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Resumo 

 

 Descortina-se um palco de episódios fragmentados para o papel das sociedades 

contemporâneas. Nunca, como hoje, são tão alargadamente proclamados e fortalecidos 

direitos dotados de uma elevada sensibilidade e consciencialização, ao passo que se 

robustecem cenários comprometedores da efetiva proteção, motivando um dos dilemas 

mais prementes e perenes colocados às relações humanas – a violência doméstica. Num 

desfasamento perante o idealizado e o real, o sistema jurídico-legal surge ora como força 

legitimadora dos mitos e crenças culturalmente enraizados ora como sistema de combate 

ao quadro social violento. 

Fundamentando-se nesta realidade de contornos paradoxais, o presente relatório 

inspira-se na figura jurídica do arguido com o desígnio de averiguar como são geridas as 

lógicas e mecanismos subjacentes ao direito à defesa, no âmbito do processo crime de 

violência doméstica. Como tal, o uso das virtualidades sociológicas é complementado 

pelas aptidões e informações adquiridas ao longo da experiência de estágio 

desempenhada no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) e no Juízo Local 

Criminal, ambas entidades idóneas e credíveis, de natureza pública. No processo de 

operacionalização, a escolha estratégica recai num modelo misto que incorpora, como 

instrumentos de recolha de informação, a observação direta, a análise documental e a 

entrevista semiestruturada, aos quais se adicionam, como métodos de análise de 

informação, a análise estatística dos dados e a análise de conteúdo. Para a concretização 

dos eixos harmonizados da investigação – objeto, pergunta de partida e objetivos - e 

atendendo às idiossincrasias que se enredam na constituição do tipo do ilícito criminal 

associado à violência doméstica, formulam-se os seguintes passos metodológicos: 

caracterização sociodemográfica do arguido, classificação dos comportamentos acusados 

como criminosos e descrição do processo crime, subentendendo uma articulação de 

direitos e deveres que não descredibilize os divergentes sujeitos processuais. 

Que comece o julgamento! 

 

Palavras-chave: crime de violência doméstica; arguido; vítima; processo crime 
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Abstract 

 

In this proscenium, there are presented fragmented chapters with big role to the 

contemporary society. Never the rights with the highest level of sensibility and awareness 

were so strengthened and proclaimed as nowadays. This lead to discuss an urgent and 

perennial dilemma - the domestic violence. In between the ideal and the real, the juridical-

legal system is divided either as a legitimizing force of rooted myths and beliefs or as a 

process against the violent membership. 

Justified in this reality of paradoxical contours, this dissertation uses as inspirational 

model the defendant part to explore the gear of the underlying mechanisms to the defense 

right, under the crime process of the domestic violence. Therefore, the usage of 

sociological coverage is complemented by the skills and faculties acquired during the 

internship in the Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) and in the Juízo 

Local Criminal, both qualified, credible and public entities. In the operationalization 

procedure it was strategically chosen, for the information collective tools, a mixed model 

that included direct observation and examination of documents and interviews, to which 

were added, as analysis methods of information, statistical analysis of the data and content 

analysis. In order to concretize harmoniously the investigation – object, initial question 

and goals – and considering the characteristic idiosyncrasies from a domestic violence 

crime, it is possible to organize the following methodological moves: sociodemographic 

characterization of the defendant, classification of the behaviors indicted as criminals and 

description of the crime process. It is necessary to realize a joint of rights and duties that 

doesn’t discredit the divergent procedural subjects. 

Let the trial begin! 

 

 

Keywords: domestic violence crime; defendant; victim; crime process
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Introdução 

 

Refletindo o imenso deserto de ideias e projetos que marca a investigação empírica, 

a abordagem que se formalizará concebe um novo olhar sociológico perante uma velha 

problemática social. A violência doméstica, fenómeno que intemporalmente acompanha 

a sociedade, começa por salientar o papel da vítima e respetiva necessidade de intervenção 

e proteção, em parte, por mérito do contributo dos movimentos sociais coligados ao 

feminismo, desviando-se do conhecimento do agressor e sufragando a tendência de o 

considerar uma das faces do problema que, igualmente, carece de acompanhamento e de 

terapia apropriada, ao invés de uma abordagem estritamente repressiva. Dados empíricos, 

relativos à extensão e frequência do fenómeno, contabilizaram, mediante a PSP e GNR, 

aproximadamente, 23600 agentes suspeitos pela prática de crimes de violência doméstica 

contra o cônjuge ou análogo, no período que compreende o ano de 2018, em contexto 

nacional (INE, 2019). Esta análise do panorama das estatísticas, ainda que de proporções 

reais seguramente superiores, não deixa de ser uma primeira fonte de aproximação a uma 

realidade incógnita e de orientação para os caminhos da investigação. Uma 

concetualização da violência doméstica que posicione, igualmente, o seu significado na 

natureza do agente agressor consente uma quebra dos paradigmas, invertendo os 

protagonistas e problematizando se o cerne da questão está na educação das vítimas à 

proteção de um possível alerta de agressor ou na educação do agressor a não ser agressor. 

 Emprestando um olhar sociojurídico e um cenário de crime, a experiência do 

estágio curricular, desempenhada no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) 

e, simultaneamente, no Juízo Local Criminal, órgãos de domínio elegidos pela sua 

condição de legitimidade, confere vias de acesso sociológico às práticas e discursos 

jurídicos. Ainda que diga respeito a um domínio jurídico, considera-se viável e benéfica 

uma articulação de saberes e conhecimentos multidisciplinares, através de um 

esclarecimento das naturezas, contributos e condições do trabalho sociológico. Para este 

contexto, foi arrolado o seguinte conjunto de atividades: acompanhamento de toda a 

estrutura investigatória e de intervenção, desde a participação/queixa criminal, até, 

posteriormente, a elaboração de despacho final, o que implicou a observação direta da 

apresentação do suspeito detido a primeiro interrogatório, na 1ªsecção de Instância 

Central de Instrução Criminal, dos julgamentos no Tribunal Singular e dos atos de 

investigação realizados pelas Procuradoras Adjuntos e oficiais de justiça que lidam 
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diretamente com os casos de violência doméstica; estudo de fontes documentais 

ministradas pelo DIAP com vista à construção de uma base de dados atualizada, sua 

organização para a construção de uma tipologia dos perfis de agressores e vítimas, das 

características dos crimes e dos próprios inquéritos alvo da intervenção do DIAP; 

elaboração e aplicação de entrevistas semiestruturadas às Procuradoras da 1ª secção do 

DIAP. 

 A realização de uma investigação alicerça-se, sobretudo, nas tomadas de decisões 

criteriosas e minuciosas, influenciadas pelas experiências prévias do investigador, pelos 

recursos dos quais dispõe e pelas interrogações levantadas pelo próprio meio envolvente. 

Na ponte entre a teoria e o quotidiano na esfera profissional, foi construído 

concetualmente o seguinte objeto de estudo: arguidos do crime de violência doméstica. 

Os arguidos, como elementos constitutivos do seu direito de defesa, devem ser pensados 

na qualidade de sujeitos processuais cuja dignidade não pode ser posta em causa pelo 

facto de ser suspeito da prática do crime. Será tão pertinente incluir este raciocínio que 

Figueiredo Dias (1974) apregoa: “Diz-me como tratas o arguido, dir-te-ei o processo 

penal que tens e o Estado que o instituiu” (cit. por Silvério, 2013, p. 57). É, neste sentido, 

que se formaliza a próxima questão de partida: Como enquadrar o direito à defesa dos 

arguidos no âmbito do processo crime de violência doméstica? 

Na base da sua cientificidade, este trabalho foi organizado em diferentes secções, 

contudo unidas pela mesma inquietação. Num primeiro capítulo, é necessária uma 

reflexão de ordem prévia acerca das questões teóricas que subjazem a problemática, 

subentendendo a descrição do panorama numa incursão teórica e concetual, o que não 

descarta autores e correntes de um campo sociológico e não só, consubstanciada num 

corpus teórico. No segundo capítulo, é definida a estratégia de investigação e respetivos 

instrumentos que se configuram numa metodologia mista para que, a par da matriz 

teórica, funcionem como guia eficaz da pesquisa. Já, no terceiro capítulo, para que sejam 

traçados possíveis esquemas de ação, são caracterizadas as instituições acolhedoras, 

funções e competências a desempenhar, complementadas por uma concisa análise 

reflexiva crítica da experiência de estágio. Por fim, num esforço de operacionalização da 

investigação que inclui imperativos sociológicos e estatísticos, são apresentados e 

discutidos os resultados recolhidos.    
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Capítulo I. Corpus teórico - enquadramento histórico-legal 

 

1. A Violência Doméstica e o Agressor 

 

A violência doméstica é silenciosa, invisível ou invisibilizada (Cavalcanti, 2018, p. 

100) mas perdura. Munida dos olhares da comunidade, no âmago da esfera íntima e 

privada, alimenta-se de conspiração, ignorância ou familiaridade (Idem, p. 102). Por meio 

de uma sólida revisão do estado da arte, procura-se mobilizar quadros teóricos e 

empíricos, cuja capacidade heurística e analítica, concomitantemente, abre espaço para 

um novo paradigma de um campo científico em expansão. Ajustando-se às sucessivas 

mutações da sociedade, uma história de rebuscados contornos delineia-se, com avanços 

e recuos e terrenos heterogéneos, onde se cruzam diversas personagens. Importa saber 

olhar para os distintos, mas articulados, episódios que daqui se emanam e analisar a 

pluralidade de experiências, num desdobramento diacrónico. Deste modo, a 

problematização sociológica, que se aspira efetivar no presente capítulo, exige o cotejar 

de definições, teorias e autores alusivos à violência doméstica, preliminarmente, e todas 

as dimensões que lhe são inerentes para, subsequentemente, estender-se à natureza do 

agente agressor. Projeta-se, assim, contrariar as tendências que proclamam um 

conhecimento escasso e esparso sobre um fenómeno que, embora histórico, se desconstrói 

numa produção científica juvenil.  

 

1.1. Contextualização: de problema privado a problema público 

 

O primeiro desafio a superar na concretização de um enquadramento reside na 

própria definição dos seus conceitos orientadores, articulada com a devida conjuntura 

espaciotemporal. No que remete ao tema base deste enunciado, muitas são as 

controvérsias entre os cientistas sociais. A ausência de uma aceção universal revela a falta 

de consenso e introduz ambiguidade na sua interpretação e compreensão, reduz a 

consistência e confiabilidade no desenvolvimento de teorias etiológicas válidas e 

intervenções efetivas, inclusive. Reproduzem-se debates em torno da sua validade e 

capacidade explicativa, “cujo mérito relativo é reforçar a ideia de que a compreensão da 

complexidade da vida social pressupõe que se retenha que as estruturas e as dinâmicas 
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sociais são o resultado da agregação de múltiplos fatores e de que os fenómenos sociais 

dificilmente se explicam a partir de causas únicas” (Lourenço e Lisboa, 1992, p. 57).  

Ainda assim, de uma concetualização nebulosa, infunde-se, entre outros, o preceito 

contemporâneo de um tempo social no qual a noção de violência preocupa e, por isso, 

amplifica-se a atos e ocorrências que, historicamente, justamente em épocas recentes, não 

seriam assinalados como violentos.1 Este neologismo por extensão, que presumivelmente 

se sustém numa diferente humanização e benevolência dos costumes e práticas, por um 

lado, confere abrangência e aumenta a capacidade descritiva. Por outro lado, contribui 

para ocultar distinções importantes, tornar confusa a sua utilização e pouco operática para 

a pesquisa científica, conduzindo à questão da pertinência da comparabilidade, no tempo, 

das situações designadas, em cada sociedade, como violentas (Idem, p. 16).  

Sendo as sociedades mais recentes caracterizadas por uma elevada sensibilidade e 

tolerância, o que obriga a pensar de forma distinta os vários tipos de violências e as 

diferentes vertentes do fenómeno da violência (Manita, 2008, p. 21), não significa que se 

estime uma redução nos comportamentos violentos, como seria expectável. A 

complexidade estrutural, que se reflete ao nível dos relacionamentos interpessoais e 

institucionais, demarca um movimento narcisista proporcional ao sentimento de 

insegurança e de impotência “O «individualismo institucionalizado» é a regra e as 

relações entre sujeitos-adultos são estruturalmente frágeis e precárias” (Almeida, 2009, 

p. 19). À medida que o individuo se recolhe na esfera privada, a função de proteção da 

sua existência vai sendo transferida para o Estado (Dias, 2004, p. 89-90). Este indivíduo 

isolado, mas sobreprotegido pela sociedade, como em nenhuma outra época histórica, 

centrado sobre si e nos seus interesses, aparece, na análise científica, como um sujeito 

socialmente desarmado face aos contratempos e à insegurança do quotidiano. Desta feita, 

mesmo que sem definições estabelecidas, um dos atributos possíveis a alocar ao conceito 

de violência será o seu caráter dinâmico, já que tem, em si, inerente um processo de 

construção social, no qual incorpora características sociais de quem a pratica (Idem, p. 

87). Atributo este ao qual Lisboa et al. (2009) acrescenta a especificidade do sistema de 

valores de cada sociedade ou segmento social que condicionará as normas estabelecidas 

e, por isso, o reconhecimento do que é, ou não, violento (p. 23).  

 
1 Para melhor exemplificar a ubiquidade da sua noção, os autores Lourenço e Lisboa (1992) propõem tomar 

como referência um evento suficientemente marcante, como a II Grande Guerra Mundial, de forma a que 

se permita a reflexão acerca da evolução concetual (p. 16). 
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Também o conceito de violência doméstica suscita problemas de definição. 

Incorporada no tecido social, evidencia-se como fenómeno multifacetado, complexo e 

multideterminado que, em si, entrecruza distintos níveis sistémicos. Evidencia-se, 

igualmente, como “indicador de fecundidade teórica neste campo disciplinar” (Dias, 

2004, p. 94). A propósito da sua natureza referencial, Domenach (1978) declara que 

“somente o homem é capaz de exercer a sua força contra si próprio. Só a espécie humana 

é capaz de se destruir, precisamente, porque perdeu a capacidade de se regular (…) 

importa dizer que a violência é especificamente humana na medida em que ela é uma 

liberdade (real ou suposta) que forçará uma outra” (cit. por Dias, 2004, p. 87). 

A consciencialização para a sua natureza crítica ocorre por volta da década de 70 

do século XX. Após o reconhecimento do battered child syndrome (síndroma da criança 

batida), do qual se destacam personalidades como Mary Ellen, a criança ilegítima vítima 

de maus tratos e, mais tarde, Henry Kempe, que ousa denunciar a sua própria família 

biológica (Dias, 2010, p. 245-246), a sociedade desperta para um «lado sombrio» da vida 

familiar (Giddens, 2004, p. 196), assistindo a um processo de desocultação de outras 

formas de violência. O movimento das mulheres, em particular o movimento feminista, 

conquista um importante espaço de reivindicação, mediante campanhas de sensibilização 

pública que, consecutivamente, alcançam o patamar do abuso infantil, no que concerne 

às leis decretadas e promulgadas, bem como aos programas de proteção e tratamento. 

Neste contexto temporal, Erin Pizzey publica, em Inglaterra, a obra “Scream Quietly or 

the Neighbors Will Hear”, como forma de alerta para o problema da violência aferido no 

interior do lar, a qual procede a criação do primeiro abrigo ou casa-refúgio destinado a 

mulheres maltratadas (Chiswick Women’s Aid) (Dias, 2004, p. 116). A síndroma da 

mulher batida2 expõe-se, associada, em parte à vitimologia feminista, assinalando a 

violência contra as mulheres, termo no qual se inclui a violência doméstica, como o 

resultado de um desequilíbrio de poder entre homens e mulheres, que enceta 

discriminações, tanto na família como na sociedade. À medida que se dá o 

reconhecimento da referida síndroma, revela-se a tendência para se privilegiar, na análise 

 
Pagelow (1984) ilustra como a expressão mulher batida se refere a “mulheres adultas que foram 

intencionalmente agredidas de maneira a causar dor ou ferimentos, ou que foram forçadas a ações 

involuntárias ou restringidas, à força, de ações voluntárias por parte de homens adultos, com quem elas têm 

ou tiveram relações estabelecidas, envolvendo, normalmente, intimidade sexual, independentemente de 

ocorrer, ou não, no contexto do casamento legalmente constituído” (p. 40).  
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da violência, o abuso físico, visto ser mais facilmente detetado. Porém, os profissionais 

denotam a necessidade de alastrar o seu campo conceitual para uma multiplicidade de 

formas que compreende igualmente o abuso emocional ou psicológico, o abuso sexual, o 

abuso financeiro, a negligência e/ou abandono e o stalking, tal como será aprofundado 

mais adiante. 

Assente em pressupostos equivalentes, a abordagem evolui, ao longo da década de 

70 do século XX, para a conceção de violência de género, a qual compreende atos de 

violência com base no género, cometidos, quase exclusivamente, por homens contra 

mulheres e sustentados, explícita e implicitamente, pelas normas culturais, sociais e 

religiosas e pelas desigualdades económicas (Gomes et al., 2016, p. 37). O género passa 

a integrar o próprio conceito de violência contra as mulheres. Parafraseando Bourdieu 

(1999), o sociólogo que mais trabalha as relações duradouras de violência masculina, a 

desigualdade de género manifesta-se “estreitamente associada à reprodução dos 

estereótipos e papéis de género e aos complexos e dinâmicos processos de construção de 

identidades”.  A violência baseada no género é, desse modo, socialmente construída com 

base numa teia complexa de fatores históricos, económicos, sociais e culturais, esbatida 

nas práticas sociais dos atores, por meio de um “processo de naturalização das 

desigualdades”, cujas causas, desfocadas, revelam-se difíceis de observar empiricamente 

(Lisboa et al., 2009, p. 26). 

Ora, a história social retrata a família como organização integrante de um quadro 

social violento cuja violência, culturalmente enraizada3, se estende às relações 

domésticas. O seu modelo hierarquizado não se distanciava da estrutura da própria 

sociedade. A família nuclear, ou seja, marido e mulher e/ou pais e filhos, definia-se como 

“instituição organizada segundo códigos sociais pormenorizados” (Coelho e Oliveira, 

2016, p. 122). Com o advento da modernidade, porém, valores e comportamentos 

reedificam-se e as transformações societais acontecem. Com recurso a Ana Nunes de 

Almeida (2009), pioneira nesta matéria de estudos, é possível, anunciar, desde logo, a 

queda abrupta da fecundidade, seguida de um decréscimo da nupcialidade, que deixa de 

 
3 Mencionam-se alguns ditados populares que, veiculados pela tradição, ou por determinados “dogmas 

religiosos e políticos, ora pela ideologia patriarcal” (Dias, 2010, p. 275), legitimam práticas violentas: 

“amor querido, amor batido”; “homem de palha vale mais do que mulher de ouro”; “brigas de namorados, 

amores dobrados”; “casarás, amansarás”; “quanto mais me bates, mais gosto de ti”; “entre marido e mulher, 

não se mete a colher”. 
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significar procriação, somada a um aumento das taxas de divórcio, das famílias 

monoparentais e unipessoais e de processos de recomposição familiar, que envolvem 

filhos de relações anteriores (p. 108) 4. Ao que parece, “os parceiros adultos fazem uma 

gestão à la carte de dimensões que antes se sucediam em linha, previsivelmente no tempo: 

a sexualidade, o casamento, a conjugalidade, a fecundidade, a procriação, a maternidade 

e a paternidade” (Almeida, 2009, p. 113). Desde então, denota-se uma perda do valor do 

Estado como também de ordenamentos tradicionais, nomeadamente a igreja, vizinhança, 

o que significa que, para a família, é possível uma receção de estímulos ou respostas 

externas que, contudo, serão percecionados consoante as dinâmicas internas de 

comunicação.  

Envolvida nas transformações demográficas, económicas, sociais e políticas, é 

possível afirmar que a família da modernidade faz parte integrante do processo global de 

mudança social (Dias, 2004, p. 45). E, ainda que o modelo prevalecente se mantenha 

como sendo o nuclear, os autores críticos alertam para a existência atual de uma 

“complexa rede de relações” (Giddens, 2004, p. 198) ou, por outras palavras, de uma 

“pluralidade de modelos de vida em comum” (Dias, 2010, p. 247), entre os quais, os seus 

membros alternam com acentuada mobilidade. Esta questão evolutiva revela-se, ainda 

mais, pertinente quando colocada no centro dos debates que defendem, ou não, uma crise 

da família e dos seus valores tradicionais. Sem aprofundar em demasia, Anthony Giddens 

(2004) propõe como a família, embora instituição firmemente estabelecida, receba 

incessantes tensões e pressões o que encoraja a uma variedade de formas de vida, ao invés 

de moldar todos os indivíduos a um modelo semelhante (p. 174). Em contrapartida, e não 

descurando que as alterações não dizem somente respeito à composição do agregado e 

respetiva estrutura, perscruta-se a noção das “intimidades situadas fora do padrão” 5 

 
4 Segundo a base de dados Pordata, as estatísticas comprovam a teoria. Entre a última década do século 

passado, 1990, e o ano 2018, a taxa de fecundidade geral, em cada 1000 mulheres em idade fértil, caiu de 

46,5% para 37,9%. No que toca à taxa bruta de nupcialidade, por cada 1000 residentes, registou-se um 

decréscimo de 7,2% para 3,4%, ao passo que a taxa bruta de divorcialidade aumentou de 0,9% para 2,1%. 

Relativamente à composição dos agregados domésticos, os números de famílias monoparentais 

aumentaram de 203654 para 460315.  
5 Intimidades não-heteronormativas, ou seja, “relações significativas e definidoras de toda uma vida, 

estabelecidas entre amigos, amantes não-monógamos, ex-amantes, parceiros a viver separados, ou entre 

pessoas que simplesmente não se encaixam no sistema de classificação binária (amigo(a)”/”amante” e as 

redes de relações em que tais intimidades acham [ou não] o seu suporte, têm o seguinte significado: elas 

destronam a centralidade habitualmente conferida às ligações com parceiros sexuais, além de que 

questionam o privilegiar das relações sexuais por parte da investigação sobre a intimidade” (Roseneil, 2006, 

p. 37). 
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(Roseneil, 2006, p. 35) que induz a reflexões como a seguinte: “Será que o amor, a 

intimidade e o cuidado se desenrolam exclusivamente sob os auspícios da família? (Idem, 

p. 34). Sem conclusões efetivas, salienta-se a complexidade no que concerne ao esforço 

de obter uma definição unívoca de família, tal como sucede com os conceitos previamente 

abordados.  

Em conformidade com os ideais de democratização da família, aclamados em 

meados do século XX, logra-se libertar a mulher do estatuto desigual que a confinava 

perante a sociedade e a lei e que lhe exigia subalternidade e dependência. Assim, para os 

dois parceiros conjugais, há um “mesmo processo de renascimento da subjetividade, em 

que cada um busca a maior realização pessoal e, portanto, a sua diferença” (Pedroso e 

Branco, 2008, p. 54), por contraposição ao projeto único de individualização que apenas 

o marido podia assumir (Coelho e Oliveira, 2016, p. 122). Porém, e não obstante a 

ideologia romântica idealizar uma diluição da estrita divisão de papéis entre os sexos, o 

princípio da igualdade não se concretiza, na sua completude, já que se legitimam 

disparidades refletidas, designadamente, na socialização e formação diferencial entre os 

sexos, na mobilidade social e contribuições domésticas (Dias, 2004, p. 48). 

A unidade doméstica é, portanto, concebida entre realidades paradoxais e 

contradições da modernidade. É, concomitantemente, um lugar de afetividade e/ou 

crueldade, que permeia entre o apoio afetivo e material, entre relações gratificantes e 

relações vingativas (Pagelow, 1984, p. 5). Este seu caráter dúbio tanto ostenta o potencial 

gerador de amor, como de ódio, de sentimentalização como de libertação de antagonismos 

e abusos de poder. Em proporção à inquietação difundida mediante a evolução social de 

olhares, alertam os autores para a manifestação de violência na família, ou intrafamiliar, 

afastando-se da original violência contra as mulheres, interpretando-a cientificamente 

como “termo guarda-chuva” que engloba uma vasta variedade de comportamentos e 

pessoas, ao invés de se confinar ao relacionamento do casal, incluindo violência pelos 

pais para com as crianças, violência pelas crianças para com os pais, violência pelos 

homens para com as mulheres, violência pelas mulheres para com os homens, violência 

pelos adultos para com idosos, e violência entre irmãos6 (Loseke, 2005, p. 35). Neste 

 
6 Apesar de alargado o reconhecimento das possíveis vítimas, no seio da família, tanto em função da idade 

como do género, alguns casos revelaram-se conturbados e com forças opositoras. A título de ilustração, 

para as vítimas no masculino, verificou-se uma recusa histórica e cultural, reforçada pelos grupos 

feministas, que desacreditava qualquer pesquisa que sugerisse que a mulher fosse igualmente agressora, já 
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caso, uma das suas mais complexas especificidades traduz-se na sua índole “doméstica”, 

que subentende relações de proximidade afetiva entre agressor e vítima(s) (Dias, 2004, p. 

56).  

Ao recorrer à literatura, a noção de violência na família, ainda que importante, não 

é, contudo, a prevalecente. Para a perspetiva do movimento feminista, já referido como 

impulsor fundamental no percurso de crescente visibilidade das vítimas, termos gerais e 

neutros mascaram o contexto da violência, a sua natureza e consequências, tornando 

obscuras dimensões como o género e poder e podendo incorrer em enviesamentos no 

modo de concetualizar. Atendendo às estatísticas exibidas por Giddens (2004), “as 

mulheres correm mais risco de violência por parte de homens com quem têm relações 

familiares e íntimas do que por parte de estranhos” (p. 196) o que, desde logo, denuncia 

a perversidade deste problema social crítico. Assim, perante definições e redefinições, 

outras designações sinónimas vão sendo exploradas, revelando-se pertinente a construção 

do termo violência entre parceiros íntimos, comumente aplicada, segundo Manita et al. 

(2009), de modo a focar-se “nos companheiros envolvidos em diferentes tipos de 

relacionamentos íntimos e não apenas na conjugalidade strictus sense” (p. 11). Os 

parceiros íntimos, condição generalizada na linguagem corrente, descrevem-se como 

indivíduos que mantêm “uma relação estreita e pessoal, caracterizada por uma forte 

ligação emocional, pelo contacto regular e físico, pelo comportamento sexual, pela 

familiaridade e conhecimento da vida do outro, mas sobretudo pela identidade enquanto 

casal” (Dias, 2018, p. 1). 

