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PReFÁciO À 3ª ediÇÃO

A 3.ª edição, que agora se publica, decorre das alterações legislativas que  
surgiram em 2020, no âmbito da Lei n.º 40/2020, de 18 de agosto, que reforçou 
o quadro sancionatório e processual em matéria de crimes contra a liberdade 
e autodeterminação sexual de menores e estabeleceu deveres de informa-
ção e de bloqueio de sítios contendo pornografia de menores, concluindo a 
transposição da Diretiva 2011/93/Eu do parlamento Europeu e do Conselho,  
de 13 de dezembro de 2011.

Trata-se essencialmente de alterações que envolvem a IIª parte da obra, 
nomeadamente aos artigos 172º, 176º e 177º do Código penal, bem como  
a introdução de um novo tipo de crime, «Organização de viagens para fins 
de turismo sexual com menores» (artigo 176º-b).

Introduziu-se alguma referência a jurisprudência mais recente em todas 
as anotações dos crimes sexuais e crimes conexos. 

Mantém-se a Iª e IIIª parte da obra, na redação da edição anterior, com 
pequenas modificações em relação a jurisprudência relevante, entretanto 
produzida.

 Coimbra, janeiro de 2021

 Os autores
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inTROdUÇÃO 

Ao longo do tempo, e aqui o tempo assenta essencialmente na história recente 
do direito penal, o tratamento dogmático da criminalidade sexual tem sido 
extraordinariamente mutante.

Dos crimes contra os costumes aos crimes contra a liberdade e auto-
determinação sexual vai a distância não só de um século, mas, sobretudo,  
o percurso da compreensibilidade da importância da sexualidade na vida 
social.

poderá afirmar-se que os comportamentos sexuais, os atos sexuais numa 
linguagem jurídica, não sofreram ao longo do tempo profundas alterações. 
A cópula sempre foi uma cópula, o beijo sempre foi um beijo, a manipulação 
sempre foi a manipulação.

O entendimento diferenciado da sociedade e das suas normas sobre os 
atos sexuais é que têm vindo, constantemente, a mudar. Mudança que não 
tem sido sequer evolutiva.

A tolerância e mesmo aceitação da pedofilia em Roma é hoje certamente 
incompreensível em grande parte das sociedades contemporâneas.

Longe vão os tempos, embora não tanto como se desejaria, em que Oscar 
Wilde foi condenado e cumpriu uma pena de prisão por ser homossexual. 
Estão hoje ultrapassados – mesmo enterrados – todos os preconceitos que 
envolviam a homossexualidade e, sobretudo, os comportamentos e práticas 
que, preconceituosamente, pretendiam conexionar marginalidade e homos-
sexualidade.

A prática usual de relações sexuais entre familiares nalgumas tribos será 
incompreensível à luz dos atuais padrões da civilização. A não punição, em 
portugal, do incesto ainda hoje é questionada por muitos, sendo matéria que 
não é generalizadamente aceite pela comunidade.
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CRIMES SExuAIS: ANáLISE SubSTANTIVA E pROCESSuAL

Mas se este tempo, e as suas dimensões de compreensibilidade, revestem 
estas perplexidades, a análise de um período temporal mais restrito expõe-
-nos ainda mais o caracter mutante da dimensão criminal da sexualidade.

Em vinte anos, em portugal, a estrutura normativa que estabelece  
o catálogo de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual sofreu seis 
alterações legais, sendo pelo menos duas delas, absolutamente estruturantes.

Viu-se, por exemplo, o rufianismo ser criminalmente punível, deixar de 
ser e voltar a constituir um ilícito criminal, embora «travestido» em lenocínio. 
Viu-se o abuso sexual de menores evoluir de um «ato disponível» da família do 
menor para um crime público e tornar-se uma prioridade da política criminal.

À imoralidade que subjazia a um qualquer desnudamento público, e que 
por isso transformava o seu autor em criminoso, sobreveio apenas (e bem) 
como crime a importunação de alguém como objeto de prazer sexual não 
desejado, normalmente ligado a parafilias. É isso e só pode ser isso o exibi-
cionismo.

Da inexistência de qualquer punição do tráfico de seres humanos e, 
sobretudo, de mulheres, passou-se rapidamente à sua inclusão no catálogo 
restrito da criminalidade organizada com as consequências que tal con-
ceito jurídico comporta, retirando-se de vez (e bem) do domínio da crimi-
nalidade sexual. 

