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A Lei 17/2006, de 23 de Maio - Lei-quadro da política criminal, veio estabelecer que a política 

criminal seria definida através de leis temporárias, com uma vigência de dois anos. A Lei, em 

termos sistemáticos, divide-se em cinco capítulos: objecto e limites da política criminal; 

objectivos, prioridades e orientações de política criminal; leis sobre política criminal; 

execução da política criminal e disposições finais e transitórias. Em obediência ao conteúdo 

preconizado pela Lei-quadro da política criminal (LQ) a lei temporária – Lei de política 

criminal (LPC), deve prever as finalidades gerais da política criminal e os objectivos a 

prosseguir durante o biénio da sua vigência. Deve indicar como finalidades e, sobretudo, 

quais os objectivos e quais as prioridades na prevenção e na repressão dos crimes. As 

anteriores foram as seguintes: Lei n.º 51/2007, de 31 de Agosto e Lei n.º 38/2009, de 20 de 

Julho, as quais definiam os objectivos, prioridades e orientações de política criminal para os 

biénios de 2007-2009 e de 2009 -2011. Os objectivos pretendidos para o período de vigência 

da lei devem ser analisados nos vários estádios de desenvolvimento da política criminal, 

desde a prevenção com o policiamento pelas forças de segurança até à execução das penas e 

das medidas de segurança, passando, claro, pelas medidas a adoptar nos processos penais, 

nas fases de inquérito, de instrução, de julgamento e de recurso. Nas orientações dirigidas às 

forças de segurança dá-se primazia à protecção de vítimas especialmente indefesas e o 

controlo de fontes de perigo para as pessoas, em geral, e para determinados bens jurídicos, 

em particular.  

 

Uma breve síntese sobre a nova Lei da política criminal 

http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult/sections/leis-da-justica/pdf-ult/lei-51-2007/downloadFile/file/Lei%2051.2007.pdf?nocache=1188555602.27
http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/lei-n-38-2009-de-20-de/downloadFile/file/Lei%2038.2009.pdf?nocache=1248080693.9
http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/lei-n-38-2009-de-20-de/downloadFile/file/Lei%2038.2009.pdf?nocache=1248080693.9
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O Ministério Público é o destinatário principal das orientações acerca dos institutos de 

diversão e consenso. Em relação ao Ministério Público e ao exercício da acção penal importa a 

gravidade dos crimes, a relevância dos bens jurídicos postos em causa. O art.6º da Lei prevê a 

possibilidade de indicar tipos de crimes ou fenómenos criminais em relação aos quais se 

imponha a aplicação de mecanismos de diversão ou oportunidade. Desta forma, em 

cumprimento do disposto na Lei-quadro de 23 de Maio de 2006, foi recentemente aprovada a 

Lei n.º 72/2015, de 20 de Julho, cuja última reavaliação abrangia o biénio 2009/2011 sendo 

que este diploma deve ser revisto de dois em dois anos.  

Para o biénio de 2015/2017 relevam três grandes áreas de prioridade: combate ao 

terrorismo e criminalidade organizada, à criminalidade contra a autodeterminação sexual e à 

criminalidade económica, corrupção, branqueamento de capitais e crimes contra o Estado. 

Considera ainda ser prioritário o combate aos crimes contra o sistema de saúde, a segurança 

social e à cibercriminalidade. O referido diploma começa por enunciar as prioridades de 

política criminal, separando, por um lado, as prioridades na prevenção criminal (art. 2.º LPC) 

e, por outro, na investigação criminal (art. 3.º LPC).  

Relativamente à prevenção, a lei estabelece como prioritárias as acções de prevenção de 

crimes como o terrorismo, a criminalidade violenta organizada, de crimes praticados contra 

pessoas consideradas vulneráveis, como o caso das crianças e jovens e, particularmente, as 

situações de violência doméstica. Coloca também em foco as acções de prevenção de crimes 

contra o Estado, da criminalidade económico-financeira e dos crimes contra o ambiente (art. 

2.º LPC). A indicação dos crimes contida no referido artigo parece ter respeitado o disposto 

no art. 5.º, n.º 1, 2.ª parte, da LQ. Ainda no que se reporta à prevenção criminal, a LPC prevê o 

desenvolvimento de programas de segurança comunitária e de policiamento de proximidade, 

para protecção das vítimas especialmente indefesas e de controlo de fontes acrescidas de 

perigo, consubstanciadas em associações criminosas ou terroristas, armas de fogo, nucleares, 

químicas e bacteriológicas, meios complexos de comissão de crimes como informática e a 

Internet (art. 6.º LPC). Quanto aos crimes de investigação prioritária são considerados como 

prioritários nos inquéritos a realizar o terrorismo, os crimes contra a liberdade e a 

autodeterminação sexual, a violência doméstica, o tráfico de órgãos e de pessoas, a corrupção, 

o branqueamento de capitais, os crimes fiscais e contra a segurança social e a 

cibercriminalidade (art 3.º LPC). O diploma prevê ainda a criação de um plano nacional de 

videovigilância, cabendo às forças de segurança, em coordenação com as autarquias locais, o 

desenvolvimento do plano em espaços públicos de utilização comum, que, de acordo com as 

suas características, reclamem a instalação de sistema de videovigilância, nos termos da 

legislação em vigor.  
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