Em suma, e acompanhando a linha de raciocínio deste subcapítulo, constata-se 

como os termos referenciais se mantêm em negociação, ajustando-se às transformações 

estruturais. Para o desenvolvimento do presente relatório, é adotada a noção de violência 

doméstica, no seu sentido mais lato, afastando-se, assim, parcialmente, de outras 

terminologias, como a de violência na família, ou violência de género, ao assumir um 

caráter intergeracional da violência e abarcar vítimas de ambos os sexos. Como tal, 

ilustra-se a seguinte definição: “comportamento violento continuado ou um padrão de 

controlo coercivo exercido, direta ou indiretamente, sobre qualquer pessoa que habite no 

 
que isso iria contra a ordem patriarcal prevalecente (Dias, 2004, p. 71). Para os idosos, era temida a 

exposição do fenómeno que colocasse em causa as políticas sociais de proteção e apoio aos indivíduos mais 

vulneráveis preconizadas pelo welfare state, bem como a mitologia que sustenta a família como espaço 

privilegiado dos afetos e da segurança (Idem, p. 140). 
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mesmo agregado familiar (e.g., cônjuge, companheiro/a, filho/a, pai, mãe, avô, avó), ou 

que, mesmo não coabitando, seja companheiro/a, ex-companheiro/a ou familiar. Este 

padrão de comportamento violento continuado resulta, a curto ou médio prazo, em danos 

físicos, sexuais, emocionais, psicológicos, imposição de isolamento social ou de privação 

económica à vítima, visa dominá-la, fazê-la sentir-se subordinada, incompetente, sem 

valor ou fazê-la viver num clima de medo permanente” (CIG, 2016, p. 23).    

 

1.2. Construção de um campo científico  

 

Diversos são os autores que se debatem em linhas de reflexão teórica e dos quais 

advêm distintas teorias. Obscurecidos, por um longo período de tempo, como fenómeno 

privado, a violência doméstica e o agressor reconhecem, atualmente, um pluralismo 

teórico e metodológico que concede aos cientistas sociais um diagnóstico profundo dos 

conceitos, premissas, tópicos de interesse e propostas metodológicas em confronto. À 

semelhança do que se verifica para a noção de violência, no seu sentido geral, e outras 

formas de comportamento desviante e criminal, as abordagens, neste âmbito, têm 

correlativamente, evoluído, passando das teorias unidimensionais para as teorias 

multifatoriais, das mais para as menos deterministas, das mais positivas para as mais 

fenomenológicas e construtivistas, das centradas ora na figura do agressor, ora na da 

vítima, para as centradas na inter-relação dinâmica entre ambos, bem como na associação 

entre as representações sociais dominantes e o comportamento individual. Como afirma 

Isabel Dias (2018), “são poucos os fenómenos sociais adequadamente explicados a partir 

de uma causa única e que se resolvem apenas com uma solução ou abordagem disciplinar” 

(p. 4), daí que qualquer perspetiva, se unicausal e sustentada em apenas uma das vertentes 

de leitura deste complexo fenómeno, denuncia-se simplista. De uma forma breve, até 

porque a sua análise exaustiva ultrapassa o âmbito do estudo, mas de modo a ir ao 

encontro do objeto de estudo – o agressor de violência domestica -, apresentar-se-ão, ao 

longo deste subcapítulo, aquelas que se consideram ser as explicações teóricas 

dominantes. 
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1.2.1. Perspetivas feministas e dos sociólogos da família: debates 

 

No que respeita ao fenómeno da violência doméstica, pensando nas suas possíveis 

dimensões, as perspetivas teorizam-se polarizadas em torno de dois corpos teóricos 

distintos: o paradigma feminista, no qual se enfatiza que a violência não afeta 

desproporcionalmente qualquer indivíduo, mas sim, na sua maioria, mulheres, e isso 

deve-se às relações de género que lhe são subjacentes; e, paralelamente, o dos sociólogos 

da violência na família, cuja proposta aponta o uso exclusivo da figura da mulher-vítima 

e do homem-agressor como fator de enviesamento na leitura e interpretação da realidade, 

negligente de outras formas de agressão no seio da dinâmica familiar. Importa, assim, 

explorar quais os argumentos para a cisão que fragmenta os teóricos entre uma ou outra 

vertente.  

Ora, a apropriação do conceito de violência de género, refletido no modelo de 

violência unidirecional, desafia a desigualdade estrutural entre homens e mulheres, 

reproduzida nas relações íntimas e familiares. Temporalmente, e distanciando, no esforço, 

para a análise da ação do feminismo, constata-se um quadro histórico-cultural que permite 

convocar explicações para o exercício do patriarcalismo – sistema de dominação 

masculina, cujo legado se enraíza na sociedade ocidental7. Administra-se como que o 

funcionamento de “hierarquias de género” (cit. por Dias, 2017, p. 27), vinculadoras de 

distintas funções, deveres e representações. Enquanto ao homem é-lhe transmitida, ao 

longo do seu processo de socialização, a necessidade de “afirmar a sua superioridade, 

demonstrar a sua força a dirigir e governar, para alcançar uma situação que se assemelha 

à virilidade” (Magalhães e Tavares, 2018, p. 158), à mulher cabe-lhe “um papel de 

sacrifício em função da família, dedicação ao serviço doméstico e à educação das 

crianças” (Dias, 2004, p. 53).  

É, no decurso dos anos 70 do século XX, que o movimento feminista denuncia os 

abusos perpetrados pelos homens sobre as mulheres, fomentados pela ordem 

socioinstitucional vigente que sustém o tipo de crenças que assegura a manutenção de 

 
7 O patriarcalismo preconiza uma ideologia das relações familiares nas quais os homens são 

indisputavelmente chefes de família e os outros membros são subordinados e devem adiar os seus desejos 

(Pagelow, 1984, p. 13). 
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poder e privilégios masculinos. A violência, manifestação de poder8, não é um 

“comportamento natural dos homens contra as mulheres, mas sim uma atitude sustentada 

em valores de uma cultura dominante assente na desigualdade de poderes, na misoginia 

e no sexismo” (Magalhães e Tavares, 2018, p. 158). O recurso à violência poderá ser 

percecionado, individualmente, como forma legítima de autoafirmação, mais ainda 

quando a sociedade recompensa o agressor e violenta a vítima  (Manita, 2005, p. 21). É, 

por conseguinte, neste período intelectualmente e politicamente rico em debates, 

reconhecido o género como categoria social9. A violência de género acontece, assim, 

como tipo de violência direcionada contra uma pessoa em virtude do seu género ou da 

sua expressão de género (Dias, 2017, p. 30). 

A família, como espaço privilegiado de reprodução de relações assimétricas, 

desvenda um contexto histórico de subordinação, opressão e de violência contra as 

mulheres, não devendo, por isso, segundo as lentes feministas, ser compreendida como 

unidade de análise, mas a partir do sistema sexo/género que sustenta a sua estrutura 

desigual (Dias, 2018, p. 12). A violência contra a mulher revela, efetivamente, contornos 

não equiparáveis a outras formas de violência, como o abuso de crianças, o abuso de 

idosos, entre outros, constituindo, por isso, um fenómeno autónomo, com as suas próprias 

causas, propriedades e correlações (Idem, p. 13). Se, ao inverso, uma mulher, reage de 

forma violenta, deverá ser interpretado como forma defensiva ou retaliação pelas 

agressões, até então, sofridas.  

Relativamente aos pontos de vista dominantes que categorizam as vítimas de 

violências como sendo masoquistas10 ou desmotivadas11, ao ponto de não se libertarem 

 
8 O poder é indicado como força motriz na base da violência doméstica. Para Pagelow (1984), define-se 

poder como a capacidade de realizar a própria vontade e assumir controlo sobre os demais, com ou sem 

legitimidade, fundamentado na distribuição de recursos físicos, psicológicos e/ou materiais (p. 98). 
9 Importa clarificar a distinção entre género e sexo, trabalhada por alguns autores. Enquanto a noção de 

sexo diz respeito à dimensão biológica, atribuída à nascença, a homens e mulheres, o género caracteriza-se 

como sendo uma construção social, alicerçada na diferença biológica entre homens e mulheres, uma 

representação social socialmente partilhada, um “sistema social que produziu conteúdos simbólicos 

associados ao sexo” (Amâncio, 1994, p. 29). 
10 Após a identificação da síndrome da mulher batida, desenvolvem-se teorias, nomeadamente de 

inspiração freudiana, por volta de 1960, que insiste no caráter masoquista da mulher vítima. Esta perspetiva 

considera uma mútua dependência e desviância exibida pelo “casal violento”, constituindo a agressão da 

mulher uma forma de manter um certo equilíbrio relacional (Dias, 2004, p. 128). 
11 Tal conceção é integrada na perspetiva do desânimo aprendido que, segundo Dobash e Dobash (1992), 

foi desenvolvida por Martin Seligman em experiências com cães e ratos. Sucintamente, os animais foram 

sujeitos a choques elétricos com o objetivo de aferir que uma contínua incapacidade de escapar a 

circunstâncias classificadas como perigosas conduz a um comportamento conformista. Posteriormente, esta 

noção é extrapolada para a literatura da violência contra a mulher, de forma a interpretar um desânimo e 
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da relação abusiva, as perspetivas feministas dedicam-se a elaborar um processo de 

desconstrução de imagens e tipificações estereotipadas, de forma a consignar, às 

estruturas sociais, a explicação do comportamento das vítimas, ao invés de as culpabilizar. 

Objetiva-se, assim, sinalizar as reações “num quadro de racionalidade e não de aberração” 

(Dias, 2010, p. 255). Neste esforço de compreensão dos fatores base da violência de 

género contra as mulheres, propõem-se noções substitutas para a de vítima, com o intuito 

de ilibá-la do sentido de responsabilidade da violência e, simultaneamente, sublinhar a 

sua capacidade ativa para avaliar a situação na qual se insere - sobrevivente ativa será um 

dos exemplos. É gerado um debate, portanto, que problematiza o confronto entre o papel 

de vítima e a imagem de determinação e iniciativa, que se afasta da concetualização da 

metáfora de vítima ideal12, levando à categorização de cúmplice da violência, mas que 

infere a heterogeneidade de vítimas e de experiências coexistentes (Harrison e Esqueda, 

1998, p. 130).  

Em compensação, a conduta do agressor é encarada como intencional, e não como 

inocente incapacidade para lidar com emoções e sentimentos. Sustentadas em evidências 

empíricas, as abordagens feministas sugerem que os agressores minimizam e negam o 

seu comportamento, ao passo que culpabilizam a vítima, com base em conceções 

distorcidas de crenças de poder e de papéis sociais (Manita, 2005, p. 21). 

Perante o desenvolvimento dos estudos feministas, e não obstante lhes ser 

reconhecido um património teórico sólido e empiricamente fundamentado, várias críticas 

vêm a público contestar uma investigação simplista, sustentada em caracterizações 

monolíticas que retratam o problema como homogéneo. É, de facto, indubitável a 

pertinência da inclusão do género como elemento de análise, o que não significa, porém, 

que deva ser assumido automaticamente de forma exclusiva. “A sua interseção com outras 

variáveis, quer do domínio micro (e.g., trajetória pessoal, traços de personalidade, status), 

quer da estrutura social, é fundamental para compreender o contexto da violência e da 

dimensão do poder nas relações íntimas” (Dias, 2018, p. 24). 

 
uma passividade aprendidos, em decorrência da reiteração de maus-tratos nos relacionamentos com 

agressores.  
12 Nils Christie (1986) apresenta a construção concetual de vítima ideal conforme os seguintes critérios: 

saúde frágil, idade avançada ou o oposto; envolvimento num projeto conceituado aquando a vitimação; não 

poderá ser culpabilizada pela sua presença num dado local e num preciso momento; fisicamente agredida 

por um ofensor corpulento e com quem não tem um relacionamento pessoal (p. 18). 
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Assim, correntes posteriores defendem que a violência, ocorrida entre os membros 

da família, funciona como expressão do conflito, componente universal e inevitável, 

peculiarizando um conjunto de táticas coercivas que têm por finalidade estabelecer ou 

manter o poder e o controlo. A sua ação é abrangente, transversal a qualquer tipo de 

relações familiares (seja entre o casal, pais e filhos ou irmãos) e quer o homem quer a 

mulher são igualmente capazes de se envolverem em episódios violentos, tanto na 

qualidade de vítimas, como na de agressores, contrariando, por isso, a feminização do 

fenómeno (Machado e Matos, 2012, p. 8). Como tal, deverá ser a família a unidade de 

análise privilegiada, e não o indivíduo ou o casal (Dias, 2018, p. 21).  

Originalmente avançada por dois dos investigadores mais proeminentes, neste 

domínio, Richard Gelles e Murray Strauss (1975), a perspetiva dos sociólogos da família 

compromete-se com a visão de que a violência na intimidade não será produto restrito do 

modelo patriarcal e que, em razão disso, será refutada, perentoriamente, a noção de 

simetria de género, postulada pelos movimentos feministas. A consciencialização orienta-

se, então, para a possível existência de uma violência recíproca e uma consequente 

visibilidade dos homens vítimas, ao desafiar fortemente uma sociedade que alimenta um 

ideal masculino, isto é, um ideal de autoconfiança, dependência e resistência que os 

concebe como o “sexo forte” (Machado e Matos, 2012, p. 18). Ponderando as condições 

sociohistóricas, a primeira evidência empírica manifesta-se com a publicação do estudo 

U.S. National Family Violence Survey, em 1975, que revela, entre outros, que o 

casamento simboliza uma licença para agredir e que os homens são igualmente vítimas 

dessa agressão (Idem, p. 11). Ora, os resultados imprevistos alcançam tal dimensão que 

incentivam autores, como Suzanne Steinmetz (1977), a preconizar o equivalente 

masculino a mulheres batidas - a síndrome do homem batido -, singularizando um ponto 

de partida e desafio antitético para a visão generalizada da aparente vulnerabilidade 

feminina face à hegemonia masculina exposta pelos casos de violência (Dias, 2018, p. 

15). 

Os especialistas desta linha de pensamento recorrem, nas suas análises, a 

metodologias, frequentemente, quantitativas, designadamente a Conflict Tactics Scale 

(Straus, 1979), que se fundamenta na inevitabilidade do conflito nas relações humanas e, 

por extensão, nas relações familiares, para medir a presença e a frequência do 

comportamento agressivo. Esta escala, à luz das teorias feministas, seria fonte de crítica, 
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uma vez não contemplar o contexto de ocorrência e trivializar fatores como as 

motivações, os significados e as consequências dos atos violentos. Para a perspetiva da 

violência na família, os dados recolhidos pelas CTS poderão ser menosprezados dado os 

resultados que ideologicamente são inaceitáveis (Machado e Matos, 2012, p. 11). 

Assim sendo, e perante esta troca de argumentos, as autoras Andreia Machado e 

Marlene Matos (2012) interrogam: “é uma mais-valia que a investigação nesta área se 

circunscreva a determinar qual dos parceiros do casal é mais agressivo na intimidade” ao 

invés de incidir numa compreensão do fenómeno no seu todo? “Serão os motivos de 

homens e de mulheres diferentes aquando da agressão?” (p. 14).  

Paralelamente, a área disciplinar da sociologia da violência doméstica compõe uma 

panóplia de controvérsias com uma origem comum: a falta de entendimento sobre o 

enquadramento concetual ou teórico da violência” (cit. por Dias, 2004, p. 161). É certo 

que os sociólogos aplicam uma diversidade de perspetivas perante uma ampla diversidade 

de problemas sociais. Implícita a essa diversidade assenta a conveniência do 

entrecruzamento de distintos níveis da realidade social, quer sejam microscópicos ou 

macroscópicos, para a análise, neste caso em concreto, da perpetração da violência como 

meio de resolução dos conflitos (Bersani e Chen, 1988, p. 57). Neste âmbito, no plano 

teórico, esta abordagem socorre-se de profusas teorias - teoria dos sistemas, teoria 

ecológica, teoria da subcultura, teoria da troca e teoria dos recursos – a serem exploradas 

a posteriori. 

Principiando pelas abordagens de caráter macrossociológico, nas quais são 

privilegiadas regularidades e grandes tendências em referência a padrões de 

comportamentos violentos, articulados com características da estrutura social, a teoria dos 

sistemas propõe um retrato que encara a violência na família como produto sistémico 

comum e não como resultante de uma patologia individual ou de determinados traços de 

personalidade (Bersani e Chen, 1988, p. 79). Esta perspetiva geral enfatiza a relação entre 

as partes e o todo e, sobretudo, as suas interações. Assim, afirmam Bersani e Chen (1988), 

“o todo é mais do que a soma das partes” (p. 80), o que significa que nenhum sistema 

pode ser assimilado caso as suas partes ou componentes da posição estrutural e funcional 

sejam isoladas. No domínio da família, a sua estabilidade é assegurada mediante um 

feedback negativo, já que um feedback positivo reforçará a necessidade de mudança 

(Dias, 2018, p. 9). 
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Neste seguimento, e tendo por relação a teoria dos sistemas, é proposta uma teoria 

ecológica que sustenta o seu trabalho no destaque do indivíduo enquanto unidade de 

análise e situado em múltiplos sistemas ecologicamente interrelacionados. Com base nas 

formulações de Bronfenbrenner (cit. por Bersani e Chen, 1988), identificam-se quatro 

níveis de contexto social ecológico: o ontogénico, referente à estrutura interna dos sujeitos 

e ao desenvolvimento pessoal; o microssistema, enquanto contexto mais imediato do 

desenvolvimento individual, que remete para o ambiente familiar, onde os abusos 

também ocorrem; o mexossistema, representado pela estrutural formal e informal que 

delimita e influencia os contextos; e o macrossistema, composto pelos valores culturais e 

crenças que apoiam e legitimam a prática de abusos, exercendo influência sobre os níveis 

anteriores (p. 78).  

Já a teoria da subcultura preconiza a existência de uma (sub)cultura de violência, 

desigualmente distribuída na estrutura social, que se afasta, desde logo, dos padrões da 

cultura dominante (Bersani, Chen, 1988, p. 67). Esta aceitação normativa da violência 

resulta numa variação da sua incidência nos vários grupos sociais, permitindo, assim, o 

estabelecimento de uma ponte teórica entre um comportamento violento individual e o 

seu comprometimento aos valores de uma subcultura, aprendidos e transmitidos. Na 

lógica desta perspetiva teórica, a aprendizagem social deriva da inserção dos indivíduos 

numa dada subcultura. Aplicando a premissa à violência doméstica, considera-se a 

família como um lugar privilegiado de aprendizagem da violência, já que funciona como 

maior instância de socialização (Ibidem). 

Sob outra perspetiva, das abordagens microssociológicas, apologistas de um olhar 

intensivo e em pequena escala sobre os comportamentos e as representações familiares 

violentas, é possível destacar, desde já, a teoria da troca e do controlo social. Segundo 

esta abordagem, os indivíduos agem de forma racional, com a vista à obtenção da máxima 

gratificação e do menor dos custos ou punições. Porém, com os mecanismos de controlo 

social eficientes, seriam cometidos crimes em proporção reduzida. Combinando ambas 

as premissas, conclui-se que é praticada a violência em contexto familiar quando as 

recompensas daí decorrentes são superiores aos custos. Por isso, como proposição geral, 

Gelles (1983) declara que os indivíduos agridem os restantes membros da família porque 

podem (cit. por Dias, 2018, p. 9).  
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Por último, e no mesmo nível analítico da teoria anterior, expõe-se a teoria dos 

recursos, cujo manancial teórico incorpora dois importantes conceitos: poder e recursos 

na família. Assim sendo, Blood e Wolf (1960) descrevem poder como a capacidade 

potencial de um ator influenciar o comportamento do outro e recurso como um bem (raro), 

suscetível de satisfazer necessidades ou permitir atingir objetivos, que um dos parceiros 

pode colocar à disposição do outro (cit. por Bersani e Chen, 1988, p.60). Neste raciocínio, 

quanto mais recursos (sociais, pessoais, financeiros, simbólicos) um ator possuir, de mais 

poder gozará nas suas relações com o parceiro ou parceira. A violência, neste contexto, 

pode ser aplicada na insuficiência ou ausência de recursos.    

Conclui-se, portanto, que o modo como se concetualiza e define o fenómeno – entre 

um ou outro paradigma – representa implicações consideráveis para a condução da 

pesquisa. Das abordagens conflituantes, neste subcapítulo discorridas, emerge um 

impasse teórico que, embora inacabado, persiste “fundamental para a construção de novas 

abordagens que sustentam a investigação, as práticas no campo profissional e a promoção 

de políticas sociais” (Dias, 2018, p. 23). 

 

1.2.2. Perspetiva individual: fatores de risco, tipologias e modelos de intervenção 

 

 Tal como é plausível de se asseverar, a violência doméstica tem sido um objeto de 

estudo cuja etiologia se concetualiza, no seu todo, mediante distintos moldes e prismas. 

Recentemente, assiste-se a um incremento de investigações que, apoiadas nas clássicas 

abordagens de feministas ou sociólogos, se propõem a identificar fatores individuais na 

determinação do envolvimento dos sujeitos em comportamentos violentos, decorridos no 

contexto doméstico. Doravante, os avanços são significativos, desde a era em que, para 

identificar um criminoso, bastava procurar certas características particulares como narizes 

torcidos, prognatismo do maxilar, olhar estrábico ou orelhas sem lóbulo (Gonçalves, 

2002). Distinguem-se, modernamente, assim, diferentes paradigmas explicativos, ora 

centrados nas características sociodemográficas e psicopatológicas de agressores, ora 

referentes ao perfil criminológico de agressores que cumprem pena de prisão pelo crime 

de violência doméstica, bem como comparações entre homicidas e não homicidas 

(Echeburúa et al., 2008, p. 356). O pluralismo teórico é emergente e profundo.  
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Para inicializar, propõe-se a seguinte reflexão: será a violência um comportamento 

intencional escolhido como tática ou recurso associado a tentativas de controlo e domínio 

do outro? Ou um ato irracional surgido de forças que estão além do controlo ou 

compreensão de indivíduos violentos? As iniciais tentativas para enquadrar a violência 

na esfera familiar, no século XX, baseadas em estudos de casos de homens julgados e 

detidos pela prática de crimes de homicídio ou tentativa de homicídio contra a esposa, 

concluíam que os agressores eram invulgares, atípicos e patológicos (Gomes et al., 2016, 

p. 35). Com o desenvolver do conhecimento e consequentes matrizes teóricas, entre 

perspetivas biológicas/psicofisiológicas, psicológicas ou de aprendizagem social, é 

possível anunciar uma heterogeneidade de variáveis que se entrecruzam e concorrem, em 

simultâneo, para a explicação das características do maltratante. Citam-se as seguintes: 

baixa autoestima; altos níveis de dependência do companheiro; fortes ciúmes e níveis de 

suspeição; medo da intimidade; manipulação; elevada necessidade de poder/controlo; 

níveis de hostilidade; depressão; défices nas competências de comunicação; dificuldade 

particular em expressar afeto e desenvolver relações de confiança; tendência para 

minimizar a severidade, a frequência e as consequências do comportamento violento; 

responsabilização da vítima pela violência e do stress laboral, consumo de álcool ou 

drogas (Manita, 2005, p. 17). 

Desta forma, declara-se profícua uma análise capaz de expor fatores de risco, isto 

é, variáveis que ocorram em concomitância com os comportamentos de abuso ou de 

violência e que, por isso, assumam um caráter potenciador ou protetor da violência. Nesse 

esforço de instrumentalização, Rui Abrunhosa Gonçalves e Olga Cunha (2018), ambos 

psicólogos forenses, adotam o agrupamento dos fatores de risco (quer individuais quer de 

dinâmica relacional) a dois níveis: estáticos, o que significa que ocorreram no passado do 

sujeito (a título de exemplo, vítimas de abuso na infância); e dinâmicos, ou seja, que ainda 

podem sofrer modificações por contingências várias (designadamente, a falta de 

assertividade social, a dificuldade em controlar os níveis de raiva, impulsividade, o 

consumo de substâncias) (p. 217).  

Após a enunciação dos possíveis fatores potenciadores do risco, prossegue-se com 

a análise de tipologias de agressores, partindo de visões específicas de alguns autores, que 

elucidem da multidimensionalidade do fenómeno. A classificação em subtipos, que 

podem coexistir, ou não, no mesmo indivíduo, vai ao encontro da necessidade de desenhar 
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programas de prevenção e intervenção. A um nível internacional, Holtzworth-Munroe e 

Stuart (1994), teóricos influentes na temática, estipulam que o comportamento agressivo 

pode ser representado mediante um continuum que varia entre a violência expressiva 

(conduta agressiva motivada por sentimentos de ira e raiva) e a violência instrumental 

(grau profundo de insatisfação não gerando sentimentos de culpa) (cit. por Biezma e 

Guinea, 2006, p. 86). Atendendo a esta categorização, descrevem-se três tipos básicos de 

agressores: impulsivos (apresentam um estado de ânimo predominantemente disfórico, 

sendo frequentemente hipersensíveis à critica, com rápidas alterações de controlo); 

instrumentais (exibindo níveis superiores de narcisismo e manipulação psicopática, 

ameaçando e agredindo o seu parceiro quando não satisfaz as suas exigências); e 

sobrecontrolados (mais passivos, dependentes e com alguns traços obsessivos, optam por 

comportamentos violentos como um reflexo das suas carências pessoais) (Ibidem).  

Paralelamente, e desta feita, considerando fatores como o funcionamento 

psicológico, severidade e gravidade dos comportamentos violentos, os mesmos autores 

desenvolvem uma outra tipologia que se viria a converter no modelo mais profusamente 

aceite. Tipificam as seguintes categorias de agressores: family-only (a agressividade 

encontra-se limitada ao âmbito familiar, apresentando um risco de violência baixo, por 

normal bilateral, na qual os agressores não reportam perturbações de personalidade; 

borderline/dysphoric (envolvidos numa violência moderada a severa, caracterizam-se por 

uma história de rejeição familiar, abuso infantil, alta dependência, pobres habilidades 

sociais e de comunicação); generally violent/antissocial (legitimam o uso da violência 

moderado a elevado tanto para parceiros, como para fora de casa, pontuando altos níveis 

de distúrbio de personalidade antissocial, associados a quebra-regras, criminalidade, uso 

de substâncias, desemprego e dificuldades relacionais) (Banks, 2013, p. 165-167). 