Muito recentemente, as questões do consentimento no domínio da cri-
minalidade sexual entre adultos, por via de uma ampla tutela da liberdade 
de disposição do corpo do ponto de vista sexual, exigiram clarificações 
legislativas. 

O entendimento dos porquês e das razões de ser desta evolução serão mui-
tos e diversificados. A compreensibilidade desta realidade e das suas causas 
será essencial ao entendimento do que é afinal hoje em portugal a crimi-
nalidade sexual, do ponto de vista da dogmática penal e processual penal,  
do ponto de vista da investigação criminal, do ponto de vista médico e mesmo 
na fase final do percurso institucional, de um ponto de vista penitenciário.

Estamos, porventura, num domínio onde a interpretação e a compreen-
são do fenómeno é essencial, não só de um ponto de vista interno do sistema, 
como fora dele.

A amplificação dos casos que envolvem a criminalidade sexual deve ser 
acompanhada de uma desconstrução informativa séria efetuada através de 
um discurso fundamentado que evite manipulações populistas. A ausên-
cia de rigor permite todas as interpretações. pior que isso, permite todas as 
manipulações. 
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Se é prioridade da política criminal o tratamento e a repressão da crimi-
nalidade sexual torna-se óbvia a maximização da investigação criminal com 
o consequente alargamento do número de pessoas investigadas, de arguidos 
constituídos, de interesses afrontados. A que se responde com uma necessi-
dade premente de aperfeiçoamento dos mecanismos de defesa ou mesmo a 
utilização de mecanismos de defesa menos ortodoxos ou mesmo totalmente 
fora do procedimento.

Neste crescendo, a que alguma dogmática chama mesmo de «histeria»,  
a linguagem mediática passa a ser a única linguagem utilizada, desvirtuando-se  
mecanismos e institutos processuais com conteúdos precisos e diferenciados. 
O que se transmite através de uma linguagem imprecisa, telegráfica, condi-
cionada pelo tempo da informação, torna-se a «realidade». O que não é passa 
a «ser». Os mecanismos de comunicação real ultrapassam e substituem, de 
facto, os mecanismos legítimos de procedimento. E quando isso acontece 
deslegitima-se o sistema. 

Toda esta realidade que não é, em regra, analisada globalmente, torna 
imperiosa uma abordagem das questões da criminalidade sexual de uma 
forma diferenciada em relação à restante criminalidade. Trata-se de perce-
cionar e tratar de uma forma diferente o que é, por variadíssimas razões, dife-
rente. Trata-se, sobretudo de colocar o problema no seu devido lugar. Nem 
mais nem menos no «local» onde deve estar. um problema grave com con-
sequências graves e duradouras para as vítimas. Mas que não pode servir de 
razão para sustentar quebras ou «normas de emergência» num sistema penal 
humanista, ressocializador e que tem demonstrado na sua essência que cum-
pre as finalidades para o qual foi construído.

O presente trabalho pretende contribuir para que o tratamento jurídico 
das questões relacionadas com a criminalidade sexual tenha essa perspetiva 
integrada. por isso a divisão da obra em três partes.

uma primeira parte onde se efetua uma breve abordagem criminológica, 
permitindo compreender algumas soluções substantivas e adjetivas próprias 
que se tornam necessárias perante uma fenomenologia criminológica com 
algumas especificidades.

uma segunda parte onde se efetua uma abordagem substantiva aos crimes 
contra a liberdade e autodeterminação sexual e a alguns outros crimes que, pro-
tegendo bens jurídicos diferentes, apresentam uma conexão com os primeiros.

Finalmente uma terceira parte onde se efetua uma abordagem processual, 
necessariamente condicionada pela especificidade que, em termos processuais,  
o tratamento da criminalidade sexual comporta.

INTRODuÇÃO
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CRIMES SExuAIS: ANáLISE SubSTANTIVA E pROCESSuAL

Deve referir-se que a parte substantiva (II parte) tem na sua origem a obra 
editada por um dos autores, José Mouraz Lopes, Os Crimes Contra a Liberdade 
e Autodeterminação Sexual publicado inicialmente em 1995, sucessivamente 
reeditada, mas que, por via das alterações legislativas de 2015 e de 2019 se 
entendeu rever e incluir nesta obra.


