anteriormente adoptada, num Estado de emissão, uma 

medida de protecção que imponha à pessoa causadora de perigo pelo menos uma de 

várias restrições ou proibições: i) proibição de entrar em certas localidades ou lugares, 

ou zonas definidas em que a pessoa protegida resida ou em que se encontre de visita; ii) 

proibição ou restrição do contacto, sob qualquer forma, com a pessoa protegida; iii) 

proibição ou regulação da aproximação à pessoa protegida a menos de uma distância 

prescrita.  

Acresce que, em certos casos, poderá mesmo ser utilizada monitorização 

electrónica para fiscalização do cumprimento das medidas de protecção.     

V. Quanto à concreta emissão, pelas autoridades portuguesas, de uma decisão 

europeia de protecção – regulada no Capítulo II da Lei n.º 71/2015 –, o novo regime 

prevê que esta ocorra apenas após requerimento da pessoa protegida (ou do seu 

representante legal), ouvido o Ministério Público nos casos em que não seja competente 

para a emissão, cabendo à autoridade judicial que tiver tomado a decisão de aplicação 

da medida de coacção, de injunção ou regra de conduta, no âmbito da suspensão 

provisória do processo em fase de inquérito, ou de pena, a competência para a sua 

emissão. 

VI. Encontramo-nos, pois, perante um regime de pendor eminentemente 

vitimológico, de eficaz salvaguarda e protecção da vítima do crime – que reclama 



mecanismos efectivamente aptos a protegê-la dos múltiplos produtos decorrentes da 

“participação”, de alguma forma, no fenómeno criminal –, aquele que a Lei n.º 71/2015, 

de 20 de Julho, introduz na nossa esfera jurídica. Tais necessidades, associadas ao fluxo 

humano típico da sociedade moderna, proporcionado por factores como a 

internacionalização, a globalização e o progresso dos meios de transporte, num evento 

particularmente acentuado no quadrante comunitário, tornam a extensão dessa protecção 

para uma dimensão transfronteiriça absolutamente imperiosa. O ideal do espaço comum 

de justiça sem fronteiras internas em conjunto com o exercício legítimo do direito dos 

cidadãos da UE circularem e permanecerem livremente no território dos Estados 

Membros – traves mestras do projecto da União – assim o obrigam. 

Em suma, o regime previsto na Directiva n.º 2011/99/UE, agora transposto na 

Lei n.º 71/2015, de 20 de Julho, merece uma avaliação amplamente positiva, na medida 

em que os instrumentos de futuro que introduz superam largamente as carências do 

passado, assumindo-se como uma medida que vai de encontro às necessidades que as 

vítimas de crimes, dentro do espaço da UE, no seu papel fulcral em processo penal, 

reivindicam e merecem. Trata-se de (mais) uma provisão em direcção a um Direito 

Penal e Processual-Penal vanguardista, voltado já não tanto para uma óptica de 

perseguição criminal e de subsequente condenação dos criminosos, mas essencialmente 

canalizado para a efectiva protecção das vítimas de crimes, e, desse modo, merecedora 

do nosso amplo aplauso. 
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