Para complementar, apresenta-se uma tipologia divulgada pelo Gabinete de Estudos 

e Atendimento a Vítimas13, que disserta cinco exequíveis perfis para agressores de 

 
13O Gabinete de Estudos e Atendimento a Vítimas (GEAV) da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) desenvolve, desde 2001, programas de intervenção 

destinados a agressores de violência doméstica que visam a transformação de mentalidades, a tomada de 

consciência de que a responsabilidade pela violência e pelas consequências dos seus comportamentos 

violentos é sua, a modificação de crenças e estereótipos e a transformação de comportamentos agressivos 

ou as motivações e processos associados às trajetórias de violência, a operação de uma “ressocialização” 

do papel sexual/papel de género, a promoção de competências de discriminação e regulação emocional, o 

estímulo à consciencialização das táticas de controlo abusivo, entre outros, dependendo do tipo de programa 

aplicado (Manita, 2008, p. 29). 
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qualquer tipo de relação familiar ou de intimidade, detalhadamente: crianças vítimas 

indiretas de violência doméstica que se convertem em agressoras posteriormente; 

mulheres que, sendo vítimas continuadas de violência doméstica, desenvolvem, no 

contexto da e por efeito dessa vitimação continuada, perturbações de comportamento e 

perturbações emocionais, vendo afetadas, entre outras, a área das competências maternais 

e tornando-se negligentes ou maltratantes dos filhos; agressores com problemas de 

alcoolismo ou toxicodependência; agressores com problemas psiquiátricos associados; e 

agressores tout court ou normais, isto é, sem psicopatologia relevante, relatos de 

antecedentes de violência na infância ou adições toxicológicas (cit. por Manita, 2005, p. 

23). Estes últimos, por muito que o senso comum assuma relutância em aceitá-los, 

representam, segundo a investigação cientifica, a prevalência dos casos. Daí que se deva 

sublinhar a complexidade no trabalho sobre um grupo tão heterogéneo, impensável para 

delinear um perfil unitário.  

Ao adquirir dados que fortaleçam o conhecimento respeitante à população alvo em 

questão, e que se objetivem em ganhos substanciais na compreensão da violência 

doméstica (Sartin et al., 2006, p. 439), é imperioso o desenvolvimento de novas formas 

de ação articuladas, essencialmente pró-ativas, preventivas, ao invés de remediativas ou 

punitivas. Por um longo período de tempo, as iniciativas em matéria de intervenção com 

ofensores não acompanharam uma firme recetividade por parte da própria comunidade 

científica e social, que defendia a punição para os agressores e a intervenção apenas junto 

das vítimas. Um investimento em programas desse modo poderia significar a 

desculpabilização do comportamento ou desvalorização da vertente criminal dos atos de 

violência. Mais tarde, é posta em causa a veracidade destes argumentos, já que a aposta 

na punição não elimina, nem reduz, os níveis de violência, ao passo que a intervenção 

promove uma proteção para as vítimas atuais e futuras, bem como uma prevenção da 

reincidência/revitimização em crimes (Manita, 2008, p. 22).  

Não obstante a pluralidade de modelos e estratégias, uma considerável percentagem 

dos programas de intervenção da atualidade inspira-se no modelo pioneiro do Domestic 

Abuse Intervention Project, habitualmente designado de Modelo Duluth14. Este modelo, 

 
14 Em Portugal, destacam-se o Programa para Agressores de Violência Doméstica (PAVD), como 

intervenção estruturada, avançada pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, proposta para 

arguidos/condenados, exclusivamente do sexo masculino, por crime e violência doméstica cometido contra 

cônjuge/ companheira e o Programa de Promoção e Intervenção com Agressores Conjugais (PPRIAC), 
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de cariz feminista ou pró-feminista, assimila, como um dos seus objetivos centrais, a 

responsabilização do agressor pelas suas escolhas ao usar comportamentos agressivos ou 

abusivos, transmitindo alternativas mais igualitárias, mediantes ferramentas como a “roda 

do poder e do controlo” e a “roda da igualdade” (Pence e  Paymar cit. por Banks, 2013, 

p. 162). Na base da construção do documento, impõem-se questões de reflexão, tais como: 

porque é a mulher (ou aquela mulher em particular) o alvo da sua violência? Como é que 

a sua conduta reflete o impacto do desnível de poder na relação? O que considera o 

agressor que vai alcançar/modificar através da agressão? Porque se parte do princípio de 

que é ele quem detém o poder na relação? Como é que a comunidade adota uma postura 

de conivência com a sua conduta violenta? (Manita, 2008, p. 23). 

Um problema nuclear, que resulta deste protótipo de programas de intervenção, 

procede quando se parte do pressuposto que os ofensores estão motivados para a 

mudança. Ora, dado que muitos dos casos se realizam por decisão de uma autoridade 

judiciária, e não por procura voluntária, muitos agressores (e inclusive vítimas) não 

problematizam ou encaram como violentos e desadequados os seus comportamentos 

relacionais, não questionam o recurso ao controlo ou subjugação. São formas de violência 

socializada que, pela sua própria natureza, implicam uma intervenção social alargada, que 

desconstrua o fenómeno da violência doméstica, combata crença e mitos fortemente 

enraizados e representações dominantes sobre o género e as condições de (des)igualdade 

de género (Manita, 2005, p. 7). É necessário promover, junto dos agressores, novas 

formas de olhar/ver os outros e a si próprios, para que se permita o denominado processo 

de autoatribuição causal, isto é, quando o próprio indivíduo é capaz de explicar o seu 

comportamento, precedendo a socialmente desejável atribuição de responsabilidade, 

conferida ao julgamento social em que o “compromisso moral é assumido por alguém 

que acredita ter produzido determinado comportamento, ou efeito socialmente 

censurado” (Ventura e Correia, 1999, p.71-75). 

Encerra-se, assim, com a constatação de uma heterogeneidade de atores envolvidos 

e de comportamentos que, embora dificulte a operacionalização, a avaliação de 

programas de intervenção, a definição e o cálculo estatístico da incidência e prevalência 

 
desenvolvido na Unidade de Consulta em Psicologia da Justiça da Universidade do Minho, destinado quer 

a indivíduos autorreferenciados quer a indivíduos encaminhados por entidades judiciais ou outras 

instituições de apoio (Associação de Mulheres Contra a Violência, 2013, p. 99-101). 
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destes atos, poderá constituir-se como elemento integrador de novas pistas de pesquisa 

para a reflexão acerca da complexidade do fenómeno social.  

 

2. O Crime de Violência Doméstica e o Réu15 

 

Seguidamente, deter-nos-emos sobre o fenómeno sócio-criminológico da violência 

doméstica (Bravo, 2005, p. 45). A linha cronológica respeitante às mudanças legislativas 

dos diferentes mecanismos que compõem o sistema de combate ao fenómeno da violência 

doméstica, após a sua criminalização, constitui um momento importante de revisitação 

para compreensão e análise da realidade presente. Como preconiza Jorge dos Reis Bravo, 

Procurador da República (2005), “o processo de evolução da estrutura do tipo de crime 

de violência doméstica parece eloquentemente revelador dos propósitos político-

criminais, relativamente ao que entende dever ser a sua densificação em termos jurídicos 

e a sua representação social” (p. 71). Por conseguinte, elabora-se uma matriz teórico-

concetual provedora da consistência sociológica que subjaz ao quadro jurídico 

institucional. Nele, são definidos, considerando as especificidades processuais da 

violência doméstica e do estatuto do seu arguido, instrumentos legislativos, medidas de 

políticas públicas, mecanismos, estratégias, formas de ação coletiva que são convocadas 

a cumprir em nome da concretização do ius puniendi (direito de punir) do Estado. 

 

2.1. Evolução na ordem jurídica nacional: o legislador e a prática da lei 

 

Tradicionalmente, a violência doméstica vigorou como «tabu» (Pagelow, 1984, p. 

12).  A dicotomia prevalecente entre espaço público e domínio privado legitimava que 

episódios abusivos (sobretudo praticados pelo marido sobre a mulher ou pelo pai sobre 

os filhos) se pudessem considerar justificados, fosse de modo declarado, fosse 

tacitamente. No sistema jurídico-legal, tais condutas encontravam respaldo, enquanto 

manifestação dos modelos e mitos socialmente construídos reguladores das relações 

(Loureiro, 2014, p. 275). Atualmente, e com as devidas modificações da legislação, das 

decisões judiciais e com o reconhecimento normativo, perpetuam-se discursos e 

 
15 Entende-se por réu aquele que é acusado num procedimento penal (Garrido, 1993, p. 310 ).  
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racionalidades dominantes, inerentes a uma “realidade social que não se transforma por 

efeito simples da publicação de normas jurídicas” (Pinto e Sarmento, 1997, p. 18).  Será, 

por conseguinte, absolutamente, oportuna uma análise que integre o modo como as ideias, 

as imagens sociais e os preconceitos interagem no quotidiano dos agentes da lei, das 

vítimas e agressores (Duarte, 2011, p. 7). Tal como convenientemente profere Madalena 

Duarte (2012), o Direito16, com base na autoridade social que lhe é conferida, “não 

controla definitiva ou isoladamente a vida social e os seus valores, e não se limita, ao 

contrário dos mais céticos, a plasmar em letra de lei as conceções socialmente 

dominantes”, o Direito é, sim, “algo de socialmente construído e que, portanto, está 

sujeito a um contínuo processo de reelaboração em nome das dinâmicas sociais que lutam 

pelos seus mecanismos” (p. 71)17. Assim, identifica-se uma discrepância entre o direito 

escrito e o direito praticado, o legislado e o vivido (Beleza, 2010), que se operacionaliza 

em duas velocidades transformativas em confronto. 

A designada violência doméstica entrou para o léxico jurídico vinda da sociologia 

anglófona, depois de se ter generalizado na linguagem comum (política, jornalística, 

académica) (Beleza, 2008, p. 281). A sua criminalização veio dar resposta, por um lado, 

ao facto de muitos dos comportamentos tutelados pela norma não configurarem a prática 

do crime de ofensas à integridade física, ameaça ou injúria e, por outro lado, resultou da 

consciencialização ético-social da comunidade sobre a gravidade individual e social 

destes comportamentos permitindo tutelar a pessoa individual e a sua dignidade humana 

(Carvalho, 1999, p. 329-330).  

Perante confusões concetuais, permite-se incutir o debate que contraria o 

paralelismo em torno dos conceitos de violência e crime. Há, de facto, atos que são crimes 

mas não são percecionados como violentos e atos que, embora sendo violentos, 

legalmente não são considerados crimes” (Lisboa et al., 2009, p. 24) O crime corresponde 

aos atos que a lei rotula como tal. A violência remete para uma classificação não legal, 

formalizada enquanto representação social. Equipará-los corresponderá a uma falácia 

concetual. Neste sentido, perceber o modo como distintas formas de violência são 

 
16 Entende-se por Direito o conjunto de leis, jurisprudência, práticas jurídicas e judiciárias (Duarte, 2012, 

p. 71). 
17 Incorre-se a uma das bases críticas das teóricas feministas dirigida à matriz do Direito. Visto que o Direito 

reproduz o período vivenciado, também, em termos de mentalidades e pensamentos sociais, então defere-

se o seguinte: “se a sociedade é patriarcal, então o Direito, sendo um dos seus espelhos, irá refletir o 

patriarcado.” (Duarte, 2011, p. 4) 
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acomodadas na organização social é fundamental para se pensar quão disponível está uma 

sociedade para tolerar umas e criminalizar outras. Nem todos os comportamentos 

abusivos enquadrar-se-ão na esfera das condutas puníveis por lei, como é o caso da 

definição jurídica do crime de violência doméstica que compreende determinadas 

especificidades restritivas. Contudo, não é inevitável o risco de se desenvolverem 

processos socioculturais de aceitação de formas progressivamente mais graves e 

frequentes de violência e abuso, que se dissimulem condutas ‘normais’, desprovidas de 

condenação social (Manita, 2005, p. 9). 

Ainda neste seguimento, e numa observação sociológica do fenómeno, Durkheim 

(1988), apontado como o inspirador da sociologia criminal moderna, profere que a 

criminalidade somente adquire significado quando considerada a sociedade ou o tipo de 

cultura da qual emana e na qual se produz (p. 85) 18. Tomando o crime como construção 

social, Cavalcanti (2018) refere, de forma explícita, a manutenção de uma hierarquia de 

crimes “que se caracteriza por uma seletividade entre os mais diferentes atos de violência 

cometidos”. Assim, “crimes cometidos no espaço público, por exemplo, são considerados 

mais graves do que os que ocorrem em ambiente doméstico. Crimes cometidos por 

estranhos são considerados mais graves do que os realizados por membros da própria 

família” (p. 113), o que consequentemente condicionará a visibilidade social do ato 

criminoso. 

Ressalvando o caso português, a consequência da reprovação ético-social da 

inadequação de determinados comportamentos ocorridos no seio familiar deu origem à 

tipificação, “com o Código Penal de 1982, aprovado pelo Decreto-Lei n º 400/82, de 23 

de setembro, do crime de maus tratos ou sobrecarga de menores e de subordinados ou 

entre cônjuges” (Gomes et al., 2016, p. 56). Esta é uma conquista recente, consequência 

da vivência de uma longa ditadura, que vai obter eco público meramente em finais da 

década de 199019, pela pressão de associações nacionais, que batalham nesta causa, e pela 

 
18Durkheim acrescenta, ainda, ao longo da sua obra As Regras do Método Sociológico (1998) que o crime 

se produz como natural na sociedade, é útil e necessário e resulta das pressões que esta impõe. O crime é 

necessário, em primeiro lugar, porque tem uma função adaptativa e de inovação, ou seja, permite que haja 

mudança através de novos desafios que surgem na sociedade. Em segundo lugar, é necessário porque 

promove a manutenção dos limites no sentido positivo e negativo, clarificando as normas (p. 87).  
19 De acordo com a classificação, elaborada por Corradi e Stockl (2014), em espaço europeu, com o 

propósito de comparar o envolvimento de cada país na ação de combate ao fenómeno de violência 

doméstica, Portugal identificar-se-ia como um Newcomer, a par de Itália e Eslovénia. Os restantes clusters 

distinguem os Early Birds – Holanda, Suécia, Reino Unido - cuja ação governamental em relação à 

violência se iniciou a meados dos anos 70/início dos anos 80 dos Intermediate – França, Alemanha e 
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agenda europeia institucional da igualdade de género, que influencia o governo a elaborar 

os primeiros planos nacionais para a igualdade e contra a violência doméstica20  

(Magalhães, 1998).  

Retomando às suas origens, na ordem jurídica nacional, foi Eduardo Correia quem, 

pela primeira vez, propôs a autonomização do crime de maus tratos, nos artigos 166º e 

167º do seu Projeto do Código Penal de 1966 (CIG, 2016, p. 85). O autor do Projeto 

entendia que esta incriminação se deveria dirigir apenas aos “casos mais chocantes de 

maus tratos a crianças e de sobrecarga de menores e subordinados” (Ibidem). Só mediante 

a Constituição da República Portuguesa se desencadeou uma alteração no direito da 

família e das crianças e jovens, com a consagração da igualdade entre os cônjuges e da 

direção conjunta da família, através da reforma do Código Civil levada a cabo pelo 

Decreto-Lei nº 496/77, de 15 de novembro. Certamente que esta nova visão sobre a 

família e os direitos dos seus membros não será alheia à redação definitivamente cunhada 

para o crime de maus tratos ou sobrecarga de menores e de subordinados ou cônjuges, 

consagrada no artigo 153º, do Código Penal de 1982 (Ibidem). Desde 1982 até à última 

modificação nesta matéria, a evolução do conceito na ordem jurídica nacional espelha 

passos primordiais, num percurso de permanentes progressos e retrocessos que, em 

seguida, será detalhadamente explorado, com base nos elementos que se consideram ser 

de destaque: condutas; relações entre sujeitos processuais; moldura penal; e natureza do 

crime21.  

 

i. Condutas 

O comportamento típico começou por consistir em maus tratos físicos, tratamento 

cruel ou não prestação de cuidados ou assistência à saúde, no qual o agente atuasse, além 

de dolosamente, com malvadez ou egoísmo. “Desde a sua génese, o crime de violência 

doméstica foi inserido (e ainda assim, estranhamente, se mantém) dentro do Capítulo III 

 
Espanha – que apenas se desenvolvem no final dos anos 80/início dos anos 90 (cit. por Costa, 2018, p. 126). 

Esta classificação demonstra como o processo de desenvolvimento de políticas públicas para a violência 

doméstica está intimamente marcado pelas características políticas de cada país.  
20 Estes Planos contribuíram para, entre outras, um aumento do apoio institucional dado às vítimas o que 

foi visível, por exemplo, num maior investimento por parte das forças de segurança nesta área, numa 

multiplicação das estruturas de atendimento e num aumento considerável das casas abrigo. E foram, 

também, importantes, no impulso da criação de um enquadramento legal da violência doméstica 

socialmente mais justo (Duarte, 2012, p. 64).  
21 Convoca-se uma leitura da tabela que sintetiza as mais significativas alterações ao tipo do ilícito criminal 

associado à violência doméstica, em anexo 1.  
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(«Dos crimes contra a integridade física») do Título I da Parte Especial daquele Diploma. 

Fica, por isso, arredado do leque de crimes contra a família (da Secção I do Capítulo I dos 

Crimes contra a vida em Sociedade), até porque previa situações que em nada se 

relacionavam com o conceito jurídico de família” (Morais, 2019, p. 39).  Será importante, 

por isso, que as suas alterações progridam no sentido de “encontrar fundamentação 

axiológica do crime de violência doméstica fora das amarras da sua sistematização 

inicial, herdada de 1982” (Ibidem). 

A violência física é a mais simples de reconhecer, embora não seja a mais frequente 

(CIG, 2016, p. 96). Pode traduzir-se em ações muito diversas, incluindo bofetadas, 

murros, pontapés, beliscões, empurrões, abanões, puxões de cabelo, mordeduras, 

compressões de partes do corpo com as mãos ou objetos, traumatismos com objetos, 

queimaduras, intoxicações, ingestão ou inalação forçadas, derramamento de líquidos, 

imersão da vítima ou de partes do seu corpo. Pode igualmente decorrer da omissão de 

cuidados indispensáveis à vida, saúde e bem-estar da vítima (relativamente a vítimas 

dependentes ou indefesas, nomeadamente em razão da idade ou do estado de saúde) 

(Magalhães, 2010). Note-se que dos maus tratos podem, ou não, resultar consequências, 

sendo as mais comuns as lesões, isto é, marcas ou vestígios da agressão sofrida. Contudo, 

a magnitude das consequências depende não só dos próprios maus tratos, mas de muitos 

outros fatores, que se conectem à vítima, à relação com o agressor e ao contexto familiar 

e social (CIG, 2016, p. 96). 

A violência psicológica é mais difícil de caraterizar, já que consiste numa 

multiplicidade de comportamentos ativos e omissivos, verbais e não verbais, dirigidos 

direta ou indiretamente à vítima, que atingem e prejudicam o seu bem-estar psicológico, 

nomeadamente ameaçar, insultar, humilhar, vexar, desvalorizar, culpabilizar, atemorizar, 

intimidar, criticar, desprezar, rejeitar, ignorar, discriminar, manipular e exercer 

chantagem emocional sobre a vítima (Magalhães, 2010). 

A violência social “resulta das estratégias implementadas pelo agressor para afastar 

a vítima da sua rede social e familiar, dado que uma vítima isolada é mais facilmente 

manipulável e controlável do que uma vítima com uma boa rede de apoio familiar e 

social” (Manita et al., 2009, p. 18). O isolamento social consiste num processo de 

«lavagem cerebral» pelo agressor; pela vergonha de uma relação falhada perante a 
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sociedade; e ainda, pelo julgamento dos demais perante uma vítima que não abandona 

uma situação de abuso continuado (Baker, 2013, p. 161).   

A violência económica, associada frequentemente ao isolamento social, é “uma 

forma de controlo através da qual o agressor nega à vítima o acesso a dinheiro ou bens” 

(Manita et al., 2009, p. 18). Passa por estratégias de controlo da gestão autónoma do 

vencimento, da alimentação, da higiene pessoal, dos meios de comunicação e das saídas 

de casa para o exterior.  

A violência sexual, sobretudo se ocorrida numa relação de conjugalidade, revela-se 

de debate problemático, já que contraria a “convicção geral de que a mulher casada é 

obrigada a ter relações sexuais com o marido, mesmo contra a sua vontade. Parte-se do 

princípio de que o consentimento da mulher está implícito na própria noção legal de 

casamento” (Dias, 2004, p. 119). Assim, por um longo período de tempo, a violência 

sexual representou, não só para as entidades oficiais, bem como para a sociedade geral, 

um falso problema (Idem, p. 120). Na atualidade, define-se como toda a forma de 

imposição de práticas de cariz sexual contra a vontade da vítima (e.g., violação, exposição 

a práticas sexuais com terceiros, forçar a vítima a manter contactos sexuais com terceiros, 

exposição forçada a pornografia), recorrendo a ameaças e coação ou, muitas vezes, à força 

física para a obrigar. Outros comportamentos, como amordaçar, atar contra a vontade, 

queimar os órgãos sexuais da vítima, prostituição forçada são também formas de 

violência sexual (Manita et al., 2019, p. 19). 

Por último, o stalking refere-se a um tipo de conduta que assume a sua 

expressividade de forma mais tardia, na sequência da mediatização de um conjunto de 

casos desta natureza. As várias definições de stalking disponíveis na literatura organizam-

se em dois principais domínios: as de natureza legal, que visam, essencialmente, a 

criminalização da conduta e as de natureza concetual, que aspiram a categorização e 

compreensão do comportamento (Maia, 2016, p. 457). De um ponto de vista concetual, 

pode ser referenciado como um “padrão de comportamentos de assédio persistente, que 

se traduz em formas diversas de comunicação, contacto, vigilância e monitorização de 

uma pessoa – alvo” (Ibidem). 

No que respeita à caracterização da conduta do agente, até à revisão de 2007 do 

Código Penal, discutiu-se, na jurisprudência e na doutrina, se o então designado crime de 

maus tratos exigia ou não a reiteração das condutas. O legislador, procurando ultrapassar 
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a controvérsia, determinou que o crime de violência doméstica admite dois modos 

alternativos de cometimento: através de uma conduta reiterada ou de uma única conduta. 

A conduta reiterada pressupõe a repetição dos comportamentos, os quais, se apreciados 

isoladamente, podem não assumir relevância criminal ou podem ser suscetíveis de 

configurar outros tipos de crime menos graves do que a violência doméstica. Uma 

conduta única prescinde da reiteração, desde que o mesmo configure um verdadeiro 

maltrato físico ou psíquico, devendo esta apreciação ter em conta a imagem global do 

facto, nomeadamente o modo de execução da conduta e a natureza das lesões e sequelas 

sofridas pela vítima. Nesta modalidade, o crime de violência doméstica é um crime 

instantâneo (CIG, 2016, p. 99). 

 

ii. Relações entre Sujeitos Processuais 

A vítima começou por representar o cônjuge para, em 1995, alargar-se à pessoa 

que, com o agressor, “conviver em condições análogas às dos cônjuges “e, em 2000, ao 

“progenitor de descendente comum em 1º grau”.  Previamente, figurava-se como um 

crime específico que visava proteger a vítima no âmbito de uma relação particular de 

plena comunhão de vida e vinculação recíproca aos deveres de respeito, fidelidade, 

coabitação e cooperação, como o cônjuge ou pessoas que vivesse, e, condições análogas 

às dos cônjuges (CIG, 2016, p. 92), para se converter, por via da última intervenção 

legislativa introduzida pela Lei nº19/2013, de 21/02, num crime que reconhece como 

vítimas: o cônjuge ou ex-cônjuge; a pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o 

agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos 

cônjuges, ainda que sem coabitação, o progenitor de descendente comum em 1º grau e 

pessoa particularmente indefesa, em razão de idade, deficiência, doença, gravidez ou 

dependência.    

Pese embora os diferentes bens jurídicos, para Teresa Morais (2019), o que 

diferencia este ilícito dos restantes crimes “e o torna axiologicamente necessário, é o 

caráter relacional entre o ofensor e a vítima” (p. 42). “Essa relação interpessoal assenta 

num vínculo ou expectativa legítima (voluntária, legal, ou naturalmente estabelecido/a) 

de confiança); não uma qualquer ou indiferenciada confiança resultante de relações 

jurídicas, mas que se traduz em interesses específicos com dignidade penal e, portanto, 
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merecedora dessa tutela”. Tal crime alicerça-se e fundamenta-se “numa vítima em 

concreto – no seu quadro vivencial com o agressor” (Morais, 2019, p. 45)22.  

A relação entre a vítima e o agente pode assumir uma multiplicidade de formas. 

Começando-se pela conjugalidade, primeiro vínculo a ser previsto legislativamente, 

reporta-se a contextos relacionais de intimidade entre adultos, o mesmo sucedendo com 

a união de facto, embora neste último caso o casal não seja legitimado pelo casamento, 

mas pela opção de viver em conjunto. No casamento e na união de facto, a proximidade 

existencial afetiva traduz-se, por norma, numa comunhão de vida e num projeto de vida 

comum (CIG, 2016, p. 92). A reforma penal de 2007, aprovada pela Lei n º 59/2007, de 

4 de setembro, introduziu a pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente 

mantenha ou tenha mantido uma relação análoga à dos cônjuges ainda que sem 

coabitação.  

Já o conceito de namoro, paradigmaticamente, associa-se às relações de intimidade 

entre jovens (cada vez menos), nas quais, embora não se verifique uma comunhão de 

vida, podem haver projetos em comum. Foi apenas com a reforma penal de 2013 (Lei nº 

19/2013, de 21 de fevereiro), que a expressão «relação de namoro» entrou expressamente 

na definição do tipo legal de crime violência doméstica. Não sendo uma relação formal, 

torna-se ambígua. André Lamas Leite (2014) questiona, por isso, “Que requisitos se 

exigirão para se configurar uma factualidade como de ‘namoro’? Haverá um tempo 

mínimo desta relação? E poderá o Direito, ademais penal, imiscuir-se no conteúdo, na 

profundidade, na seriedade desses sentimentos?”, arrematando que “o alargamento do 

tipo objetivo do art.º 152º a praticamente todos os modos de estabelecimento de 

relacionamento íntimo entre pessoas torna muito complexa a tarefa de desenhar as 

fronteiras entre cada um deles” (p. 54-55). As dificuldades probatórias são ainda 

superiores sempre que se evidenciam relacionamentos pretéritos, o que motiva à inclusão 

de um critério material que atenda à manutenção ou não de laços afetivos entre os ex-

cônjuges, ex-companheiros ou ex-namorados, ou à vontade do agressor de manter a 

ligação à vítima, seja com o intuito de retomar o relacionamento, seja com o intuito de 

 
22 Morais (2009) reforça essa perceção, ilustrando a confiança “subjacente a um projeto de vida em comum 

(casamento e união de facto), ao estabelecimento de uma relação próxima e afetiva (namoro), com quem 

se estabelece um projeto educativo para um filho (progenitor de descendente comum), a imprescindível 

confiança dos menores nas diversas figuras parentais (com vista à respetiva proteção e desenvolvimento), 

dos idosos nos seus cuidadores e, ainda, das pessoas indefesas ou dependentes na pessoa com quem 

partilham um espaço íntimo (de reserva)” (p. 43) 
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sobre ela continuar a exercer domínio e controlo ou, simplesmente, de a penalizar (CIG, 

2016, p. 92).   

Além das relações de intimidade, a norma incriminadora protege as relações entre 

a vítima e o agressor quando ambos são progenitores de descendente comum em primeiro 

grau. Por conseguinte, objetiva-se alargar o âmbito de tutela às relações de parentalidade, 

decorrentes de relacionamentos íntimos ocasionais e fortuitos, em que não existe, nem 

nunca existiu, uma vinculação afetiva, mas da qual resultaram filhos em comum, 

obrigatoriamente criando laços entre os progenitores, suscetíveis de desencadear conflitos 

e violência (Ibidem).     

A proteção é alastrada a outras relações familiares ou para-familiares, desde que a 

vítima coabite com o agressor e seja pessoa particularmente indefesa. Esta condição deve 

ser apreciada, desde logo, das suas caraterísticas pessoais, relacionadas com a sua 

diminuta ou adiantada idade, gravidez, ser portadora de doença ou afetação grave da sua 

funcionalidade, pertencer a minoria etnicocultural ou estar numa situação de pobreza, 

exclusão social, ou dependência económica. O modo como agressor e vítima se 

relacionam, entre si, é igualmente suscetível de converter a vítima em particularmente 

indefesa (Ibidem). 

Contrariamente à tendência observada nos instrumentos internacionais, os 

instrumentos normativos portugueses não assumem a violência doméstica como violência 

exercida sobre mulheres, optando por uma formulação neutra em termos de género da 

redação legal. Porém, por razões de prevalência estatística, “a violência exercida pelos 

homens contra as suas mulheres é corretamente tomada como paradigmática da violência 

doméstica – e o texto atual do artigo 152º, embora abranja, evidentemente, casos não 

coincidentes com esta descrição prototípica, está claramente pensado e foi obviamente 

redigido (incluindo as sucessivas alterações) tendo como alvo privilegiado as mulheres 

vítimas de violência por parte dos seus maridos ou companheiros, atuais ou passados” 

(Beleza, 2008, p. 282).  

 

iii. Moldura Penal 

A previsão da punibilidade das condutas integradoras do tipo de crime de maus 

tratos a cônjuge inseridas no Código Penal de 1982 revelou ser insuficiente para uma 

adequada proteção da vítima no decurso do procedimento criminal. Como se referiu, 
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tratando-se de factos usualmente praticados no domicílio conjugal, a manutenção do 

contacto entre agente e vítima constituía, não só uma situação de perigo, mas um fator 

potenciador da inação da vítima. Até 1995, o crime era punido com pena de prisão entre 

6 meses e 3 anos e multa até 100 dias.  

Em 1991, a Lei n º 61/91, de 13 de agosto, aprova um conjunto de medidas 

relevantes para garantir a adequada proteção das vítimas de violência. Para além das 

especificidades relativas à suspensão provisória do processo, este diploma prevê, pela 

primeira vez, a possibilidade de aplicação ao arguido da medida de coação de afastamento 

da residência, que pode ser cumulada com a obrigação de prestar caução, no caso de 

aquele/a ser pessoa com quem a vítima resida em economia comum, quando houver 

perigo de continuação da atividade criminosa (artigo 16 º, n º 1). 

A reforma penal de 2007 faz inscrever expressamente na medida de coação de 

proibição e imposição de condutas a possibilidade de imposição ao arguido da «obrigação 

de não permanecer, ou não permanecer sem autorização, na área de uma determinada 

povoação, freguesia ou concelho ou na residência onde o crime tenha sido cometido ou 

onde habitem os ofendidos seus familiares ou outras pessoas sobre as quais possam ser 

cometidos novos crimes» (artigo 200 º, n º 1, alínea a)).  

A Lei n º 112/2009, de 16 de setembro, que aprovou o regime jurídico aplicável à 

prevenção da violência doméstica e à proteção e assistência das suas vítimas, procedeu à 

especificação de que, no caso da detenção fora de flagrante delito, o agente poder ser 

detido se houver perigo de continuação da atividade criminosa e se tal se mostrar 

imprescindível à proteção da vítima. O regime jurídico consagrou, ainda, um regime 

especial para a aplicação de medidas de coação urgentes. Para o controlo e fiscalização 

da execução destas medidas de coação, o tribunal pode lançar mão de meios técnicos de 

controlo à distância, que devem ser utilizados no respeito pela dignidade pessoal do 

arguido (artigo 35º), estando dependentes do seu consentimento. 

A regulamentação da utilização dos meios técnicos de controlo à distância, 

comummente designada por vigilância eletrónica, foi aprovada pela Lei n º 33/2010, de 

2 de setembro, que dedica uma secção específica às medidas e penas de afastamento do 

arguido ou condenado em contexto de violência doméstica e que estabelece algumas 

normas de informação aos serviços de apoio à vítima sobre a execução da pena ou medida.  
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Com a alteração ao Código de Processo Penal, aprovada pela Lei n º 26/2010, de 

30 de agosto, é alargado o conceito de criminalidade violenta  A prisão preventiva passa, 

assim, a ser aplicável aos casos em que haja fortes indícios da prática de crime doloso 

(artigo 202 º, n º 1, alínea b). 

 

iv. Natureza do crime 

Quanto à matéria que mais alterações sofreu, a natureza do procedimento criminal 

deste tipo legal de crime, começou por se assumir como pública, tendo o legislador, em 

1995, atribuído expressamente natureza semipública. Em 1998, e mantendo essa natureza, 

consigna-se que “o Ministério Público pode dar início ao procedimento se o interesse da 

vítima o impuser e não houver oposição do ofendido antes de ser deduzida a acusação”, 

na versão da Lei nº 65/98, de 2 de setembro de 1998. Assim, a natureza é, novamente, 

objeto de alteração, quebrando-se a clássica estrutura tripartida de crimes, que, 

tradicionalmente, os divide em públicos (não dependentes de queixa), semipúblicos 

(dependentes de queixa) ou particulares (dependentes de acusação particular). Prevê-se, 

deste modo, um regime híbrido, nos termos do qual o procedimento criminal dependeria 

de queixa, mas o Ministério Público poderia, caso o interesse da vítima o impusesse e não 

houvesse oposição do ofendido antes de ser deduzida a acusação, dar início ao 

procedimento. Após a Lei nº7/2000 de 27 de maio, é restaurada a natureza pública, que 

regressa à versão originária de crime público, sendo, por isso, irrelevante a vontade da 

vítima para a existência de procedimento criminal.  

 

2.2. Especificidades no direito processual penal 

 

Debruçando sobre as possíveis idiossincrasias que se enredam para constituir o que 

é considerado hoje o crime de violência doméstica, seja pela especial relação entre agente 

e vítima, seja pelo seu contexto de incidência, que maioritariamente se situa no domicílio 

conjugal, deteta-se uma adequabilidade do Direito Processual Penal às realidades 

peculiares. Neste propósito, diria Teresa Morais (2019) que “o fundamento do Direito 

Penal (aplicado) traduz-se na necessidade ou imprescindibilidade de uma ação do Estado 

na preservação dos valores éticos fundamentais. Sem ele, a comunidade (organizada 

como tal) não seria viável” (Morais, 2019, p. 37). Ora, entende-se por Direito Penal, a 
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disciplina que regula o exercício do poder punitivo do Estado, visando proteger os bens 

jurídicos fundamentais que, no caso da criminalidade em questão, e ainda que sem 

unanimidade entre os autores, se compilam entre saúde, dignidade humana, integridade 

pessoal, física e psíquica, liberdade pessoal, autodeterminação sexual, honra e livre 

desenvolvimento da personalidade (CIG, 2016, p. 85-88).  

Sociologicamente falando, a respeito do sistema de justiça, em 1996, Boaventura 

Sousa Santos assinala-o, na sua obra “Os tribunais nas sociedades contemporâneas: O 

caso português”, como “um dos fenómenos mais intrigantes da sociologia política e da 

ciência política contemporânea” e de “sempre crescente protagonismo social e político” 

(p. 19), mantendo-se intemporal esta sua constatação. Ao concentrar no seu desempenho, 

e como órgão de soberania que representa, indubitavelmente, constituirá uma 

interferência nos modos de viver a violência (sentimento de segurança da vítima versus 

sentimento de impunidade do agressor, etc) (Gomes et al., 2016, p. 82). Nesse contexto, 

o conceito de pirâmide da litigiosidade constitui uma ferramenta privilegiada de análise 

“por recurso a uma metáfora geométrica, do modo como são geridas socialmente as 

relações litigiosas23 numa dada sociedade” (Santos et al., 1996, p. 44). Acompanha o 

circuito cumprido desde a entrada no sistema de justiça, a decorrência do procedimento 

criminal e os seus resultados em sede de julgamento, sendo um ponto de partida para 

diferentes hipóteses de complexificação do tema, ao revelar “a trama social que intercede 

entre a ponta e a base da pirâmide” (Ibidem). Como tal, importa descortinar esse trajeto, 

juridicamente imbuído, que se denomina como processo crime, atravessando 

horizontalmente as etapas e adaptações realizadas em prol de uma articulação correta com 

a confiança e capital jurídico-institucional do “perfil sociológico dos «clientes» dessas 

instituições” (Idem, p. 483) dos crimes de violência doméstica, em vista a um acesso à 

justiça (social).  

Visando uma perspetiva funcional, no âmbito do ordenamento penal, a dinâmica é 

adquirida por via da sucessão de três momentos essenciais teleologicamente vinculados: 

a notícia do crime, a investigação do crime e a decisão sobre o exercício da ação penal 

(CIG, 2016, p. 151). Na configuração comum, que será aplicada por referência, é perante 

a notícia do crime que se dá lugar à abertura do inquérito, fase processual que compreende 

 
23 Os litígios são “construções sociais, na medida em que o mesmo padrão de comportamento pode ser 

considerado litigioso ou não litigioso consoante a sociedade, o grupo social ou o contexto de interações em 

que ocorre (…) transformam-se segundo dinâmicas sociologicamente identificáveis” (Santos, 1996, p. 44).  
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o conjunto de diligências, através das quais se busca investigar a existência de um crime, 

determinar os seus agentes e respetiva responsabilidade e descobrir e recolher as provas 

(art.º 262º, do CPP). A estrutura acusatória incorpora, na sua essência, por imposição 

constitucional (art.º 219º, nº 1, do CPP), a atribuição ao Ministério Público da 

competência para a direção do inquérito, “o monopólio do exercício da ação penal” 

(Bravo, 2005, p. 55), assistido pelos órgãos de polícia criminal (art.º 263º, do CPP). A 

intervenção do juiz de instrução, no inquérito – facultativa -, apenas se sucede mediante 

os limites funcionais legalmente estabelecidos à competência do Ministério Público, e 

dada a natureza dos atos a praticar, por contenderem com direitos fundamentais ou por se 

tratar de atos de caráter jurisdicional (art.º 268º a 271º, do CPP). No que concretamente 

respeita ao crime de violência doméstica, considerando a natureza pública 

supramencionada, afigura-se o conhecimento, por qualquer via e modo, de factos que 

noticiem a prática do crime. 

Na condução do inquérito, é pacificamente aceite a possibilidade de uma reiteração 

ou escalada na violência. Por esse motivo, após a notícia do crime, impõe-se como 

imperioso um processo periódico de gestão e avaliação do risco corrido pelas vítimas, 

que permita uma identificação viável dos fatores de risco, associados a um dado episódio 

de violência, por forma a prevenir a designada revitimização24. Do conjunto de 

indicadores que integra as ferramentas de avaliação, destaca-se a própria perceção do 

risco pela vítima, as agressões anteriores (físicas e/ou sexuais); indícios persecutórios; 

rutura recente da relação; detenção de armas; ameaças (de morte, agressão ou suicídio); 

consumo de álcool e drogas; ciúme obsessivo e atitude possessiva; (suspeita de) abuso de 

crianças pelo agressor; antecedentes criminais do agressor; gravidez da vítima; outras 

circunstâncias (isolamento social) ou características (doença mental) vulnerabilizantes da 

vítima (Gomes et al., 2016, p. 95). Tais instrumentos, além de possibilitarem a definição 

de estratégias de proteção da vítima, contribuem para a escolha da medida de coação25 

 
24 Na sequência do IV Plano Nacional contra a Violência Doméstica (2011-2013), através do qual se 

estabelecia o propósito de desenvolver e implementar um instrumento de avaliação do risco de violência 

doméstica, está atualmente a ser empregue, pela Polícia de Segurança Pública e pela Guarda Nacional 

Republicana, uma ferramenta de avaliação do risco, quer na primeira linha de atendimento, quer na fase da 

investigação criminal, vocacionado para a realidade portuguesa (CIG, 2016, p. 143). 
25 As medidas de coação funcionam como expressão máxima da restrição de direitos, liberdades e garantias 

em que são tidas. Preveem-se taxativamente as seguintes: TIR (art.º 196º, do CPP); caução (art.º 197º, do 

CPP); obrigação de apresentação periódica (art.º 198º, do CPP); suspensão do exercício de profissão, 

função, atividade e direitos (art.º 199º, do CPP); proibição e imposição de condutas (art.º 200º, do CPP); 

obrigação de permanência na habitação (art.º 201º, do CPP); prisão preventiva (art.º 202, do CPP). A Lei 
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mais conveniente para o alegado agressor. Ainda assim, não são isentos de desafios, 

limites e dilemas éticos, nomeadamente em casos nos quais a vítima se recusa a atuar em 

conformidade com as estratégias de segurança adequadas, em que há menores envolvidos 

ou que os recursos disponíveis são insuficientes e a articulação com outras estruturas 

(polícias, tribunais, casas abrigo) é pautada pela burocracia e morosidade (Saavedra e 

Fonseca, 2013, p. 292). 

Quanto à produção de prova, esta é prevista, por via de regra, como um dos 

principais desafios para quem intervém na área penal. O crime por violência doméstica, 

não sendo uma exceção, consegue reunir algumas dificuldades acrescidas pela 

invisibilidade e naturalização de comportamentos, dinâmicas e reações (Gomes et al., 

2016, p. 188). Entre adversidades, acresce a centralidade na vítima, enquanto fonte 

probatória primordial, já que o seu depoimento é percecionado como o suporte do 

processo, ainda que aprovada a sua faculdade de recusa de prestação de depoimento, 

particularmente, em sede de audiência de julgamento (art.º 134º, do CPP). Numa tentativa 

de superação progressiva de tal paradigma, compete ao Ministério Público acautelar, 

sempre que se revele possível, a recolha de acervo probatório complementar, 

nomeadamente, com o recurso à prova indireta ou indiciária. Assim sendo, à prova 

testemunhal (art.º 128º a 139º, do CPP) soma-se a prova pericial (art.º 150º a 163º, do 

CPP), da qual se destaca o recurso à prova médica, declarações do arguido, do assistente 

e das partes civis (art.º 140º a 145º, do CPP), a prova por acareação (art.º 146º, do CPP), 

prova por reconhecimento (art.º 147º a 149º, do CPP), reconstituição do facto (art.º 150º, 

do CPP) e prova documental (art.º 164º a 170º, do CPP). De todos os modos, 

independentemente do meio ou meios de prova a serem adotados, a sua recolha e 

intervenção deverá ser cumprida o mais precoce e atempadamente possível, atendendo ao 

seu caráter de crime prioritário (Lei nº 96/2017 de 23 de agosto, art.º 2º e art.º 3º).   

Finda a investigação das provas, dá-se por encerrada a fase de inquérito, sendo 

proferido o despacho final, que se poderá concretizar mediante três destinos: 

arquivamento (art.º 277, do CPP), suspensão provisória (art.º 281º, do CPP) ou acusação 

 
112/2009, de 16 de Setembro, ampliou as possibilidades de aplicação das medidas de coação, a saber: não 

adquirir, não usar ou entregar, de forma imediata, armas ou outros objetos e utensílios que detiver, capazes 

de facilitar a continuação da atividade criminosa; sujeitar, mediante consentimento prévio, a frequência de 

programa para arguidos em crimes no contexto da violência doméstica; não permanecer na residência onde 

o crime tenha sido cometido ou onde habite a vítima; não contactar com a vítima, com determinadas pessoas 

ou frequentar certos lugares ou certos meios. Estas medidas são cumuláveis com as demais.  
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(art.º 283, do CPP). As razões para a primeira decisão podem ser plúrimas.“O chamado 

efeito funil dá conta do filtro legal e funcional a que os processos-crime vão sendo sujeitos 

ao longo do seu percurso. Esse filtro pode refletir as opções jurídico-políticas do/a 

legislador/a, a cultura profissional e operativa das organizações, as convicções / 

disposições corporativas, biográficas e ideológicas dos atores policiais e judiciais, as 

especificidades do crime, do/a seu/sua agente e da sua vítima, entre muitos outros micro, 

meso e macro fatores” (Gomes et al., 2016, p. 148). Ora, numa ótica analítica, é nas razões 

dessas conclusões que residem as principais interrogações. Assim, enumeram-se os 

seguintes argumentos: a discrepância na concetualização das relações de intimidade, 

particularmente, no que toca às relações de namoro; a suposta necessidade de uma 

subjugação de uma pessoa em relação à outra, ou seja, uma desigualdade das partes; a 

ausência de reiteração e consequente desvalorização da censurabilidade dos factos; e, 

como mais recorrente, a insuficiência probatória, a qual se justifica pela prova 

testemunhal (a partir do testemunho da vítima e de outras testemunhas arroladas) e a 

prova pericial (Idem, p. 150-174). A re/desqualificação do crime em sede de 

arquivamento diz sobretudo respeito à substituição do tipo «violência doméstica» pelo 

tipo «injúrias» ou «ofensas à integridade física». 

Relativamente ao regime de suspensão provisória do processo, e às diferentes 

dimensões sociojurídicas que lhe são inerentes, assiste-se à sua introdução, no 

ordenamento jurídico-penal português, contestando “o padrão de intervenção do 

Ministério Público no processo penal e impelindo-o a diferenciar, por um lado, o 

tratamento processual da pequena e média criminalidade da criminalidade de maior 

gravidade e, por outro, a distinguir entre soluções de consenso e soluções de conflito” 

(Gomes et al., 2016, p. 119). A aplicabilidade do mecanismo impõe, ao arguido, com a 

devida concordância, injunções e regras de conduta capazes de responder às necessidades 

de prevenção, cujo cumprimento é condição da sua não submissão a julgamento26. O 

instituto, porém, dado o contexto de dificuldades em reunir prova considerada e 

antecipada como suficientemente convincente, associado à expectativa sobre o papel da 

 
26 Para tal, carece do cumprimento dos seguintes pressupostos cumulativos: concordância do arguido e do 

assistente; ausência de condenação anterior por crime da mesma natureza; ausência de aplicação anterior 

de suspensão provisória de processo por crime da mesma natureza; não haver lugar a medida de segurança 

de internamento; ausência de um grau de culpa elevado; ser de prever que o cumprimento das injunções e 

regras de conduta responda suficientemente às exigências de prevenção que no caso se faça, sentir (art.º 

281º, 282º e 307º, nº2 do CPP). 
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vítima, tal como supra aludido, pode ser acionado como alternativa ao arquivamento, ao 

invés de alternativa à acusação, consagrando os modos de moralização da conduta do/a 

arguido/a “como uma forma abusiva de pena sem julgamento” (Idem, p. 129). Além do 

mais, a pertinência da sua aplicação deverá ser apreciada em concreto já que poderá ser 

perigoso pressupor que é adequada a todos os casos.   

Uma outra percentagem das queixas pode redundar em acusações, cuja formulação 

depreende “não só a angariação de um conjunto de elementos probatórios que preencham 

o tipo legal, como um juízo de prognose positivo de que tais provas possam ser suficientes 

para uma sentença condenatória em fase de julgamento” (Idem, p. 175). Deduzida 

acusação, o processo crime é remetido para o Tribunal competente para realizar o 

julgamento, correspondente à fase processual de produção e valoração da prova (CIG, 

2016, p. 233). Apesar de representar o culminar, não significa que as agressões ou outras 

formas de violência se extingam, nem que os danos matérias e morais sejam reparados. 

Este não é somente um trajeto processual penal, como é, igualmente, “um segmento 

biográfico dos indivíduos envolvidos, com todas as dimensões sociais, culturais e 

simbólicas que lhe estão associadas”, espelho das “debilidades e contingências 

decorrentes do caminho e dos atalhos que lhe precedem” (Gomes et al., 2016, p. 207). 

Para o veredito final, e caso não seja proferida uma sentença absolutória, 

importantes dimensões conjugam-se para a ponderação da pena aplicada e da medida da 

pena. Em conformidade com o artigo 71º, nº 1, do Código Penal, a medida concreta da 

pena deverá ser alegada entre o binómio culpa do agente e exigências da prevenção. 

Dentro dos limites da moldura penal, a culpa fixa o limite inultrapassável da punição, 

enquanto a prevenção geral de integração (positiva) orienta a determinação concreta da 

pena abaixo do limite máximo, aparentando-se mais com a prevenção especial de 

ressocialização do arguido e dissuasão da prática de futuros crimes, sendo esta a 

determinar, em última instância, a medida final da pena (art.º 40º, nº1, do CP). Deliberada 

a concreta medida da pena principal, e tendo esta de ser sempre uma pena de prisão, 

importa determinar se é passível de ser substituída e por qual medida. Deste modo, sob o 

prisma dogmático, distinguem-se as penas principais, que constam das normas 

incriminadoras e podem ser aplicadas independentemente de quaisquer outras, das penas 

acessórias, que só podem ser aplicadas conjuntamente com uma pena principal, bem 
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como das penas de substituição, que se aplicam em substituição da execução de penas 

principais concretamente determinadas (CIG, 2016, p. 247-248). 

 

2.3. Direito à defesa: o estatuto especial do arguido 

 

No que compromete aos elementos envolvidos no processo crime, ao longo das suas 

diferentes fases, operam específicos direitos e deveres suscetíveis de permitir ao titular 

adequar o seu desempenho processual. À figura jurídica do arguido, sob a qual vigora, no 

presente, um estatuto de proteção, configurado pelo legislador como garantia absoluta e 

indisponível (Silva, 2018, p. 143), nem sempre lhe fora atribuído qualquer valor 

hermenêutico. Em inquisitórios de outrora, o suspeito era obrigado a declarar contra si 

próprio e a fazê-lo com verdade. Tal confissão, com valor de regina probationum 

(traduzido do latim, rainha das provas), bastava para fundar a condenação sem 

admissibilidade de prova em contrário e tornava impossível o recurso. O arguido figurava 

no centro da metodologia processual (Martins, 2014, p. 13). Após sucessivas alterações, 

importa agora situar a vigente legislação portuguesa no atinente às garantias asseguradas 

ao arguido aquando a prestação de declarações ou hipotética recusa em sujeição ao 

procedimento, numa lógica de contraponto com os deveres dos restantes sujeitos 

processuais, envolvidos igualmente no crime de violência doméstica, e com os da própria 

sociedade.  

 Assume a qualidade de arguido todo aquele contra quem for deduzida acusação, 

haja suspeita fundada de crime (art.º 57, nº 1 e art.º 58, nº 1, do CPP). Em virtude da sua 

posição processual, assistem-lhe os direitos e deveres consagrados no artigo 61º, do CPP, 

a ser aplicados em momento de interrogatório, perante a entidade competente (ou o juiz 

de instrução ou o Ministério Público – art.º 141º e art.º 143º, do CPP) ou em qualquer 

outra fase necessária, no decorrer do processo. Assim, o arguido goza, entre outros, do 

direito de não responder a perguntas feitas, quer sobre os factos, quer sobre o conteúdo 

das declarações que prestar (artigo 61.º do CPP), não prestando juramento em caso algum, 

apenas com o dever de responder com verdade às questões sobre a sua identificação (art.º 
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140º, nº3 e art.º 141º, nº 3, do CPP)27, restrição necessária, adequada e proporcional da 

liberdade geral de ação.  

 O direito à defesa, portanto, representa, na sua plenitude, uma categoria que consta 

de todos os direitos que o indivíduo dispõe de determinar ou conformar a decisão final do 

processo. Tal direito, que acaba por se sustentar, também, de uma autodefesa, deriva do 

princípio da presunção da inocência, uma das garantias constitucionais do processo penal 

(art.º 32º, da CRP). Na qualidade de arguido, qualquer interrogado, embora suspeito da 

prática de um crime, merece ser reconhecido como inocente, enquanto não seja feita prova 

em contrário e a condenação definitiva proferida, não podendo, em razão disso, ser 

diminuído social, moral e fisicamente em confronto com outros cidadãos (Silvério, 2013, 

p. 19). Ao Ministério Público incumbe apresentar todas as provas de que disponha, quer 

as favoráveis, quer as desfavoráveis e, no desenvolvimento dessa função, exigir a 

colaboração do arguido para a descoberta da verdade (Ibidem). O princípio da presunção 

da inocência outorga-se articulado com o princípio do contraditório, que concebe a 

igualdade das partes. Quer isto dizer que, diante da prática de um delito, ao titular de uma 

ação penal é atribuída a faculdade de iniciar com um pedido contra o autor do delito que, 

por sua vez, poder-se-á defender, mediante o direito à resposta, assim contradizendo todas 

as provas contra si apresentadas (Idem, p. 12). 

 Como postula Martins (2014), “só no exercício de uma plena liberdade da vontade 

pode o arguido decidir se e como deseja tomar posição perante a matéria” (p. 55). Por 

conseguinte, no suceder das fases de preparação do processo, o indivíduo acusado pode 

livremente orientar a sua postura, e possíveis estratégias de defesa, em concordância com 

o seu defensor, do seguinte modo: confessando os factos, silenciando-se sobre os factos 

ou negando os factos. Na ocorrência de uma confissão, voluntária e consciente, importa 

considerar a fase processual, já que, se a confissão foi produzida, no inquérito ou na 

instrução, será apreciada, após confrontada com os restantes dados, para corroborar  a sua 

 
27 Por efeito das atualizações legislativas, foi eliminada a obrigação de declarar sobre os antecedentes 

criminais. O conhecimento de antecedentes criminais do arguido teria decisivo relevo na apreciação da sua 

responsabilidade criminal, assumindo-se como pressuposto indispensável à determinação da medida 

concreta da pena, à atuação de certos institutos especiais (reincidência, pena relativamente indeterminada) 

e à prova da autoria nas hipóteses (Silva, 2018, p. 623). A sua exclusão foi pensada no sentido de minimizar 

a degradação da imagem do arguido e, simultaneamente, evitar que a existência de condenações anteriores 

pudesse retirar uma presunção judicial de culpa – contrária às garantias de defesa e à presunção de inocência 

(Ibidem, p. 626). 
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veracidade e credibilidade, porém, se produzida em tribunal, poderá receber valor 

probatório pleno, dispensando a produção de mais provas (art.º 344º, do CPP).  

 Em contrapartida, o silêncio, procedente dos princípios previamente abordados, diz 

respeito à permissão, conferida ao arguido, de decidir se pretende ou não tomar posição 

sobre a matéria da imputação, podendo recusar-se in toto a declarar sobre os factos, não 

obstante o conteúdo, favorável ou desfavorável, das perguntas e declarações (Silva, 2018, 

p. 145). O exercício deste direito não pode desfavorecer o arguido, ou seja, extrair 

inferências quanto à sua culpabilidade, do mesmo modo que não o pode beneficiar uma 

vez que, não constituindo objeto de prova no sentido jurídico do termo, não poderá ser 

objecto de valoração (art.º 343º, do CPP). Como tal, “o silêncio não tem valor de sim, não 

ou talvez” (cit. por Martins, 2014, p. 56). 

Todavia, conforme é proferido popularmente, quem não deve, não teme, e se, por 

um lado, não será legítima a atribuição de valor probatório ao silêncio, por outro lado, 

funda-se a premissa de que um inocente que não esclareça os factos, com o intuito de se 

libertar da falsa imputação, ou de usufruir de circunstâncias atenuantes como a confissão, 

causa uma suspeita de existência de culpa, nomeadamente no subconsciente do juiz, já 

que contraria a reação expectável (Garrett, 2007, p. 38). Ainda assim, processos lógico-

infericiais não podem passar de ilações isentas de certezas absolutas, sobretudo quando 

reproduzidos no domínio jurídico-processual. Posto isto, “a atendibilidade enfraquecida 

dos juízos probatórios fundados no silêncio resulta de ser impossível afirmar com 

segurança a existência de uma máxima de experiência de acordo com a qual os inocentes 

declaram e os culpados se calam – seria necessário demonstrar que a probabilidade da 

culpabilidade como motivação para o silêncio é superior à de qualquer outra explicação 

(inocente)” (Silva, 2018, p. 416). 

 Se porventura o arguido assumir, voluntária e conscientemente, a postura de 

contestação dos factos, tais declarações podem (e devem) ser recolhidas para descoberta 

da verdade e esclarecimento da imputação, “visto que não há ninguém que conheça os 

factos melhor que o próprio” (Martins, 2014, p. 31), sempre que ponderadas com o 

princípio fundamental da não-autoincriminação. Com base num paradigma de defesa, 

todo o suspeito da prática de um crime, na qualidade de inocente, não pode ser 

instrumento abusivo da sua própria condenação, testemunha ou cúmplice da sua própria 

culpabilidade, (Garrett, 2007, p. 20). Assim, o Direito respeita a natureza do ser humano 
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– a luta pela própria liberdade e a não incriminação. A liberdade de declaração concede 

ao arguido, se tal lhe convier, como estratégia defensiva, a hipótese de falsidade e a 

consequente omissão da verdade28, sem que, para tanto, incorra penalmente num crime 

de desobediência ou falsas declarações (contrariamente às testemunhas, assistente e 

partes civis - art.º 359º, do CP29).  

 No entanto, a eventual falsidade, quando não aplicada em própria defesa, 

meramente exculpatória, mas em prol de uma falsa acusação direta ou indireta, põe em 

causa o superior interesse de consubstanciação de acervo sólido de elementos de prova 

livremente valoráveis. É, neste sentido, que se delibera uma compatibilização das 

garantias de defesa individuais com a salvaguarda das posições jurídico-constitucionais. 

A expressão do estatuto do arguido, por um lado, concretiza-se num sujeito processual 

com a devida legitimidade para uma intervenção com eficácia conformadora, por força 

da sua liberdade e responsabilidade, que possa decidir sobre se e como quer pronunciar-

se (Garrett, 2007, p. 23). Porém, “‘do outro lado’ existe uma vítima que é o suporte 

individual de um bem jurídico fundamental que foi violado e que espera uma resposta 

célere e em conformidade com as expectativas” (cit. por Silvério, 2013, p. 85), sob pena 

total de descredibilização do sistema de toda uma sociedade.  

 Por estas razões, e a fim de impedir imolar a administração da justiça quer na ara 

dos direitos da defesa quer na dos direitos da acusação, defende-se o confronto com mais 

provas para aferição da veracidade, por parte do juiz (Martins, 2014, p. 32). Um dos 

mecanismos processuais elucidados pelos profissionais, também admissível ao processo 

crime de violência doméstica, é a tomada de declarações para memória futura (art.º 271º, 

do CPP), cuja virtualidade se traduz na minoração das consequências prejudiciais à 

vítima, advindas da necessidade de testemunhar em audiência aberta, que representam 

um risco fático da estratégia de defesa do arguido, não contemplando no círculo de 

proteção da fórmula nemo tenetur se ipsum accusare (traduzido do latim, ninguém está 

 
28 Porque o processo penal possui ritos que dependem da memória de quem depõe, insere-se a discussão 

que distingue o domínio da falsa memória, que pressupõe uma lembrança fabricada ou distorcida, propensa 

à falácia ou à manipulação, do falso testemunho, que consiste em ato consciente e manifesto para causar 

prejuízo ao processo com base em informações enganosas (Andrade et al., 2018, p. 1023). 
29 Excecionalmente, o legislador previu, no artigo 134.º do CPP, a faculdade de descendentes, ascendentes, 

irmãos, afins até ao segundo grau, adotantes, adotados e cônjuge do arguido se recusarem a depor como 

testemunhas. Igual faculdade foi também prevista no mesmo preceito para quem tiver sido cônjuge do 

arguido, ou quem com ele conviver ou tiver convivido em condições análogas às dos cônjuges, 

relativamente a factos ocorridos durante o casamento ou a coabitação. 
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obrigado a se autoacusar). Pelo que nada obsta à valoração de tais consequências na 

medida da pena, desde que positivamente provadas (Silva, 2018, p. 448) 30. 

  

 
30Mais hipóteses foram sugeridas à entidade investigatória, nomeadamente a exteriorização do 

conhecimento sobre os factos, incluindo não apenas as declarações orais ou escritas, como todas as demais 

modalidades que assumam uma forma não-verbal de manifestação do pensamento (como sejam certas 

microexpressões do rosto ou modificações do timbre vocal). O modo como o arguido se declara configura 

uma espécie de linguagem secundária de que o observador atento pode servir-se para interpretar e, quiçá, 

desmentir a linguagem principal (Silva, 2018, p. 782). Prontamente esta hipótese foi colocada de parte, já 

que considerada ambígua e facilmente indutora de erro, caso não fossem adicionados outros dados. Assim 

sendo, a “esfera «mental-espiritual» do individuo delimita uma zona de impenetrabilidade do direito” 

(Silva, 2018, p. 700). 
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Capítulo II. Modus operandi – esquema analítico e metodológico 

 

 A violência doméstica, fenómeno sobejamente trabalhado, revela fragilidades na 

sua operacionalização, enquanto objeto empírico de análise científica. A sensibilidade da 

sua temática, a natureza íntima e privada são alguns dos argumentos que fundamentam 

uma ambiguidade capturada nas diferentes concetualizações ou fontes de informação. 

Subsidiária das orientações epistemológicas caracterizadoras dos quadros referenciais 

teóricos precedentes, a sua problematização suscita agora algumas premissas úteis a 

serem aplicadas no presente capítulo. Desenvolve-se, portanto, um trabalho de 

reciprocidade entre os recursos teórico-concetuais e os diversos materiais empíricos, que 

parte do pressuposto que o caráter construído do conhecimento, continuado e sempre 

incompleto, revela um processo “em que a ciência se questiona a si própria, porque 

questionada por valores, doutrinas, saberes práticos”, sendo que os eventuais obstáculos 

epistemológicos “à produção de conhecimentos sobre o social, o facto de interrogarem 

ou contestarem a pesquisa é, ainda assim, positivo – e imprescindível para o 

desenvolvimento desta” (Silva, 2014, p. 51). 

 

1. Problema de investigação e modelo de análise  

 

 O debruçar sobre a figura jurídica do (suposto) autor da violência, que se visa como 

protagonista no presente relatório, advém de uma premência em perfurar uma matriz de 

conhecimentos, até então, escassa e esparsa e que desvela carências, assinaladas por 

alguns dos autores especializados. Isabel Dias (2004) denuncia-os como “uma população 

à espera de ser (sociologicamente) «escutada», ainda que se assuma como maltratante” 

(p. 404). De facto, a violência doméstica narra uma história sensivelmente curta quanto à 

sua compreensão e debate no domínio público. Primitivamente, descrições genéricas 

confinavam-se a “não são maus”, são “ignorantes sobre o que fazem, são estúpidos ou 

emocionalmente perturbados (Dobash e Dobash, 1992, p. 237). Com isto, intenta-se 

encontrar o ineditismo científico numa abordagem que se estenda ao agressor, 

desestruture crenças e estereótipos, supere lacunas e contribua social e sociologicamente. 

Fazendo jus às palavras de Fernandes (1996), o cientista social “na delimitação do seu 

objeto de estudo e na orientação da investigação, é aliás, condicionado, em cada época, 
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pelo que é considerado como mais relevante na recorrência dos fenómenos, aproximando-

se as problematizações” (p. 39).  

 A pertinência científica deste relatório determina, inclusive, perscrutar uma 

gramática que permeie tanto a gestão social como a gestão jurídico-penal. O peso 

normativo e institucional do sistema de justiça, imposto coercivamente dentro de um 

Estado de direito, sustenta a regulação da vida social, assumindo um lugar funcional, no 

campo do controlo social e simbólico, que preconiza um efeito de legitimação, na resposta 

aos ilícitos, no caso concreto, à violência doméstica (Gomes et. al, 2016, p. 19). Ubi homo 

ibi societas; ubi societas ibi jus (traduzido do latim, onde há o Homem, há sociedade; 

onde há sociedade, há Direito) - o brocardo é antigo mas esclarecedor da intemporal 

mutualidade dos sujeitos na relação jurídica. Ora, objetivando provocar uma profusão na 

literatura sociojurídica, esta articulação de saberes considera-se viável e benéfica, 

acarretando, ao cientista, um caminho metodológico a perfurar complexo, congruente 

com a complexidade da realidade em apreço. Quebrando o paradigma da fragmentação 

do objeto e sua redução, a multidisciplinaridade constitui uma via virtuosa de intensidade 

da reciprocidade e diálogos entre as disciplinas, nas esferas do saber e do fazer, sem que, 

para tal, se rejeite a identidade da área pilar.  

Preliminarmente, a relevância da problemática declarada é passível de ser 

adequadamente aferida e clarificada mediante uma descrição do modo como o desenho 

de pesquisa foi concebido, segundo trâmites processuais, minuciando a concretização das 

correspondências, estabelecidas em vários eixos, entre conceitos, domínios de análise e 

respetivas especificidades. A produção sociológica efetiva-se pela edificação e controlo 

de um conjunto de procedimentos operacionais prévios, que servirão de mote para o 

desenrolar da sua condução. Perante condicionantes, princípios e particularidades, 

delimita-se o campo de investigação, numa primeira fase, com a estipulação do seguinte 

objeto de estudo: arguidos31 do crime de violência doméstica. A opção incide na categoria 

de indivíduos cuja condição, deduzida pelo Ministério Público ou pelo assistente32, deriva 

da suspeita fundada da prática de um crime, tal como referenciado no capítulo precedente, 

e rejeita demais possíveis condições de significado aproximado, tal como agressor ou 

denunciado – esta última mais ajustada ao vocabulário do contexto jurídico –, dado que 

 
31 Aplicado o masculino neutro por razões de comodidade de exposição. 
32 Podem constitui-se assistentes, no processo penal, os ofendidos, considerando-se como tais os titulares 

dos interesses que a lei especialmente quis proteger com a incriminação (art.º 68º, nº 1, do CP). 
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subentende uma fase avançada da investigação criminal, em que já se predispõe da 

recolha de provas ou indícios, mas que preserva a presunção da inocência do agente, até 

trânsito da sentença em julgado.  

Na qualidade de arguido, são-lhe asseguradas garantias de defesa que outorgam 

substância ao seu estatuto como sujeito do processo e lhe conferem a possibilidade efetiva 

de influenciar o sentido da decisão do despacho final, em consonância com o respeito 

integral pela expressão livre da sua vontade. Para o exercício metodológico que se intenta 

concretizar, importa problematizar o modo como são geridos individualmente, ou em 

conjunto com o seu defensor, de acordo com as regulamentações previstas à sua posição, 

as lógicas e mecanismos subjacentes à defesa, que envolvem possíveis interações, 

recursos linguísticos, práticas discursivas ou conteúdos simbólicos concorrentes para a 

sua construção e legitimação. Com o auxílio de tal operacionalização, é exequível 

desenvolver capacidades científicas de interrogação e reflexão aludidas, uma vez mais, 

por Fernandes (1996), nas seguintes palavras: “se à realidade não é dada nunca a 

prioridade, é porque ela não responde sem ser interrogada (...) coligir dados e descrevê-

los é manter-se no grau zero da produção. O discurso científico é reflexivo, questionante, 

e vai além das aparências, preocupando com o que se esconde por detrás delas” (p. 34). 

Posto isto, organizando conteúdos axiais, formaliza-se pertinentemente a próxima 

questão de partida: Como enquadrar o direito à defesa dos arguidos no âmbito do 

processo crime de violência doméstica? 

Conhecido o caráter geral desta inquietação de pesquisa, procedeu-se a uma 

subdivisão que resultou em três perguntas complementares específicas que não 

comprometessem, contudo, a unidade de conjunto do trabalho, a saber: Quem são os 

arguidos do crime de violência doméstica? Porque são os seus comportamentos 

classificados como criminosos e ilegais? Que influência tem a sua (não) intervenção na 

prossecução do processo crime? Até que ponto os seus direitos são conciliados com os 

direitos da vítima? Este momento balizou o trajeto sociológico em três passos 

metodológicos que, gradativamente, orientaram transversalmente a construção do objeto. 

Opta-se por explaná-los, a título de simplificação de uma posterior leitura dos dados: 

caracterização do arguido, caracterização do crime, caracterização do processo crime.  

 Em termos processuais, esta abordagem fomentou um investimento constante no 

aperfeiçoamento dos objetivos de referência, gerais e específicos, que redundou num 
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esclarecimento e adequação permanentes dos quadros concetuais às características e 

exigências do objeto empírico. A fim de traçar possíveis esquemas de ação, enunciam-se 

os objetivos que subjazem a esta investigação: (1) posicionar a situação social da 

violência doméstica num contexto espácio-temporal, discriminando fatores estruturais e 

tendências socioculturais; (2) elencar indicadores que permitam um conhecimento 

sociodemográfico/socioeducacional/socioprofissional dos arguidos envolvidos, 

inventariando fatores de risco inerentes ao seu perfil; (3) construir um retrato dos fatores 

inerentes à multidimensionalidade do fenómeno criminal da violência doméstica, o que 

implica depreender as possíveis relações estabelecidas entre arguido-vítima e estudar as 

possíveis manifestações da violência; (4) indagar a resposta jurídico-penal portuguesa em 

matéria de violência doméstica, requerendo apreender as medidas para os sujeitos 

processuais, os programas de prevenção e as sanções protetoras (não) aplicadas consoante 

as sinalizações diagnosticadas, a eficácia das respostas sociais e jurídicas acionadas e as 

políticas sociais com as quais se confrontam; bem como captar o papel dos profissionais, 

os princípios orientadores, obstáculos e potencialidades no exercício inerente às suas 

funções e os recursos e competências mobilizadas. 

 Os objetivos da pesquisa demarcam diretamente a construção abstrata do espaço 

concetual. Representam instrumentos na abordagem da realidade social e “modos de a 

tornar inteligível, mas nunca se confundem com ela” (Silva e Pinto, 2014, p. 10). O 

próximo passo operatório traduz-se, por isso, numa operacionalização das matrizes 

conceituais, estipuladas nas categorias e indicadores da tabela 1. 
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Tabela 1. Concetualização 

Categoria Indicador 

Crime Comportamento descrito pelo legislador como punível com uma sanção jurídico-

penal. 

Violência Do ponto de vista criminal, a ênfase recai no resultado, tendo em conta o dano 

causado, a intenção do ato, a prova face à identidade do agressor.  

Crime de 

violência 

doméstica 

Envolve qualquer conduta ou omissão de natureza criminal, reiterada ou não, que 

inflija sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos e/ou económicos, de modo direto 

ou indireto, a qualquer pessoa que resida habitualmente no mesmo espaço doméstico 

ou que, não residindo, seja cônjuge ou ex-cônjuge, companheiro/a ou ex-

companheiro/a, namorado/a ou ex-namorado/a, ou progenitor de descendente 

comum, esteja ou esteve numa situação análoga, ou que seja descendente, por 

consanguinidade, adoção ou afinidade”– como é um crime pode ser punido por lei. 

Arguido O estatuto de arguido decorre automaticamente da dedução de acusação ou do 

requerimento de abertura de instrução contra pessoa determinada (art.º 57º, do CPP). 

E a sua atribuição é obrigatória quando: a pessoa sobre quem recaiam suspeitas 

fundadas da prática de um crime preste declaração perante autoridade judiciária ou 

órgão de polícia criminal; lhe seja aplicada uma medida de coação ou de garantia 

patrimonial; um suspeito for detido; ou for levantado auto de notícia (art.º 243º, do 

CPP). Pode também ser requerido pelo próprio suspeito (art.º 59, do CPP). É uma 

figura processual que dispõe de direitos e deveres e usualmente se relaciona de forma 

dicotómica com o termo vítima.  

Vítima No sentido mais geral, extensivo e subjetivo, o indivíduo que, individualmente ou 

fazendo parte de uma coletividade, sofre as consequências dolorosas determinadas 

por fatores de diversas origens: físicos, psicológicos, económicos, políticos e sociais, 

mas também naturais. 

Defesa Exposição dos factos e produção de provas em favor do agente do crime para refutar 

a acusação. Peça processual deduzida pelo Ministério Público ou pelo assistente, em 

virtude de, durante o inquérito, se considerar terem sido recolhidos indícios 

suficientes de se ter verificado o crime. 

Processo crime Sequência de atos preordenados e praticados por certas pessoas, legitimamente 

autorizadas, em ordem à decisão acerca da prática de algum crime e, em caso 

afirmativo, sobre as necessárias e respetivas consequências jurídicas e a sua justa 

aplicação. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Dicionário de crime, justiça e sociedade (Maia, 2016) 

 

 Em sequência do posicionamento dos conceitos chave, inscreve-se a problemática 

num quadro sociológico mais vasto que convoque uma leitura a diferentes dimensões e 

escalas de análise. Tal como especifica Silva (2014), os factos sociais só podem ser 

explicados por sistemas de relações entre eles – estabelecer correlações, ou seja, relações 

empiricamente testáveis (p. 52). Nesta lógica, mobiliza-se um modelo de análise, no qual 

se conjugam as variáveis aptas a apreender empiricamente as características e marcas do 

objeto estudado. 
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Figura 1. Modelo analítico da investigação 

 
Fonte: Autora 

 

De modo a ser coerente com as noções de Quivy e Campenhoudt (2013), um 

modelo analítico deve revelar a “charneira entre a problemática fixada pelo investigador, 

por um lado, e o seu trabalho de elucidação sobre um campo de análise forçosamente 

restrito e preciso, por outro” (p. 109). A figura 1 instrumentaliza precisamente, com a 

devida clareza ilustrativa, o processo teórico-analítico de pesquisa vigente. Sob uma 

perspetiva global, procura-se discernir quais as relações de influência direta ou mútua 
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entre os elementos que o compõem. Desde logo, Sociedade e Direito/Justiça (embora não 

se definindo como conceitos sinónimos, estão inextricavelmente ligados) reposicionam-

se analiticamente como sistemas alicerçadores, a um nível macroestrutural, e na sua 

dependência mútua, e em constante reajustamento, estabelecendo as regras éticas, 

modelos de conduta ou padrões que dominam o seu todo. A sociedade (organizada) é o 

meio no qual o Direito e a Justiça surgem e se desenvolvem. Por sua vez, Direito e Justiça, 

fazendo jus da sua autoridade socialmente construída, fixam os princípios reguladores das 

relações sociais. Em conjunto, reconhecem e desaprovam a prática de atos de violência 

doméstica, outorgando-os em objeto da criminalização. Como em qualquer outro tipo 

ilícito, em termos da metodologia processual, à figura jurídica do arguido é assegurado 

constitucionalmente o direito à defesa, que o protege com base em princípios, dos quais 

salientamos a presunção da inocência, o direito à não autoincriminação e o direito ao 

silêncio. Esta é a variável central para enquadrar a orientação livre, por parte do arguido, 

da sua postura processual. Na sua exploração, ganham contorno os restantes eixos de 

análise de nível micro.  

No seguimento da interpretação do esquema-síntese, admite-se uma primeira fase 

de aproximação ao objeto empírico, mediante a caracterização do sistema social dos 

indivíduos. O propósito visa indagar se se perscruta um determinado perfil que se afasta 

dos padrões comuns e se une e aproxima entre si, como uma amostra homogénea, e sob 

a qual deverá incidir a intervenção, ou se se desconhecem evidências que os distingam 

dos restantes indivíduos. Assim, procura-se problematizar se poderão as características 

individuais e fatores de risco ser determinantes para antecipar um presumível arguido. 

Esta hipótese específica apela à operacionalização conforme uma lógica de relação causa-

efeito, constituindo uma pressuposição alvo de verificação pelo confronto com os dados 

empíricos (Creswell, 2014, p. 69). 

Depois de conhecer o agente, importa inferir as especificidades dos factos pelos 

quais está acusado, contra quem os praticou (se numa relação de intimidade ou 

intergeracional), como os praticou (se com recurso ao abuso físico, psicológico e 

emocional, sexual, institucional, negligência e/ou stalking) e outros elementos que 

legitimem a classificação de crime de violência doméstica. Procurando fundir 

intersecionalidades, examinam-se processos socioculturais/legais e contexto de 

influência propícios à sinalização dos comportamentos criminosos. 
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 Procede-se, posteriormente, a um diagnóstico de maior enfoque nos trâmites 

processuais, do qual se depreendem medidas de coação, meios de prova requeridos, 

despachos finais. Com o material recolhido, aplica-se um exercício de retorno à figura do 

arguido que percecione as diferentes manifestações da sua postura: colaboração (ou não) 

com a investigação, silêncio, declaração (ou não) contra si mesmo, confissão (ou não), 

declaração do inverídico, apresentação (ou não) de provas que prejudiquem a sua situação 

jurídica, prática (ou não) de comportamento ativo que o comprometa, participação (ou 

não) ativa de procedimentos probatórios incriminatórios, cedência (ou não) do seu corpo 

(totalmente ou parcialmente) para a produção de prova incriminatória, entre outros. A sua 

análise adiciona a problematização do acionamento de estratégias, em prol da sua própria 

defesa, que interfiram no procedimento criminal, influenciando, inclusive, a posição dos 

restantes sujeitos, em particular, da vítima. Propõe-se, por isso, o confronto com a 

perspetiva dos profissionais de justiça que mobilizam recursos e competências para fazer 

face aos constrangimentos do próprio processo. Num balanço final, discute-se de que 

forma são harmonizados os direitos conferidos aos distintos sujeitos sem gerar possíveis 

efeitos de revitimização ou descredibilização por parte da sociedade no geral, que 

denunciem (ou não) uma hierarquia de direitos. 

 

2. Instrumentos de recolha, análise e tratamento de dados 

 

 O acionamento da metodologia, do qual resulta a manipulação de fenómenos, 

deverá atender, preliminarmente, ao objeto e objetivos propostos, bem como, e neste caso 

em concreto, à entidade acolhedora para a realização do estágio e respetivas normas de 

conduta defendidas. A sua escolha estratégica reflete o estudo ou pensamento metódico 

e sistemático sobre a realidade social. Posto isto, na continuidade da realização desta 

investigação, é acompanhada uma linha de raciocínios suscetível à articulação entre 

processos analíticos de dedução e indução. Tal estratégia conhece um movimento 

retroativo, latente a um mecanismo de vaivém entre a teoria e a empiria que reproduz, em 

concreto, momentos de revisão, reformulação e evolução dos objetivos, esquemas 

concetuais, das questões de partida e objetivos (Creswell, 2014, p. 13). Admite, portanto, 

a coexistência de um trabalho recíproco e dialético entre quadros teóricos e âmbitos de 



O silêncio do arguido, a culpa da vítima:  

uma proposta sociológica no domínio do crime de violência doméstica 

51 

questionamento empírico, relação da qual a ciência se alimenta (Fernandes, 1996, p. 34), 

cujas etapas se encadeiam numa lógica de continuidade e interdependência.   

Partindo deste pressuposto e de uma lógica justificativa e coerente, não se socorre 

de apenas uma abordagem mas de uma pluralidade, acionadas alternada ou 

simultaneamente, o que confere uma estratégia de triangulação metodológica (Janesick, 

1994), isto é, um procedimento de validação instrumental e teórica, concretizando-se 

através do confronto dos dados obtidos a partir de várias técnicas (cit. por Dias, 2008, p. 

21). Posto isto, são elegidos, como instrumentos de recolha de informação, a observação 

direta, a análise documental e a entrevista semiestruturada, aos quais se acrescentam, 

como métodos de análise de informação, a análise estatística dos dados e a análise de 

conteúdo. Tal como se pode induzir, em termos metodológicos, será colocado em prática 

um modelo misto, cuja especificidade se vincula no cruzamento entre as abordagens 

quantitativa e qualitativa, em permanente diálogo. De acordo com Creswell (2014, p. 14), 

o método misto consiste num modelo de investigação mais completo por aplicar uma 

recolha e análise de dados de natureza distinta que incidam sobre um mesmo objeto de 

estudo, obtendo, assim, explicações abrangentes. Por conseguinte, procede-se de uma 

abordagem de índole quantitativa, caracterizada pela sua objetividade científica, para 

considerar o fenómeno social da criminalidade da violência doméstica e respetivos 

agentes, na sua generalidade, com base na coleta e tratamento de informações relativas a 

padrões numéricos de mensuração. Como contributo, complementa-se a análise com uma 

investigação de cariz qualitativo, de modo a conceber profundidade e amplitude na 

compreensão dos significados, perceções, experiências subjetivas, reações verbais e não 

verbais. A ineficácia dos valores estatísticos na resposta a todos os objetivos propostos 

impele a esta constante harmonização, coadjuvando na complexificação dos resultados e 

conclusões e conferindo uma base empírica mais sólida. Assim, concretiza-se um 

continuum epistemológico, ao invés de uma dicotomia (Dias, 2008, p. 22). 

 A execução de qualquer instrumento requer um questionamento epistemológico 

capaz de anunciar as dissimilitudes e complementaridades dos procedimentos e seu 

alcance, posto que “nada em ciência opera por si” (Fernandes, 1996, p. 35). A participação 

informal, nas mais variadas situações rotineiras, e a conversa informal são, desde logo, 

técnicas nucleares, que notabilizam “a arte de obter resposta sem fazer perguntas” (Costa, 
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2014, p. 138), às quais se pode incluir os informantes privilegiados, condutores de 

informações objetivas sobre aspetos da realidade social a que o investigador não teve 

acesso direto (Idem, p. 139). 

 Prontifica-se, de seguida, a observação direta, descrita como sendo o dispositivo 

mais puro de fazer investigação social, já que apela a todos os sentidos do investigador. 

Ora, a conceção de estratégias padronizadas de recolha de informação sobre o real 

contribui poderosamente para que o processo da observação sociológica, em sentido 

amplo, se convertesse numa fase do trabalho científico mais sistemática e racionalmente 

controlada (Almeida e Pinto, 2014, p. 55). A sua operacionalização permite “captar os 

comportamentos no momento em que eles se produzem e em si mesmos, sem a mediação 

de um documento” (Quivy e Campenhoudt, 2013, p. 196), o que significa “ser testemunha 

dos comportamentos sociais dos indivíduos ou grupos nos próprios locais das suas 

atividades ou residências sem lhes alterar o seu ritmo normal” (Peretz, 2000, p. 25-26). 

Ainda assim, para que se desenvolva, como um exercício científico, obedece a 

determinados parâmetros, nomeadamente a consideração pela questão de partida ou 

problemática, o registo metódico e controlado e a execução de um cronograma de 

investigação, que implique níveis de temporalidade.  

Aplicada ao contexto do estágio, revela ser útil, aquando a familiarização com a 

cultura organizacional, enquanto agente passivo, o que pressupõe a exploração do espaço 

físico; o acompanhamento das dinâmicas do quotidiano profissional de justiça, no DIAP; 

a apreensão dos moldes alusivos ao  antes, durante e após os autos de inquirição a vítimas 

e testemunhas, os autos de interrogatório e 1º interrogatório, desenvolvidos nas 

instalações da 1ª secção, nos gabinetes de inquirição, ou na 1ª secção de Instância Central 

de Instrução Criminal e os julgamentos, já no Tribunal Criminal; o registo das condutas 

e posturas dos profissionais e sujeitos processuais, bem como das modalidades de 

interação e dos comportamentos relacionados com a apropriação do espaço. Como tal, 

objetiva-se, a partir desta técnica, recolher dados in loco, que se farão supervisionar de 

uma grelha de observação prévia, selecionando-se três para figurar em anexo33. Não 

 
33 Recomenda-se a consulta do anexo 2. A decisão de circunscrever o número de grelhas de observação a 

apresentar vinculou-se ao efeito de saturação. Quer isto dizer que, face a um número suficientemente vasto 

de observações que, como consequência, resulte numa crescente repetição da informação empírica, 

consideram-se 3 grelhas como representativas das tendências, a que se pretende aceder (Costa, 2014, p. 

142). 
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obstante o enfoque no objeto privilegiado da pesquisa – os arguidos –, adicionam-se 

apontamentos referentes à descrição física, comportamental e espacial, revelando pistas 

subtis sobre algumas dimensões que possivelmente passariam despercebidas a outro tipo 

de técnicas.  

Recorre-se, igualmente, à análise documental tendo em vista uma familiarização 

dos conceitos e processos de trabalho. Desta forma, estipula-se o levantamento de fontes 

e materiais privados, cedidos pelo DIAP para efeitos do estágio, e, portanto, de análise 

secundária, visto serem compilados através de dados documentais preexistentes. Neles, 

são coligados, a título de ilustração, os autos das declarações da vítima, testemunhas e 

ofensor, os meios de prova recolhidos durante a investigação criminal, designadamente 

os exames periciais e os episódios de urgência hospitalar e, presumivelmente, o despacho 

proferido pelo Ministério Público e/ou a sentença do juiz. Neste âmbito, viabiliza-se a 

construção de uma base de dados, com o suporte do software de análise estatística IBM 

SPSS Statistics 25, que agregue variáveis relativas às características das situações 

potenciais de criminalidade, bem como aos perfis, reconhecendo os eixos sociais que 

estão no desenrolar do problema social.  

Através dos dados obtidos, e respetivos cruzamentos e tratamento, a etapa sequente 

serve-se do método auxiliar da análise estatística, que identifica o exercício de exploração 

das frequências, distribuição e relação entre as variáveis, numa perspetiva de análise 

causal. O essencial estará em atender às análises que despertem perspetivas de maior 

compreensão dos fenómenos, situando-os em contextos mais amplos de explicação. O 

facto como facto, mesmo quando sujeito a operações matemáticas, necessita de ser 

inserido num modelo teórico que lhe confira o seu devido significado (Fernandes, 1996, 

p. 34).  

Para tal, um dos procedimentos necessários identifica-se na composição de uma 

amostra metodologicamente sólida, dada a extensão da dimensão da população alvo. 

Relembrando Churchill, a população é definida como a totalidade de elementos que estão 

em conformidade com as especificidades estabelecidas, as especificações definem os 

elementos que pertencem ao grupo alvo e aqueles que não pertencem (Vicente et al, 1996, 

p. 39). Neste esquema quantitativo, os arguidos integram um plano amostral análogo aos 

critérios de subjetividade da investigadora (Guerra, 2014), que agora se denunciam: 

primeiramente, subscreve-se a amostra aos processos tipificados como crimes de 
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violência doméstica, independentemente de possíveis posteriores requalificações; em 

seguida, é imprescindível, a atribuição de, no mínimo, um estatuto do arguido, caso 

contrário é excluído automaticamente; adota-se, igualmente, um critério geográfico, o 

qual limita a consulta à área afeta ao DIAP do Porto; se cumpridos os parâmetros 

anteriores, confronta-se com um critério final, de índole temporal, que visa a inclusão de 

processos cuja data da prática dos factos proceda as alterações introduzidas ao abrigo da 

Lei nº 59/2007, de 4 de setembro, respeitante à reforma do Código Penal, bem como da 

Lei nº 112/2009, de 16 de setembro, relativa à matéria de prevenção de violência 

doméstica e de proteção e assistência das suas vítimas. Do conjunto dos processos, houve 

a necessidade de acrescentar, propositadamente, acusações e suspensões provisórias, de 

forma a encontrar efetivos mais próximos nos vários tipos de decisão, que assegurassem 

a comparabilidade dos dados sem, contudo, inviabilizar a amostra. Contabiliza-se, assim, 

um total de 196 processos, entre os quais 48 são arquivamentos, 53 suspensões 

provisórias, 56 acusações e 40 sentenças.  

A entrevista, ferramenta metodológica também pertinente para este domínio, 

caracteriza-se pelo “contacto direto entre o investigador e os seus interlocutores e por uma 

fraca diretividade” (Quivy e Campenhoudt, 2013, p. 192). É um processo inerente à 

comunicação e interação humana, podendo ser considerada a sua observação participante 

mútua [entrevistador-entrevistado]. Os entrevistados são sujeitos ativos, envolvidos 

juntamente com o investigador em processos de “construção de sentido” (Foddy, 1996, 

p. 26). Atendendo às suas diferentes variantes, para o estágio em questão, a escolha incide 

na entrevista semiestruturada, visto permitir uma maior flexibilidade e menor grau de 

ambiguidade comparativamente à entrevista convencional ou questionário. Ao ser 

permitida, ao longo da sua condução, uma sequência livre dos temas, os dados podem ser 

explorados a fim de serem enriquecidos, enquanto é respeitado o nível de articulação. Tal 

como Quivy e Campenhoudt (2013) definem, ser semiestruturada subentende que não 

seja “inteiramente aberta nem encaminhada por um grande número de perguntas precisas” 

(p. 192). Ainda que livre, não deixa de se fazer acompanhar da construção de um guião34 

devidamente estruturado.  

 
34 O guião de entrevista às Procuradoras da 1ª secção do DIAP está disponível, na sua íntegra, no anexo 3.  



O silêncio do arguido, a culpa da vítima:  

uma proposta sociológica no domínio do crime de violência doméstica 

55 

Num esforço de conciliação entre as necessidades da investigação e os materiais 

acessíveis, as entrevistas aplicam-se às Procuradoras da 1ª secção do DIAP, considerando 

serem a melhor via de se fazer chegar aos grupos alvo, graças à posição privilegiada que 

ocupam35. Realizaram-se quatro entrevistas de caráter individual, total correspondente ao 

número de profissionais que ocupam este cargo36. Este conjunto amostral delimita uma 

pequena e socialmente diferenciada dimensão dos sujeitos, da qual não se pressupõe 

importância numérica da categoria, ou seja, estatística, mas uma representação teórica da 

população (Guerra, 2014, p. 69). Atendendo aos seus quadros de referência, e numa lógica 

compreensiva e interpretativa, de propósitos heurísticos, importa recolher informação 

relativa aos papéis desempenhados face aos casos crime de violência doméstica e sua 

intervenção, aos princípios orientadores, obstáculos e potencialidades no exercício 

inerente às suas funções, aos recursos e competências mobilizadas, à sua autoperceção da 

eficácia das respostas jurídico-legais ao funcionamento geral da organização.  

Alguns princípios éticos recomendam-se para uma condução da entrevista 

cientificamente válida. Com respeito ao seu cumprimento, efetuou-se o registo em 

formato áudio, após o necessário consentimento das entrevistadas, bem como a 

salvaguarda da garantia de sigilo, anonimato, confidencialidade e a utilidade dos dados 

para efeitos exclusivamente académicos. Foi, ainda, concedida a possibilidade de escolha 

tanto do local como do horário da entrevista, de forma a estabelecer um ambiente de 

conforto e confiança para as entrevistadas.  

Na etapa ulterior à recolha da informação empírica, avança-se linearmente para uma 

transcrição integral das entrevistas. Preliminarmente, regista-se de modo fiel o discurso 

das entrevistadas, incluindo todas as frases interrompidas, repetições, erros gramaticais e 

adicionais notas sinaléticas relativas a expressões faciais, entoação de voz e 

paralinguagem. Posteriormente, sem desconsiderar o sentido original das expressões, 

depuram-se os elementos, teoreticamente, redundantes e propiciam-se correções, no uso 

da linguagem, que simplifiquem o tratamento de informação subsequente, suportado 

numa análise de conteúdo. O material, sujeito à análise de conteúdo, é concebido como o 

sistema de condições de produção, que se consubstancie no inventário, reagrupamento e 

classificação dos elementos de conteúdo do corpus em análise. Discorre da desmontagem 

 
35 De forma a colmatar o constrangimento institucional que impele o contacto direto com o objeto de estudo 

– os arguidos do crime.  
36 O quadro de caracterização das quatro entrevistadas pode ser consultado no anexo 4. 
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de um discurso e de produção de um novo discurso através de um processo de localização-

atribuição de traços de significação, resultado de uma relação dinâmica entre as condições 

de produção do discurso a analisar e as condições de produção da análise (Vala, 2014, p. 

104). Quivy e Campenhoudt (2013) caracterizam este método de análise das informações 

como “melhor do que qualquer outro método de trabalho”, já que “permite, quando incide 

sobre um material rico e penetrante, satisfazer harmoniosamente as exigências do rigor 

metodológico e da profundidade inventiva” (p. 227). Considerando estar perante um 

instrumento de recolha como as entrevistas, combina-se uma análise de naturezas 

díspares, instrumentalizando uma quantificação simples, ou análise de frequência, que 

viabilize a catalogação das palavras ou símbolos chave, dos temas maiores, temas 

ignorados, principais centros de interesse, ao estudo avaliativo dos objetos referidos pela 

fonte (nível correlacional) e do sistema (estrutura de relações) que associa ou dissocia os 

objetos (nível causal – causa-efeito) 37 (Vala, 2014, p. 108). 

 

 

  

 
37 Sabemos que as terminologias, na metodologia consagrada das ciências sociais, poderão divergir no que 

à construção das grelhas analíticas diz respeito. Para esta pesquisa, designa-se a denominação Categorias, 

Dimensões e Indicadores, tal como se poderá constar através da leitura do anexo 5. 
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Capítulo III. Locus – contexto do estágio 

 

O estágio curricular, que deu corpo a esta investigação, teve lugar no Departamento 

de Investigação e Ação Penal (DIAP) e, simultaneamente, no Juízo Local Criminal, no 

período que compreende o final do mês de janeiro e o final do mês de maio, equivalente 

a 500 horas de trabalho. Esta experiência correspondeu a uma iniciação às práticas 

profissionais, no âmbito da Sociologia, numa lógica de uma pré-profissionalização, 

instigadora da correlação entre o saber académico e a prática profissional. Concretiza-se, 

agora, uma abordagem descritiva das instituições, acompanhada de uma posição reflexiva 

face às linhas orientadoras deste estágio. 

 

1. As entidades acolhedoras: estrutura, competências e profissionais  

 

O Departamento de Investigação e Ação Penal da comarca do Porto, também 

denominado DIAP, terreno escolhido para a concretização deste estágio curricular, 

fundou-se no artigo 94.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de março e constituiu a 

sua organização nos termos definidos pelo Ministério Público, organismo público, 

integrado na função judicial do Estado. Apesar de sediado no Porto, apresenta secções 

locais nos municípios de Gondomar, Maia, Matosinhos, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, 

Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia (Ministério Público, 2019). 

De acordo com as informações disponíveis ao público, ao DIAP da comarca do 

Porto compete dirigir o inquérito e exercer a ação penal de acordo com a seguinte 

discriminação: crimes cometidos na sua área distrital; crimes indicados no n.º1 do artigo 

47.º do Estatuto do Ministério Público (EMP), ocorridos em comarcas pertencentes ao 

extinto distrito judicial do Porto e na comarca de Aveiro; crimes de manifesta gravidade, 

complexidade ou numa dispersão territorial que justifique a direção concentrada da 

investigação; por último, crimes de natureza estritamente militar praticados nas áreas dos 

extintos distritos judiciais de Porto e Coimbra (Ministério Público, 2019). 

Num reforço de eficácia da investigação criminal, o DIAP com sede no Porto, 

subdivide-se em doze secções de competência especializada, semiespecializada e 

genérica, pelas quais se distribuem os inquéritos, de acordo com a competência material 
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de cada uma. A investigação dos crimes de violência doméstica, referência para este 

estágio, integra-se, desde logo, na 1.ª secção, na qual se incluem, também, os crimes de 

maus tratos, a criminalidade contra pessoas vulneráveis e contra a liberdade e 

autodeterminação (Ministério Público, 2019). 

Ao nível da sua composição profissional, é constituído por quatro magistradas, 

subdivididos em três Procuradoras-Adjuntas e uma Procuradora da República, e oito 

oficiais de justiça, categorizados em técnico de justiça principal (também designado como 

chefe da secção), técnico de justiça-adjunto e técnico de justiça auxiliar. Compete aos 

Procuradores da República representar o Ministério Público (MP) nos tribunais de 1.ª 

instância, assumindo essa representação quando o justifiquem a gravidade da infração, a 

complexidade do processo ou a especial relevância do interesse a sustentar, 

nomeadamente nas audiências de tribunal coletivo ou do júri; orientar e fiscalizar o 

exercício das funções do MP e manter informado o Procurador-Geral distrital; emitir 

ordens e instruções; conferir posse aos procuradores-adjuntos; proferir as decisões 

previstas nas leis de processo; definir formas de articulação com órgãos de polícia 

criminal, organismos de reinserção social e estabelecimentos de acompanhamento, 

tratamento e cura; exercer as demais funções conferidas por lei (Procuradoria-Geral da 

República, 2013, p. 51-52). Os Procuradores-Adjuntos exercem funções em comarcas 

segundo o quadro de leis de organização judiciária, competindo-lhes representar o MP 

nos tribunais de 1.ª instância e outras funções conferidas por lei ou pela distribuição do 

serviço elaborada pelo Procurador da República competente (Ibidem). 

Da Procuradoria-Geral Distrital do Porto (Departamento de Investigação e Ação 

Penal-DIAP), foi promovido o programa “Um Passo Mais”, em estreita colaboração com 

o Comando Metropolitano da PSP do Porto, destinando-se a implementar um novo 

modelo de investigação e abordagem dos crimes de violência doméstica e maus tratos na 

cidade do Porto. O programa inclui, como parceiros privilegiados, o Instituto de Medicina 

Legal e Ciências Forenses e a Escola de Criminologia da Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto (FDUP). A sua apresentação formal ocorreu em abril de 2013. 

Esta foi a primeira iniciativa conhecida, de caráter sistemático, implementada em 

Portugal, de especialização na violência doméstica. Emergiu após a reflexão interna do 

DIAP-Porto sobre a necessidade de implementação de formas mais céleres de atuação 

(Quintas e Sousa, 2017, p. 22).  
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No âmbito do compromisso estabelecido entre os parceiros, foram definidos como 

objetivos iniciais: desburocratizar a tramitação do processo; desburocratizar a ligação 

entre as entidades envolvidas; criar, na Polícia de Segurança Pública, um gabinete de 

apoio à vítima, a funcionar a 24 horas, todos os dias; criar, na Polícia de Segurança 

Pública (DIC-SEDE), uma equipa especializada para investigação que assumirá os 

inquéritos do DIAP-Porto; efetuar todas as medidas cautelares e de polícia possíveis (no 

momento e local da 1ª intervenção); prover, de forma urgente, pelo afastamento ou 

minimização do perigo para a vítima (nomeadamente na detenção e condução do agressor 

a 1º interrogatório judicial); acompanhar a vítima (pelo referido gabinete e/ou entidades 

de apoio) durante todo o processo; encurtar prazo de duração previsto para o processo 

abreviado (caso não se verifiquem os requisitos do processo sumário).  

 Nesta linha de atuação, foi, também, estabelecido um Protocolo de Cooperação, no 

ano de 2017, entre o DIAP e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) - 

instituição particular de solidariedade social de âmbito nacional. Implementa, como 

medidas, a cooperação institucional, complementaridade de intervenção, 

encaminhamento das vítimas de crime e informação, da APAV, dos fatores de risco 

durante o acompanhamento. 

 Um trabalho em articulação com a 1ª secção de Instância Central de Instrução 

Criminal é operado. Situada precisamente no mesmo edifício do DIAP, a sua 

competência, regulamentada segundo o artigo 119º da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, 

estipula que as secções de instrução criminal devem proceder à instrução criminal, decidir 

quanto à pronúncia e exercer as funções jurisdicionais relativas ao inquérito, salvo nas 

situações previstas na lei, em que as funções jurisdicionais relativas ao inquérito podem 

ser exercidas pelas secções de competência genérica da instância local” (Lei n.º 62/2013, 

de 26 de agosto). Nesta secção, o interrogatório é presidido pelo juiz de instrução, que 

assume, como incumbências, proceder à instrução, decidir quanto à pronúncia e exercer 

todas as funções jurisdicionais até à remessa do processo para julgamento, nos termos 

prescritos, no CPP (art.º 17º, do CPP). Compete-lhe, exclusivamente, no decorrer do 

inquérito, a efetivação de perícias, exames, buscas domiciliárias, apreensões de 

correspondência e escutas (art.º 269º, do CPP). 

O Juízo Local Criminal, local posteriormente escolhido para o reforço dos dados, 

é onde se procedem aos julgamentos. Considerando a moldura penal geral da violência 
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doméstica (art.º 152º, nº1, do CP), este crime é maioritariamente julgado em sede de 

Tribunal Singular, daí a sua escolha em detrimento do Tribunal Coletivo. Localizado na 

Rua do Bolhão, Porto, tem como principal competência julgar os processos que por lei 

não couberem na competência dos tribunais de outra espécie; ou respeitarem a crimes 

previstos no título V do livro II do Código Penal; ou cuja pena máxima seja igual ou 

inferior a 5 anos de prisão; ou que sejam julgados em processo sumário (art.º 16º, do 

CPP). Em termos dos oficiais de justiça, efetiva-se uma estrutura repartida em três 

categorias, designadamente escrivão de direito, escrivão-adjunto e escrivão auxiliar.  

 

2. O papel do sociólogo no domínio da justiça: das tarefas às competências 

 

 António Firmino da Costa (2004), sociólogo de renome, propõe uma questão chave: 

“será a Sociologia, em si mesma, profissionalizável?” (p. 42). As respostas divergem 

entre os autores. É certo que a construção social da profissão de sociólogo ultrapassou um 

emaranhado conjunto de fatores até obter o reconhecimento social da área científica e 

respetivas atividades, nomeadamente mutações económicas, científicas e técnicas, o 

trabalho social e político, incremento do ensino, a existência de um corpo de 

conhecimentos teóricos e técnicos, a divulgação do título profissional, a intervenção do 

Estado (Gonçalves et al., 2001, p. 81). A evolução e as recomposições que a Sociologia 

e os sociólogos portugueses conheceram, logo desde a sua primeira institucionalização 

universitária, são confrontadas com questões de natureza cognitiva, relacional e 

deontológica. Enquanto, na sua génese, o espaço laboral dos sociólogos confinava-se 

fundamentalmente à atividade docente e universitária e à investigação científica, na 

atualidade, há um conjunto de papéis marcado pela diversidade. 

No contacto com a dinâmica organizacional de órgãos máximos do sistema 

jurídico-penal, a procura pela mobilização de competências sociológicas, nas 

modalidades da cultura profissional, fez-se de empenho, inspiração, dúvidas e, sobretudo, 

desafios. A primeira experiência, no terreno, desvendou dubiedades na gestão do 

desconhecido e prevista administração de conhecimentos e conteúdos, apropriados ao 

longo do percurso académico. Desde logo, a ausência de um sociólogo, ou qualquer outro 

profissional das ciências sociais, surgiu como primeiro entrave inesperado, pelas suas 

mais diversas consequências. Não só impôs a conceção autónoma do novo papel 
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profissional, demarcando funções, tarefas e tudo demais que lhe fosse subjacente, como 

revelou a falta de conhecimento das suas competências teóricas, metodológicas e de 

intervenção, que levasse, por vezes, à confusão com outras formações académicas, como 

a psicologia.  

Esta realidade não é, contudo, restrita ao contexto em questão. É, aliás, objeto de 

debate no panorama geral dos processos de profissionalização. Pese embora a 

consolidação da visibilidade pública, as análises evidenciam uma “persistente dificuldade 

de aceitação, por alguns agentes sociais, dos sociólogos como importantes interlocutores, 

na qualidade de cientistas e técnicos possuidores de competências teóricas, metodológicas 

e relacionais imprescindíveis ao conhecimento das dinâmicas sociais enformadoras da 

nossa contemporaneidade nacional” (Gonçalves et al., 2001, p. 36). Tal fator poderá 

causar um problema de autoidentificação profissional, isto é, legitimidade social que se 

pretenda que seja reconhecida no jogo da interação social, por via do trabalho (Idem, p. 

85). Cabe aos profissionais de Sociologia alterar as conceções ainda dominantes, a 

respeito da utilidade do contributo reflexivo, e solidificar as vantagens da cooperação 

interdisciplinar. 

 Em função disso, não obstante uma definição prévia de objetivos, métodos e 

técnicas, manteve-se a consciência de que, uma vez dependente das lógicas de conduta 

organizacionais, respetivas fontes e materiais cedidos, mas, também, da própria 

imprevisibilidade da realidade, não programável, que escapa ao escasso controlo por 

parte da investigadora (Costa, 2004, p. 134), estaria subentendido um exercício de grande 

nível de flexibilidade e adaptabilidade. Assim foi, com o reconhecimento de campo, 

trâmites e moldes, inculca-se um reajuste gradual de alguns dos pressupostos desenhados 

à priori, num esforço de alcance das expectativas formadas pela instituição acolhedora, 

em prol de uma operacionalização eficaz do tema.  

 Por conseguinte, numa primeira fase correspondente a um processo de 

familiarização e ambientação, inventariaram-se as seguintes atividades: 

acompanhamento de toda a estrutura investigatória e de intervenção, desde a 

participação/queixa criminal, até, posteriormente, a elaboração de despacho final, o que 

implicou a observação direta da apresentação do suspeito detido a primeiro interrogatório, 

na 1ªsecção de Instância Central de Instrução Criminal, e dos atos de investigação 
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realizados pelas Procuradoras Adjuntos e oficiais de justiça que lidam diretamente com 

os casos de violência doméstica; estudo de fontes documentais ministradas pelo DIAP 

com vista à construção de uma base de dados atualizada, sua organização para a 

construção de uma tipologia dos perfis de agressores e vítimas, das características dos 

crimes e dos próprios inquéritos alvo da intervenção do DIAP; elaboração e aplicação de 

entrevistas semiestruturadas às Procuradoras da 1ª secção do DIAP, esta última 

relacionada de forma mais evidente à prática sociológica. Tendo em conta o 

realinhamento referido dos focos de interesse, categorias classificatórias e procedimentos 

técnicos, inerente ao progressivo conhecimento científico do contexto social, e após a 

definição definitiva da temática – defesa dos arguidos - realizaram-se pedidos de 

autorização, junto do Tribunal Singular, para dar continuidade à investigação. Planificou-

se, nos mesmos moldes, a observação dos julgamentos pelo crime de violência doméstica 

e a consulta dos respetivos processos criminais, para complementar a base de dados.  

Com o decorrer do estágio, e a participação assídua da investigadora no contexto 

em estudo, presenciaram-se outras virtualidades e desafios. A impedição do desempenho 

de um papel ativo com os sujeitos processuais (ofendido, ofensor e testemunhas), desde 

logo, revelou ser um constrangimento, posteriormente colmatado com a realização das 

entrevistas às Procuradoras. Constatou-se, também, a frequência de estagiários de outras 

áreas de formação, nomeadamente criminologia e psicologia, com um tipo de trabalho 

muito próximo ao nosso. Por outro lado, a entrada nos “bastidores” permitiu descodificar 

determinados aspetos tipo, desde o ritual específico processual da audiência (levantar 

quando o juiz ou juíza entram na sala para dar início ao julgamento, a título de exemplo, 

a ordem de declarações para cada elemento, o traje profissional, o constante recurso ao 

suporte do Código Penal ou Código de Processo Penal), o jargão jurídico, como se de 

uma encenação solene se tratasse, e depreender, inclusive, a própria perceção dos 

profissionais acerca dos casos crime que os posiciona de forma neutral e trivial. Também 

as condutas da investigadora foram disciplinadas a respeito pelos princípios éticos, 

ditando-se uma contradição de prenoções e tendências do senso-comum, bem como uma 

minimização da sua interferência. Foram aprimoradas aptidões técnicas de outro cariz, 

designadamente a condução de entrevistas conforme os objetivos da investigação 

estabelecidos e o cumprimento das regras que predefinem uma não influência nas 

respostas das entrevistadas. Nesta articulação de saberes e tarefas, num processo diário 
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de aprendizagem, o objetivo perseguiu as competências que Costa traçou como 

sociológicas (2004), a saber: teóricas (seleção, aplicação e produção de teorias e 

conceitos), metodológicas (utilização e desenvolvimento de métodos e técnicas de 

recolha e análise de informação empírica), relacionais (atuação nas interações sociais, 

envolvidas nos objetos de trabalho, de maneira informada pelos conhecimentos 

sociológicos) e operatórias (construção de procedimentos de ação técnica, estratégica, 

organizacional ou comunicacional) (p. 56). 

Já o período derradeiro do estágio foi reservado à análise profunda e sistemática 

dos resultados auferidos e respetiva redação do relatório, ainda que resultado de um 

permanente encadeamento entre recolha e classificação da informação, uma vez que a 

multiplicidade de dimensões do social e a duração da permanência no terreno possibilitam 

e impõem esta parcial sobreposição da recolha, registo e análise do material empírico 

(Costa, 2004, p. 144).  

Nesta fase do processo de pesquisa, é possível enaltecer um conjunto de atributos 

inerentes à cultura profissional dos sociólogos que se possam revelar atrativos para o 

mercado do trabalho. Desde logo, enuncia-se a habilidade na identificação do problema 

social, perfis dos agentes, especificidades, prevalência e incidência da criminalidade 

praticada, para uma agregação e gestão da informação de forma sintética e exaustiva. Mas 

também, e neste seguimento, a proposta de soluções como a formação dos profissionais, 

neste caso concreto, na área da violência doméstica, o fomento de projetos de intervenção, 

a constituição e colaboração em gabinetes de apoio à vítima juntamente com equipas 

multidisciplinares, a mobilização de dinâmicas de grupo ou mediação com os 

intervenientes e, por fim, a avaliação de resultados. 

Para uma estagiária recém-chegada da Sociologia, a proximidade com o objeto de 

estudo sustentou uma maior capacidade de afunilamento das dinâmicas desencadeadas no 

contexto organizacional, bem como uma faculdade reflexiva, matéria prima substancial 

para o capítulo que se segue. Assim, trabalhando o seu potencial, e em jeito de conclusão, 

é plausível afirmar a Sociologia como profissionalizável no seio da justiça criminal.   
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Capítulo IV. Praxis – dados em julgamento 

 

 O confronto com o real ostenta um peso axiológico na obtenção de resultados 

significativos e estatisticamente credíveis que se revelem sociologicamente 

interpretáveis. Incumbe-se a devolução das dimensões empíricas recolhidas e respetiva 

apresentação, conforme a organização concetual sugerida pelas grelhas teóricas elegidas, 

de forma a trabalhar respostas para as questões de partida. Conquanto todos os elementos 

estejam intrinsecamente ligados entre si, confia-se um exercício de compartimentação 

analítica em cinco esferas, para uma simplificação da leitura dos dados recolhidos. 

Atenta-se, ainda, para uma observação dos factos com especial previdência, já que 

emanam de uma confluência de filtros entre “interpretações e recategorizações analíticas 

sobre outra camada de interpretações e recategorizações vertida numa sentença, sobre 

aqueles que foram os factos interpretados e recategorizados pelo Ministério Público, 

sobre a vivência da vítima, que é interpretada e recategorizada por si, em função daquilo 

por que é interrogada e daquilo que imagina ser legalmente relevante” (Gomes et al., 

2016, p. 209). 

 

1. Um olhar cruzado entre caracterizações 

 

1.1. O arguido  

 

O ponto de partida para uma construção viável dos retratos sociológicos da amostra 

quantitativa entrelaça-se com a procura do conhecimento de variáveis basilares dotadas 

de informação sociodemográfica. É também esta a informação que, na sua generalidade, 

coincide com as primeiras páginas de um processo criminal. Atente-se à tabela 2.  
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Tabela 2. Distribuição dos arguidos por categorias sociodemográficas (N = 196) 

Variáveis descritivas N % 

Sexo Feminino 33 16,8 

 Masculino 163 83,2 

Faixa etária ≥18 3 1,5 

18-34 46 23,5 

35-49 80 40,8 

50-64 42 21,4 

65≤ 25 12,8 

Nacionalidade Portuguesa 183 93,4 

Brasileira 6 3,1 

PALOP 7 3,5 

Estado civil Solteiro/a 90 45,9 

Casado/a 61 31,1 

União de facto 13 6,6 

Divorciado/a 29 14,8 

Viúvo/a 2 1 

Omissões 1 0,5 

Habilitações 

literárias 

Sem habilitações 2 1 

Básico 1º ciclo 48 24,5 

Básico 2º ciclo 65 33,2 

Básico 3º ciclo 52 26,5 

Ensino secundário 17 8,7 

Ensino superior 12 6,1 

Fonte: Autora 

  

 Se se traçasse como propósito conceber um perfil homogéneo, prontamente, os 

dados empíricos corroborariam o oposto. Os 196 arguidos em análise, isto é, os sujeitos 

sob os quais recaem fundadas suspeitas da prática do crime de violência doméstica, 

repartem-se equitativamente por entre as variáveis destacadas para análise. 

Estruturalmente, e não obstante a concentração numa população adulto-jovem, admitem-

se indivíduos desde as faixas etárias mais precoces e juvenis, considerando os 16 anos 

como idade mínima plausível para atribuir a qualificação legal de arguido38, até às 

camadas mais idosas, delineadas sob o marco dos 65 anos39. São, sobretudo, solteiros 

(45,9%), ainda que os elementos casados ocupem uma proporção significativa (31,1%), 

seguidos dos divorciados (14,8%), sendo as restantes condições residuais40. Quanto à sua 

 
38 Até aos 16 anos, os menores são inimputáveis (art.º 19º, do CP), designando que, em razão da idade, não 

têm capacidade para avaliar a ilicitude do facto, no momento da perpretação do facto. 
39 Informa-se do reajuste efetuado para cinco intervalos etários, de forma a minimizar a dispersão dos dados 

e facilitar possíveis comparações entre grupos. 
40 Sendo que há variáveis que não são estanques no tempo e que poderão sofrer alterações com o decorrer 

do processo, como é o caso evidente da faixa etária, e o eventual caso do estado civil, selecionaram-se os 

dados correspondentes à fase da denúncia. 
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nacionalidade, são maioritariamente de origem portuguesa (93,4%) e, numa inferior 

percentagem, provenientes apenas de países de língua oficial portuguesa, como o Brasil 

(3,1%), Angola, São Tomé e Príncipe ou Moçambique (3,5%). Já as habilitações literárias 

categorizam, de modo equilibrado, a população por diferentes escalões, com uma especial 

incidência no ensino básico (84,2%) e menor confluência nos níveis superiores 

académicos. Esta constatação não deve, contudo, pressupor a posse de um capital escolar 

desfavorecido, por parte dos arguidos, no geral, uma vez que carece de uma 

contextualização prévia articulada com a distribuição etária. Se, para um indivíduo que 

tem atualmente 18 anos, é necessário completar 12 anos de ensino para cumprir a 

escolaridade mínima obrigatória, para alguém com 45 anos, idade média da amostra, 

seriam obrigatórios 6 anos, um correspondente ao 1º ciclo. Daí que o movimento comum 

apreenda um declinar das habilitações literárias à medida que o fator da idade avança, 

denotando a importância da instrução para as sociedades contemporâneas.  

 Por conseguinte, o indicador que, do conjunto, poderá apresentar capacidade para 

se distinguir-se dos restantes, pelo seu poder discriminatório para o universo empírico de 

referência, é representado pelo género. A assimetria evidencia-se nos valores que refletem 

uma relação de masculinidade a apontar para os 83,2% de agressores41. Por seu turno, as 

percentagens reconhecem um valor antagónico para as vítimas, no feminino - 83,5%. Este 

fenómeno, inteiramente discrepante, é já versado pelos teóricos do domínio, 

inclusivamente discutido no enquadramento teórico deste relatório. Teresa Beleza (2004) 

reportaria que “a criminalidade é um topos da masculinidade. Crime evoca força, 

violência, falta de compaixão, insensibilidade pelo sofrimento alheio. Coisas de que os 

homens são capazes” (p. 32). São instigadas, por isso, determinadas abordagens à defesa 

da denominação de violência de género, em detrimento da clássica violência doméstica, 

o que infere a consumação dos atos de violência em razão do género, com a supremacia 

dos homens sob as mulheres.  

 Todavia, para as entrevistadas, a capacidade explicativa do género não se assume 

de forma exclusiva, no âmbito penal, mas com a influência relativamente a variáveis de 

diferente cariz. É reconhecida a discriminação de género, tanto nas relações interpessoais, 

como em qualquer outra esfera. Porém, as agressoras existem, nesta amostra são 33 e, 

 
41 Contabilizam-se 20 casos de contra queixa, isto é, uma queixa seguida de outra queixa, o que pressupõe, 

para o mesmo processo, que ambos se designem como vítimas e/ou agressores. 
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embora com um número reduzido e visibilidade menor, a sua apreciação não deverá ser 

descartada ou fundida em generalizações: 

“A violência de género é um crime quase impossível de provar, como o femicídio, porque tem de se 

provar que a pessoa foi violenta ou matou pelo facto de ser mulher. Como é que se prova, mediante 

uma relação de intimidade, que um indivíduo mata a sua companheira porque ela é mulher? Eu 

acho que ele mata a sua companheira porque ela é sua companheira. Porque este indivíduo, se 

tivesse a mesma relação e a mesma perspetiva de relação com um indivíduo do mesmo género era, 

também, um potencial homicida ou um potencial agressor” (Procuradora 3, 53 anos).  

 Assim, e indo além dos resultados relevados nas estatísticas, restringir o diagnóstico 

da vitimização a um tipo específico pelo seu género, poderá conduzir à ignorância de 

outros casos reais, desde logo dos homens vítimas, mas também que derivem da 

orientação sexual ou da idade, nomeadamente de crianças e idosos dependentes, cujo 

elemento cuidador, poderá coincidir com o agressor42: 

“Esse conceito de género pode deixar de fora, lá está, situações de homossexualidade, por exemplo, 

e eu costumo dizer, em termos gerais, que os idosos e as crianças não têm sexo” (Procuradora 3, 53 

anos). 

 “Apesar de ser a maioria dos casos que se verificam, em que temos como vítima as mulheres, depois 

caímos nessa situação do filho que maltrata o pai, portanto aí teremos o homem, os maus tratos às 

crianças, não poderemos ir pela violência de género” (Procuradora 4, 45 anos). 

 Prosseguiremos com a análise descritiva dos arguidos, agora com base nas 

frequências calculadas para a composição sociofamiliar, ilustradas na tabela 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 O único tipo de relacionamento abusivo cuja porção de agressoras se sobrepõe ao de agressores, no 

masculino, é precisamente o que prevê uma relação de mãe para filho.  



O silêncio do arguido, a culpa da vítima:  

uma proposta sociológica no domínio do crime de violência doméstica 

68 

Tabela 3.  Distribuição dos arguidos por categorias do agregado familiar (N = 196) 

Variáveis descritivas N  % 

Dimensão  1 24 12,2 

2 51 26 

3 47 24 

4 24 12,2 

5≤ 20 10,2 

Institucionalizado 

Omissões 

1 

29 

0,5 

14,8 

Morfologia  Nuclear com filhos/as 44 22,4 

Nuclear sem filhos/as 28 14,3 

Recomposta 15 7,7 

Monoparental 23 11,7 

Unipessoal 24 12,2 

Alargada 33 16,8 

Omissões 29 14,8 

Número de 

dependentes 

menores 

Nenhum 85 43,4 

1 filho/a 36 18,4 

2 filhos/as 21 10,7 

3 filhos/as 17 8,7 

4 ≤ filhos/as 8 4,1 

Omissões 29 14,8 

Fonte: Autora 

  

 Sinaliza-se pertinente a introdução das principais categorias a respeito do agregado 

familiar dos arguidos, com o propósito de identificação da pluralidade das formas de 

organização da sua vida privada. Ao eleger como critério de base a co-residência, o 

agregado doméstico, noção mais abrangente do que a de família, estrutura-se 

essencialmente em função dos laços de parentesco mas, também, por outros vínculos que 

não os de sangue ou de aliança, permitindo, assim, a sua análise, indagar se estamos 

perante indivíduos com uma rede de apoio e de proximidade sólida ou isolados 

socialmente. Ora, os dados dão conta de unidades domésticas, preponderantemente, 

compostas por dois ou três elementos (50%) o que, não sendo uma dimensão média 

elevada, reflete as tendências gerais recentes (Pordata, 2019), fruto da prevalência dos 

agregados unipessoais e monoparentais e das descendências não numerosas. O 

predomínio recai sob o formato típico caracterizado pela nuclearização da vida familiar 

(36,7%), com ou sem filhos, de casais de direito ou de facto. Durante as entrevistas, 

responsabilizam-se as alterações na composição familiar, marcantes das sociedades 

contemporâneas, pela quebra de valores que, tradicionalmente, seriam indispensáveis à 

boa manutenção das relações de intimidade: 
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“Uma das alterações da família, em Portugal, é que há muito poucos casamentos (…) torna a 

relação mais fraca no que toca à sua perduração no tempo, não é? Porque os vínculos já não são 

só jurídicos ou valores do compromisso de outra ordem mas só quase afetivos. Depois dá uma certa 

instabilidade às relações (…) desagregação da família tradicional, os laços serem muito mais 

instáveis e agruparem-se de forma diferente da tradicional” (Procuradora 1, 47 anos). 

 Um outro fator de alarme, que se pressupõe inerente às estruturas domésticas, 

exprime-se na vivência de membros menores de idade em ambientes familiares 

conflituosos, precisamente pelo seu caráter vulnerável e não autónomo. Na amostra em 

concreto, 41,9% dos arguidos têm, ao seu encargo, no mínimo, um menor (filhos 

biológicos, adotivos ou enteados)43.  

 A descrição dos arguidos reforça-se com os indicadores de classificação de ordem 

sociolaboral, sintetizados, em seguida, na tabela 4.   

Tabela 4. Distribuição dos arguidos por categorias socioprofissionais (N=196) 

Variáveis descritivas N % 

Condição 

perante o 

trabalho 

Empregado/a 89 45,4 

Desempregado/a 64 32,7 

Estudante 7 3,6 

Aposentado/a 27 13,8 

Omissões 8 4,1 

Situação 

na 

profissão 

Patrão 

Trabalhador por conta própria 

Trabalhador por conta de outrem 

Omissões 

2 

27 

151 

16 

1 

13,8 

77 

8,2 

Grandes 

grupos 

das 

profissões 

Profissões das forças armadas 2 1 

Representantes do poder legislativo e de 

órgãos executivos, dirigentes, diretores 

e gestores executivos 

3 1,5 

Especialistas das atividades intelectuais 

e científicas 

10 5,1 

Técnicos e profissões de nível 

intermédio 

13 6,6 

Pessoal administrativo 10 5,1 

Trabalhadores dos serviços pessoais, de 

proteção e segurança e vendedores 

66 33,7 

Agricultores e trabalhadores 

qualificados da agricultura, da pesca e 

da floresta 

13 6,6 

Trabalhadores qualificados da indústria, 

construção e artífices 

24 12,2 

Operadores de instalações e máquinas e 

trabalhadores da montagem 

14 7,1 

Trabalhadores não qualificados 25 12,8 

Omissões 16 8,2 

 
43 Aconselha-se ponderação na análise, já que o peso das omissões poderá provocar enviesamentos, ao invés 

de um retrato fiel dos dados.  
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A apreciação da variável descritiva referente à condição perante o trabalho 

evidencia uma integração, no mercado de trabalho, aproximada dos 50%, o que se poderá 

coadunar com a significativa percentagem de idade ativa do universo empírico. Porém, a 

taxa de desemprego, fator legitimador para a criminalidade em virtude da sua influência 

negativa na condição socioeconómica, não se distancia, aglomerando 32,7% dos 

indivíduos. Ao nível da situação profissional44, apura-se uma presença expressiva de 

trabalhadores por conta de outrem (77%), face aos trabalhadores por conta própria 

(13,8%) e sobretudo ao estatuto de patrão (1%). Estes valores díspares não são peculiares 

já que acompanham as tendências nacionais, caracterizadas pela perda de prestígio dos 

profissionais independentes (Pordata, 2019). Por fim, observa-se como os arguidos 

empregados45 se distribuem pelas mais diversas funções, qualificadas pela Classificação 

Portuguesa, de 201046. Uma específica incidência salienta-se com respeito à categoria de 

trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores (33,7%), a qual 

abrange ocupações como assistentes de viagem, empregados de mesa e bar, cabeleireiros 

e esteticistas, comerciantes, agentes da PSP ou guardas da GNR, seguida do grupo 

representante dos trabalhadores de limpeza (12,8%) e do grupo que abarca carpinteiros, 

serralheiros civis, padeiros e sapateiros (12,2%). Estas são profissões que, em 

concordância com as percentagens de habilitações literárias já calculados, exigem níveis 

de instrução inferiores e que, portanto, se afastam dos segmentos mais qualificados do 

mercado de trabalho.  

 
44 Optou-se por dividir as três situações na profissão, sendo elas: Patrão, Trabalhador por Conta Própria e 

Trabalhador por Conta de Outrem, de acordo com os requisitos da proposta de Almeida, Costa e Machado 

(1988). Deste modo, a situação de Patrão tem em si a categoria de Patrão/Empregador, a de Trabalhador 

por Conta Própria integra Trabalhador por conta própria e Trabalhador familiar e, finalmente, a situação de 

Trabalhador por Conta de Outrem incorpora Trabalhador por Conta de Outrem, Membro ativo e 

Cooperativo e Outra situação. 
45 Foram contabilizadas as profissões dos atualmente ativos e a última profissão dos desempregados e 

reformados que perfaz uma população de 180. 
46 Procedeu-se ao reagrupamento dos Sub-Grupos, apresentados no Recenseamento-Geral da População 

2011, nos 10 Grandes Grupos (0 a 9), de acordo com a terminologia da Classificação Portuguesa de 

Profissões de 2010, que se denominam pela seguinte ordem: Grande Grupo 0 – Profissões das Forças 

Armadas; Grande Grupo 1 – Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, 

diretores e gestores executivos; Grande Grupo 2 – Especialistas das atividades intelectuais e científicas;  

Grande Grupo 3 – Técnicos e profissões de nível intermédio; Grande Grupo 4 – Pessoal administrativo;  

Grande Grupo 5 – Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores (dar 

exemplos de profissões que incluem); Grande Grupo 6 – Agricultores e trabalhadores qualificados da 

agricultura, da pesca e da floresta; Grande Grupo 7 – Trabalhadores qualificados da indústria, construção e 

artífices; Grande Grupo 8 – Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem; Grande 

Grupo 9 - Trabalhadores não qualificados.  
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Decorrente da inferência da violência doméstica como fenómeno multidimensional, 

resultado de uma multiplicidade de causas, aplica-se um exercício de avaliação de risco 

que conjugue variáveis intrínsecas ao arguido, selecionadas a partir da ficha RVD - 1L 

(Avaliação de risco para situações de violência doméstica), vigente nos processos 

criminais, bem como da literatura sociojurídica. A sua sinalização constitui um recurso 

substancial que, não vigorando como agente causal da violência (Gelles e Cavanaugh, 

2005, p. 188), proporciona pistas para os esforços de intervenção e prevenção, que 

conduzam à rutura com a repetição do evento. Com o suporte dos resultados 

discriminados na tabela 5, elaboram-se as devidas análises explicativas. 

 

Tabela 5. Distribuição dos arguidos por fatores de risco (N=196) 

Variáveis descritivas N % 

Dependência económica em relação à vítima 25 12,8 

Vícios (álcool, estupefacientes, jogos) 98 50 

Problemas financeiros /dificuldade em manter emprego 106 54,1 

Vitimização na infância 37 21,8 

Psicopatologia/perturbação mental 52 26,5 

Problemas de personalidade 114 58,2 

Posse de armas 21 10,7 

Queixas criminais anteriores 85 43,4 

Fonte: Autora 

 

Dos 196 arguidos em destaque, 174 denunciam algum fator de risco supra 

anunciado. Este é um valor, desde já, estatisticamente sobrerrepresentado, que merece 

uma conveniente reflexão, alicerçada no aprofundamento de cada indicador. O 

padecimento de qualquer patologia, instabilidade emocional/psicológica, que padecesse 

do acompanhamento por profissional de saúde, ou medicação receitada, estabeleceu-se, 

ilusoriamente, como o primeiro atributo historicamente a ser apontado aos 

comportamentos criminosos, de forma a, mediante somente aspetos de ordem natural ou 

individual, legitimar a segmentação com os não criminosos. Na população, em estudo, 

representa-se sensivelmente uma percentagem de 26,5%, sendo dos fatores menos 

relevantes do seu conjunto. Já a denominada carreira criminal ou história passada de 

episódios ilegais evidencia-se como forte predisponente para a incidência ou reincidência 

de atos violentos, no contexto de relacionamentos presentes ou passados. Contabilizam-

se 85 indivíduos com queixas criminais precedentes, no seu registo, aquando a sua 

constituição como arguido de violência doméstica, entre os quais 29 por violência 



O silêncio do arguido, a culpa da vítima:  

uma proposta sociológica no domínio do crime de violência doméstica 

72 

doméstica contra a mesma ou diferente vítima. Outras variáveis como o uso e porte, ou 

ameaça, de algum tipo de armas, ou o seu acesso fácil, ainda que de expressão menos 

significativa (10,7%), é associada à intensificação da gravidade e perigosidade de um 

dado evento violento. A dependência económica do ofensor em relação à vítima (12,8%) 

inverte as tendências, porém funciona igualmente como fator de risco já que alimenta a 

ininterrupção da relação abusiva, sendo particularmente substancial em contextos de 

violência perpetrada de filhos adultos contra pais (também dependentes mas a outros 

níveis) (enumeram-se 12 casos dos 25). Ainda, nesta linha de raciocínio, a subsistência 

de problemas financeiros, aos quais se adiciona a dificuldade em manter uma profissão 

estável, revela-se como um dos valores mais consideráveis (54,1%), desvendando a 

correlação forte entre a condição socioeconómica e a predisposição para a prática de 

violência doméstica, já delatada na análise do número de indivíduos desempregados. 

Contudo, o fator mais proponente, neste jogo de relação causa-efeito, regista-se nos 

problemas de personalidade do arguido (58,2%), que o incitam à perseguição intencional, 

intimidação, demonstração de ciúmes excessivos ou controlo, em muitos casos, 

impulsionados por suspeitas de infidelidade ou tentativa de rutura da relação, por parte 

da vítima. Este tipo de risco é, por isso, mais característico das relações entre parceiros 

íntimos (cerca de 108 casos do total de 114), do que entre pais e filhos. À visto disso, as 

Procuradoras, alvo da entrevista, sobrevalorizam o diagnóstico das particularidades 

interrelacionais, em prol das particularidades sociodemográficas: 

“Podemos encontrar padrões… padrões de intolerância, por parte dos arguidos, de intolerância à 

negação” (Procuradora 3, 53 anos). 

“Têm a ver com a natureza humana e com a forma como estabelecem as relações, uns com os 

outros.” (Procuradora 1, 47 anos). 

Ademais, atribui-se particular destaque, por parte das profissionais de justiça, aos 

fatores a respeito da vitimização na infância e dos vícios (que agregam o consumo de 

álcool, estupefacientes e jogos, em excessividade) apesar de, estatisticamente, não se 

manifestarem como os mais significantes. O fenómeno da transmissão intergeracional da 

violência, aqui representada em 37 casos, poderá funcionar como presumível preditor 

para futura violência, ou no papel de vítima ou de abusador: 

 “Viveu sempre num ambiente conflituoso e, portanto, ela depois inicia uma relação, muitas das 

vezes, acha que aquilo que é um padrão normal, foi a maneira, foi o que aprenderam e acham que 

é assim que se vive” (Procuradora 4, 45 anos). 
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 “A banalização da violência pode ser um fator de risco, ou seja, se eu for criada num ambiente, 

em que a violência é uma banalidade, é evidente que eu vou praticar a violência como uma 

banalidade e vou encará-la como uma banalidade, portanto, parece-me que é um fator de risco” 

(Procuradora 3, 53 anos). 

No caso dos consumos aditivos (50% da amostra), as críticas incidem, 

unanimemente, sob o raciocínio desculpabilizante para o indivíduo que, alegadamente, 

apenas agride quando sob efeito de álcool ou outras substâncias ilícitas, autopercecionado 

pelo próprio, reconfortante para vítima e amplamente difundido pela sociedade: 

 “É dissociar o seu homem do quando está bêbado de quando não está bêbado (…) na perceção 

das vítimas tratam-se de duas pessoas diferentes: o alcoólico e o não alcoólico, só que o processo 

só tem uma pessoa” (Procuradora 1, 47 anos). 

“Muitas vezes até dizem: «o meu marido, ele até um bom marido, um bom pai, o problema é quando 

bebe». Pois, o problema é quando bebe mas isso, só por si, não pode… potencia, agora não é o 

motivo principal.” (Procuradora 4, 45 anos). 

 “Se virmos o álcool como um fator com essa importância, a esse ponto, estamos a ter o discurso 

exato da vítima: «ele é muito bom homem, só que quando está com o vinho é que estraga tudo.» E 

esse discurso da vítima nós não podemos ter. Temos de ter um discurso mais completo, mais 

abrangente e mais estudado” (Procuradora 3, 53 anos). 

Esta imagem, próxima da revisão da literatura, auxilia na identificação de fatores 

provocadores e potenciadores dos comportamentos violentos. Perde, contudo, a sua 

legitimidade sempre que automaticamente julgada como sua causa direta. Basta relembrar 

que os indivíduos que se embriagam ou consomem drogas não são todos agressores e se 

agridem não escolhem alvos indiscriminados:  

“O homem está no café, conversa com os amigos muito bem, paga a conta direitinho, entra no 

carro, conduz até casa, abre a fechadura da porta com a chave, entra em casa e quando se depara 

com a mulher é que se lhe dá o álcool. (…) nem todas as pessoas que bebem agridem os parceiros 

e nem todos os que agridem os parceiros bebem.” (Procuradora 3, 53 anos). 

Para sintetizar, e em resposta à questão de partida, observam-se determinadas 

regularidades sociais, não de caráter satisfatório para a construção de um perfil unitário, 

mas colaborantes na caracterização da nossa amostra de arguidos como sendo masculina, 

entre os 35 e 49 anos de idade, solteira, com o 3º ciclo do ensino básico completado, 

residente num agregado doméstico com filho(s) e empregada no grande grupo dos 

trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores.  
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1.2. O crime 

 

A classificação dos comportamentos que, na ótica do sistema judicial, são, não 

apenas suscetíveis, como prováveis de serem admitidos como censuráveis e, como tal, 

punidos, vigora como meio de operacionalização para esta fase da investigação que 

objetiva conhecer contra quem, como e onde é perpetrada a violência. Principia-se por 

uma das diferentes idiossincrasias que, no domínio do Direito Processual Penal, 

compõem o crime de violência doméstica e o particularizam de demais ilícitos - o especial 

caráter relacional entre ofensor e vítima. Para a sua categorização, aplica-se uma 

nomenclatura que respeite os preceitos da legislação47, detalhada na tabela 6.  

 

Tabela 6. Distribuição dos crimes de violência doméstica por tipo de relação arguido-vítima (N=196) 

Variáveis descritivas N % 

 

Intimidade 

 

 

 

Conjugalidade Presente 48 24,5 

Passada 11 5,6 

Namoro Presente 48 24,5 

Passado 44 22,4 

Intergeracio

nal 

Descendente 22 11,2 

Ascendente 13 6,6 

Colateral 10 5,1 

Fonte: Autora 

 

Com base num presumível vínculo de proximidade afetiva, estreita e pessoal, o 

universo dos crimes de violência doméstica, em apreciação, reproduz-se, 

predominantemente, entre parceiros íntimos (figuram 151 casos) e, em menor número, 

nas relações de descendência, ascendência e colateralidade, nas quais se incluem os graus 

de parentesco por consanguinidade ou afinidade entre netos/avós, sobrinhos/tios, sogros 

e padrastos (evidenciadas em 45 casos). 95 arguidos (48,5%) coabitam com a vítima, 

intensificando o risco de violência. 

O destaque insurge nas mais recentes introduções na definição do tipo legal de 

crime violência doméstica cujas frequências adquirem aqui pertinente visibilidade. O 

namoro, com uma percentagem aproximada da maioria (46,9%), foi previsto 

 
47 No ponto 41, do Relatório Explicativo da Convenção de Istambul, a violência doméstica considera dois 

tipos de violência: nas relações de intimidade entre atuais ou ex-cônjuges e companheiros; intergeracional, 

tipicamente entre pais e filhos (Conselho da Europa, 2011). 
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legislativamente mais tarde, devido ao caráter ambíguo que lhe é subjacente e 

incrementador de dificuldades probatórias. Já as relações de conjugalidade, ou análogas 

à dos cônjuges, de caráter findo nem sempre simbolizam o fim de relações abusivas, 

reivindicando, por isso, o alargamento do âmbito subjetivo da punição ao agente, 

independentemente da coabitação. Na amostra, apuram-se 55 casos, equivalente a 28%. 

Coincidentemente, ambas as situações se desviam da noção tradicional de família, de 

acordo com as entrevistadas, induzindo-as a discordar com o facto de se qualificar como 

doméstica a violência com este tipo de singularidades. Fundamentam o seu ponto de vista 

com base num sistema de valores idealizado:  

“O conceito de família não se coaduna com o conceito de violência doméstica. A família deve ser 

entendida, pelo menos para mim, deve ser entendida como uma entidade em que há respeito, em 

que as pessoas encontram o apoio, em que há tranquilidade, portanto, violência doméstica é um 

aparte à família.” (Procuradora 4, 45 anos).  

 A concetualização de violência doméstica, como que associada em exclusivo à 

instituição familiar, corre o risco de se tornar restringente, tal como se defende para a 

questão da violência de género, mas por diferentes razões: 

“Vamos supor que, há uns anos atrás, antes de ser permitido o casamento homossexual, duas 

pessoas do mesmo sexo ou do mesmo género não poderiam casar-se e eram completamente 

merecedores de tutela do crime de violência doméstica, portanto não faz sentido falar de família.” 

(Procuradora 3, 53 anos). 

“[a família] pode não se referir a um conceito tão restrito e envolver as amizades” (Procuradora 2, 

40 anos).  

 Perante tais argumentos, problematiza-se se a desadequação estará na própria forma 

de conceituar o termo de família ou se na inviabilidade de equipará-la ao fenómeno 

criminal de violência doméstica, este último mais abrangente. Uma das Procuradoras 

contravém da seguinte forma: 

“O 152º da violência doméstica está completamente desenquadrado da tutela da família e o 

legislador expressamente disse que não era a família que estava a tutelar quando criou o crime de 

violência doméstica” (Procuradora 3, 53 anos). 

O constante debate entre definições, reproduzido pelas Procuradoras, não é mais do 

que um retrato autêntico da controvérsia que se experimenta nas pesquisas bibliográficas. 

Há, por isso, uma proposta consensual que recai em noções substitutas, e que se esperam 

mais compatíveis, designadamente: relações de proximidade ou parceiros íntimos. Este 

exercício de readaptação revela-se essencial, sobretudo da parte dos profissionais que 
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lidam com estas contingências, para fazer face a uma realidade que não é estanque, mas 

que está em permanente transformação e paradoxalidade. A instrumentalização de tal 

processo é, aliás, digna de elogios, no âmbito do Direito: 

 “Eu acho que a legislação anda mais à frente do que a evolução das mentalidades e da sociedade 

(…) Temos muito, ainda, alicerçado um aspeto patriarcal, no seio das relações de intimidade (…) 

Mas temos muitos ainda estereótipos vincados (…) Portanto, o legislador, a lei, em muitos casos, 

anda mais rápida que a mudança de mentalidades e é um fator de mudança de mentalidades e eu 

acho bem que o seja” (Procuradora 3, 53 anos). 

 Aponta-se meramente uma ressalva a uma particular alínea prevista no Código 

Penal:  

“Não está a abranger uma situação que tem algum relevo (…) que são agressores dos idosos ou 

pessoas doentes. E muitas vezes não coabitam propriamente com elas mas… Mas há uma relação 

de grande proximidade física (…) todos os demais requisitos existem, não é? Portanto, as relações 

existentes, das vulnerabilidades, existem, só não existe esse. E coloca de fora situações que têm 

alguma relevância prática em termos de número (…) a lei vem exigir uma habitação quando isso 

poderia dispensar se houver outros fatores que aproximem agressor de vítima, que não 

propriamente a coabitação.” (Procuradora 1, 47 anos). 

O exercício de classificação da violência avança com a descrição dos factos, a partir 

das suas frequências quantitativas. Pese embora a inabilidade de apreensão do dano, 

significado ou sentido atribuído, singularmente, pelos sujeitos, não se pretende um 

exercício artificial, mas sim uma discriminação dedicada das condutas abusivas 

praticadas, agrupadas na tabela 7.  

 

Tabela 7. Distribuição dos crimes de violência doméstica por tipos de violência (N=196) 

Variáveis descritivas N % 

Psicológico/emocional 177 90,3 

Físico 149 76 

Social 74 37,8 

Sexual 27 13,8 

Económica 50 25,5 

Fonte: Autora 

  

 Com o suporte da análise documental dos processos, denunciam-se episódios de 

violência que poderão assumir as mais diversas formas de expressão. A operacionalidade 

da ação correspondente passa, assim, pela sua rotulagem de modo a mais facilmente 

identificar e objetivar os atos (Lisboa et al., 2009, p. 27). A violência designada como 

psicológica/emocional, de forma expectável, coincide com praticamente a totalidade das 
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ocorrências (90,3%), já que compreende um amplo conjunto de estratégias, por vezes, 

banalizado, tais como desprezar, menosprezar, criticar, insultar ou humilhar a vítima, 

através de palavras e/ou comportamentos. Já a violência física, embora não sendo a mais 

frequente (76%), é percecionada com maior gravidade e mais facilmente detetada, 

representando, diante disso, o impulso para a denúncia. Outras manifestações de 

violência poderão ocorrer isoladas ou em simultâneo, como é o caso do abuso social 

(37,8%) e do abuso económico (25,5%). Mais uma vez, adverte-se para a ponderação na 

interpretação dos dados, já que, até serem obtidos pelo sistema de justiça, defrontam-se 

por filtros socialmente instituídos, por força de crenças erróneas, valores e mitos 

interiorizados, não sendo necessariamente representativos da realidade, na sua 

completude. Este é o caso da violência sexual que, nesta amostra, apresenta uma diminuta 

percentagem equivalente a 13,8%. 

 Optou-se por colocar à parte a violência decorrente do comportamento stalking 

visto reportar-se a um tipo de conduta que, apesar de não ser recente, é reconhecido como 

violento de forma mais tardia, não sendo, ainda, tipificada nos autos de denúncia e notícia. 

É caracterizado pela perseguição prolongada no tempo, que envolve proximidade visual 

e física persistente e insistência na comunicação não consensual. Perfaz um valor de 

19,9% da amostra, estando predominante vinculado aos relacionamentos informais 

terminados (64,1% do total dos casos). 

 Resta salientar que foram sinalizadas 78 ocorrências de crianças que, embora não 

tendo auferido do estatuto processual de vítima, testemunharam a violência infligida entre 

os seus pais (57 casos) ou padrastos/madrastas (21 casos). Participam, por extensão, da 

experiência de vitimação, vivenciando as consequências do impacto da exposição à 

violência doméstica. A sua condição de vulnerabilidade levanta certos dilemas reflexivos 

nomeadamente em razão da sua eventual confinidade com os agressores/arguidos, ao que 

se legitima que “deverão as autoridades judiciárias, no âmbito da conflituosidade conjugal 

ou para-conjugal, atender também ao superior interesse da criança, na sua tutela enquanto 

ser pleno de direitos (de confiança) e, concretamente, de proteção e desenvolvimento 

integral” (Morais, 2019, p. 74)48. 

 
48 O tipo legal de crime é agravado, nos termos do nº2 do art.º 152º do Código Penal – “se o agente praticar 

o facto contra menor, na presença de menor, no domicílio comum ou no domicílio da vítima é punido com 

pena de prisão de dois a cinco anos.” 
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Tendo em consideração as diferentes modalidades de violência, diferentes são os 

efeitos que daí poderão advir. Um ato violento, com as mesmas configurações, não terá 

significados semelhantes nem aproximados para todas as vítimas. Contrariamente a 

outros géneros de criminalidade, as vítimas de violência doméstica não sofrem uma 

repentina e imprevisível ameaça à sua segurança. Como tal, de acordo com Johnson 

(1995), as repercussões são tão mais graves quanto maior for a duração da relação 

violenta (cit. por Dias, 2004, p. 123). A tabela 8 é esclarecedora no que concerne à 

frequência e duração das situações condenáveis.  

 

Tabela 8. Distribuição dos crimes de violência doméstica pelo tipo e duração da violência (N=196) 

Variáveis descritivas N % 

Tipo Continuada 131 66,9 

Não continuada 65 33,1 

Duração < 1 ano 16 8,2 

1 a 5 anos 73 37,2 

6 a 10 anos 36 18,4 

11 a 20 anos 17 8,7 

21 a 40 anos 27 13,8 

> 40 anos 23 11,7 

 Omissões 4 2 

Fonte: Autora 

 

Predominantemente, os episódios de violência acusam um caráter regular e 

repetitivo (66,9%), deixando uma percentagem marginal (33,1%) para os casos pontuais. 

Aliás, estes casos apenas assumiram relevância criminal, na descrição do facto típico, 

após terem sido prescindidos os requisitos de reiteração. As relações processadas 

denunciam uma durabilidade mínima inferior a um mês, e máxima de 63 anos, 

correspondente esta última a um casamento em que ambos – ofendida e ofensor – estariam 

já em idade avançada. Os dados conferem, ainda, maior expressividade aos primeiros 

anos (37,2%), o que poderá supor uma denúncia mais rápida ou em relações mais curtas, 

se interpretados literalmente, ou uma denúncia menos ativa em relações de maior 

longevidade, se atendendo às faixas etárias mais juvenis da amostra. Os dados ausentes 

podem ser explicados mediante o tipo de relação entre os sujeitos que lhe está implícita. 

Suponhamos o seguinte cenário: um filho que foi maltratado pelo pai, desde a sua 

infância, será complexo precisar a duração do ilícito a investigar, sendo, portanto, mais 

acessível, com vista à classificação do inquérito, em casos, por exemplo, de parceiros 
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íntimos. É, neste seguimento, que surge a teoria do ciclo da violência (Walker, 1979) 

para elucidar das fases evolutivas de uma relação abusiva - aumento da tensão, episódio 

violento e lua-de-mel - e enquadrá-las num processo que pressupõe um aumento de 

frequência, intensidade e perigosidade, com o decorrer da perdurabilidade da união (cit. 

por. Manita, 2009, p. 27-29). Em termos legislativos, a consecutiva execução de condutas 

numa única resolução criminosa remete para a questão do concurso de crimes e crime 

continuado prevista no artigo 30º do Código Penal, objeto de problematização para uma 

das Procuradoras:  

“Agride, pede desculpa, é a última vez, volta a agredir, volta a pedir desculpa, volta a agredir, volta 

a parar e a pessoa vive 20 anos nisto. Acha justo este indivíduo ser condenado por um só crime de 

violência doméstica? (Procuradora 3, 53 anos). 

A informação empírica, alusiva ao fenómeno criminal de violência doméstica, 

pode, inclusive, ser organizada consoante um critério de distribuição territorial. Para tal, 

por via de uma representação gráfica, esboçada na figura 2, expõe-se o apuramento dos 

casos disposto por cada uma das sete freguesias da cidade do Porto, em cruzamento com 

a medida de densidade populacional49, para um aprofundamento dos dados.  

 
49 A densidade populacional é calculada através da seguinte fórmula: Total de indivíduos / Superfície em 

Km2. 



O silêncio do arguido, a culpa da vítima:  

uma proposta sociológica no domínio do crime de violência doméstica 

80 

Figura 2. Mapeamento dos crimes de violência doméstica em correspondência com a densidade 

populacional, por freguesia 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Censos 2011 (INE) 
 

 

O mapa permite aferir uma maior concentração de casos na zona este da cidade, 

coincidente com as freguesias de Paranhos (25%) e Campanhã (24,5%), o que não 

necessariamente correlaciona-se com os valores da sua densidade demográfica, já que a 

população está aglomerada, em maior quantidade, no centro da cidade, onde se localiza a 

União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória 

(corresponde a uma percentagem de 14,3%). Poderão outros elementos da morfologia 

urbana assumir uma maior capacidade explicativa para os perfis geográficos criminais. 

As clivagens nas características sociológicas de cada região refletem-se na atividade 

judicial. 

 

 

 



O silêncio do arguido, a culpa da vítima:  

uma proposta sociológica no domínio do crime de violência doméstica 

81 

1.3. O processo crime 

 

Após o reconhecimento das especificidades inerentes aos crimes praticados e 

respetivos sujeitos-autor, importa o detalhe minucioso do conjunto de peças processuais, 

que se ordenam cronologicamente, de forma sistemática, para materializar a investigação 

criminal. Inicia-se pela fase preliminar, a denúncia, pondo em evidência os elementos que 

dela devem constam (período do dia, período do ano, local, motivo). Remete-se para a 

leitura dos gráficos apresentados na figura 3.  

 

Figura 3. Caracterização espácio-temporal do contexto de intervenção 

 
Fonte: Autora 

 

 Uma descodificação dos dados viabiliza a análise de uma certa regularidade 

temporal. O período da tarde compreende o intervalo de tempo de maior denúncia 

(44,6%), estando os outros momentos do dia distribuídos equilibradamente (as horas da 

manhã assumem uma percentagem de 16,6%, da noite 25,5% e da madrugada 10,8%). 

Para o período do ano, optou-se por uma fragmentação em estações, o que conferiu 

valores uniformes (no Inverno registou-se 27,4% do total de denúncias, na Primavera 

22,9%, no Verão 27,4% e no Outono 22,3%). Na categoria do espaço, os resultados 

reconhecem outros contornos. Há uma específica incidência na esfera privada (65,6%), 
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facto que encobre os episódios abusivos e limita a visibilidade das vítimas. A principal 

denunciante é a própria vítima (81,5%). A mesma figura processual que é reiteradamente 

acusada de obstar ao sucesso do prosseguimento da investigação e das funções dos 

profissionais, é, também, ela que toma o passo primordial de arrancar com o 

procedimento criminal, decisão esta que, por norma, exige um longo processo prévio de 

consciencialização, a nível psíquico, íntimo e pessoal, da situação condenável que 

vivencia. 8,10% das ocorrências são solicitadas por testemunhas e, em 5,10%, a 

informação profissional subjaz ao contexto de intervenção, da qual se destaca o trabalho 

de instituições como a APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – e CPCJ – 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – no caso das vítimas menores. Neste 

segmento, é possível, ainda, auferir a baixa denúncia, por parte dos profissionais de 

medicina, principais representantes dos primeiros contactos da vítima, como resultado da 

sua incumbência ao sigilo. “Até que ponto o dever de segredo e de reserva da vida privada 

se pode sobrepor ao dever de denúncia obrigatória e de proteção da vida e da saúde das 

vítimas? (Morais, 2019, p. 86-87). Nesta lógica, recorda-se a restauração da natureza 

pública ao crime de violência doméstica cujo procedimento preconiza como irrelevante a 

vontade da vítima para a existência de procedimento criminal, bastando a tomada de 

conhecimento do Ministério Público, por qualquer via. Para as Procuradoras, este é um 

fator de relevo: 

“Permite uma maior intervenção do sistema policial e judiciário. Sim, permite uma atitude muito 

mais proativa destes dois sistemas e da sociedade geral.” (Procuradora 1, 47 anos).  

“A evolução legislativa vai no sentido de, quando não há queixa, o Ministério Público poder dar 

início ao processo e desencadear toda uma investigação que de outra maneira não seria possível, 

se o crime fosse semipúblico” (Procuradora 4, 45 anos) 

“A queixa da vítima e a vontade da vítima não é relevante porquê? Porque o legislador diz 

implicitamente que isto é de tal modo grave que não pode ficar na livre disponibilidade das pessoas, 

é um crime que também leva ao Estado” (Procuradora 3, 45 anos). 

 Diante de uma viável discrepância entre a proporcionalidade de criminalidade real 

e a da criminalidade aparente, no geral, a apreciação é positiva, apontando para uma 

aproximação da efetividade deste problema social, também coadunada com a evolução 

do sentimento de censurabilidade: 

“Há mais consciencialização e assim, penso que nas relações… que não há assim tantos números 

ocultos” (Procuradora 1, 47 anos). 
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 Não deixa de se estimar, porém, a representatividade das queixas instrumentais 

antagónicas à genuinidade que se supõe de uma queixa criminal:   

“Há denúncias que não deveriam ser feitas (despendem tempo, dinheiro, recursos humanos)” 

(Procuradora 2, 40 anos).  

“Temos os conflitos por causa da guarda das crianças, os conflitos inerentes aos divórcios, 

portanto, eu acho que aquilo que efetivamente é violência doméstica e os autos que me coincidem 

com a situação real serão, na verdade, em termos de percentagem, 10%, 15%.” (Procuradora 4, 45 

anos). 

 Ainda que não seja considerado, pelas Procuradoras, um fenómeno sub-

representado, subsistem casos silenciados:  

“A única parte que acho que pode haver as cifras negras em número mais significativo, que o 

sistema não está a conseguir entrar, é na violência aos idosos.” (Procuradora 1, 47 anos). 

“como é que os idosos chegam ao sistema? (…) os idosos estão fechados, estão isolados, os idosos, 

muitas vezes, não têm capacidade de sair, de se autonomizar, de tomar uma decisão (…) Na parte 

não prática, afetiva, um idoso irá fazer denúncia contra, por exemplo, na maior parte dos casos, 

um filho ou uma filha, o que é isto para um idoso? É um debate, é uma… fonte de conflito interno 

enorme que, por um lado, tem uma situação que vivencia e que é vítima de violência doméstica, por 

outro lado, tem sempre aquele sentimento de culpa, onde é que eu falhei porque fui eu o educador 

desta pessoa? Portanto, é a assunção do que é um fracasso (…) Vai denunciar o seu cuidador e 

depois? Vai institucionalizado?” (Procuradora 3, 53 anos). 

 Dada a condição de vulnerabilidade que assiste às vítimas em idade avançada, seja 

pelas limitações físicas ou mentais que as forçam ao estado de dependência em relação a 

outrem, seja pela fragilidade das respostas sociais e judiciárias que a sociedade prepara 

para o seu estatuto, há maiores impedimentos na deteção destes casos. As crianças, por 

exemplo, não obstante a sua subordinação aos adultos, estão mais integradas socialmente 

e verificam um trabalho mais consistente em prol da sua proteção. Contudo, conclui-se 

uma importante progressão: 

 “Aquela ideia de que o número de queixas de violência doméstica, de denúncias de violência 

doméstica aumentou é preocupante, não é nada preocupante. Até porque, ao longo do tempo, as 

situações de violência doméstica, a lei foi alterando e foi prevendo como violência doméstica 

situações que não eram. Portanto, esse aumento de número também resultou do aumento do próprio 

artigo” (Procuradora 3, 53 anos). 

A notícia do crime dá lugar à abertura do inquérito, consistindo na investigação da 

existência do crime, dos seus agentes e respetiva responsabilidade. De forma a acautelar 

o normal decurso e eficácia do processo penal, são aplicadas medidas de coação, 
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limitadoras da liberdade pessoal, coercivamente impostas ao arguido. Desempenham um 

instrumento de redução do risco e garantia de segurança da vítima. Na tabela 9, estão 

distribuídas as suas frequências.  

 

Tabela 9. Distribuição dos processos crime por medidas de coação (N=196) 

Variáveis descritivas N % 

M
ed

id
a

s 
d

e 
co

a
çã

o
 TIR 180 91,8 

Apresentação periódica a um posto 

policial 

8 4,1 

Proibição de contacto com a vítima 48 24,5 

Afastamento da residência da vítima 42 21,4 

Frequência de programa para arguidos 

de violência doméstica 

24 12,2 

Prisão Preventiva 4 2 

Fonte: Autora 

  

 Há uma disparidade evidente nos valores. A medida de termo de identidade e 

residência, que impõe ao arguido a obrigação de comparecer perante a autoridade 

competente ou de se manter à sua disposição, sempre que a lei o obrigar ou para tal for 

devidamente notificado, está sobrerrepresentada na amostra, com uma aplicabilidade 

praticamente total (91,8%). Apesar de poder ser aplicada cumulativamente com outros 

meios processuais, é um forte alvo de críticas e julgada como ineficaz, já que “não confere 

à vitima qualquer tipo de proteção, sendo que o agressor poderá retornar ao local onde 

pratica o crime” (Andrade et al., 2016, p. 75). A par do TIR, a proibição de contactos 

(24,5%) e as medidas de afastamento de residência (21,4%) experimentam alguma 

visibilidade, reflexo de mais reivindicações fundamentadas nas tendências que impelem 

a vítima ao afastamento do seu domicílio. O recurso à prisão preventiva é empregue de 

forma residual (2%), tendo em conta que pressupõe uma privação de liberdade que 

merece ser encarada com hipervigilância. Quanto à sua validade, as Procuradoras opinam 

de modo contundente: 

“Em termos de processo, da notícia do processo, de incumprimento de medidas de coação tem 

resultado muito bem. O que significa que as pessoas não se autodeterminam, têm que ser 

determinadas por terceiros, designadamente autoridades.” (Procuradora 1, 47 anos). 

 Neste tipo legal de crime, a produção de prova indiciária reúne obstáculos 

acrescidos pela ocultação e naturalização dos comportamentos. Por conseguinte, o 
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desenho legislativo deve assegurar a máxima recolha de elementos que propiciem afirmar 

a realidade dos factos, compensando os constrangimentos:  

“Toda a prova é possível, menos a proibida” (Procuradora 3, 53 anos). 

 

Tabela 10. Distribuição dos processos crime por meios de prova (N=196) 

Variáveis descritivas N % 

M
ei

o
s 

d
e 

p
ro

v
a

 Declarações dos ofendidos 

Declarações dos arguidos 

Declarações das testemunhas 

141 

125 

131 

71,9 

63,8 

66,9 

Relatórios periciais do INML 

Relatórios médicos 

Histórico de telemóvel/email 

Fotografias dos ferimentos 

65 

35 

28 

5 

33,1 

17,9 

14,3 

2,6 

Fonte: Autora 

  

 A tabela 10 é elucidativa quanto ao acervo probatório coletado nos 196 processos.  

Os depoimentos dos sujeitos processuais mantêm-se como o meio mais recorrente, 

condizendo com os quadros teóricos. A prova pericial aufere uma percentagem menos 

expressiva, sendo o exame de avaliação de dano corporal o mais reiterado (29%).  A prova 

testemunhal, por sua vez, é profícua em 66,9% dos casos crime, com uma média de 2,64 

por processo, oscilando entre 1 e 6 testemunhas. Dos 131 declarantes, 40% presenciou o 

incidente, 57% teve conhecimento indireto e 30% viu marcas de agressão. O papel da 

testemunha, porém, revela-se ambíguo se considerando que procede da narrativa de 

alguém que, não sendo parte na ação, faz uma descrição subjetiva dos factos passados. 

Tais imagens narradas serão incapazes de retratar com fidelidade a realidade. Uma das 

Procuradoras faz uma avaliação da credibilidade do testemunho de violência doméstica, 

em particular, frisando o generalizado pudor, por parte de terceiros, na “intromissão” da 

vida familiar privada:  

“Às vezes ainda tentamos junto dos vizinhos (…) ou não sabem de nada, porque também não se 

querem comprometer e não querem ter nada a ver com este assunto ou, então, dizem que de vez em 

quando ouvem umas discussões” (Procuradora 4, 45 anos). 

 Atuando uma lógica de perceções pessoais, pendente da leitura social e ideológica 

individual, preconceitos e representações poderão ser acionados, inofensivamente, nos 

seus discursos:  
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“O meu filho nunca gostou de bater em mulheres” (excerto do registo de observação direta, nº 3, 12 

de março de 2019). 50 

Para o veredito final do procedimento crime, é outorgada especial centralidade ao 

desempenho funcional da vítima, entre as mobilizações discursivas dos profissionais de 

Justiça, independentemente do despacho deliberado. O arquivamento, deferido caso não 

se justifique a submissão do arguido a julgamento, totaliza 48 casos do universo em 

análise. Aponta, como motivos prevalecentes, a falta de indícios que comprovem o crime 

(83,3%), procedente, amiúde, da desistência do ofendido/recusa de depoimento e da não 

remissão de elementos clínicos, fotografias ou outros dados relevantes, a desistência de 

queixa decorrente da requalificação do tipo de crime (6,25%), a morte do arguido (6,25%) 

e a inimputabilidade/inexigibilidade (4,2%). Para as Procuradoras, que lidam com esta 

realidade diariamente, as vítimas desempenham um sério bloqueio: 

“O silêncio da vítima e elas não quererem o processo para nada. É o grande drama no Ministério 

Público.” (Procuradora 1, 47 anos). 

 O regime jurídico de suspensão provisória foi aplicado em 53 dos processos 

analisados. Trata-se de uma outra solução processual que consiste na sujeição do arguido 

a regras de comportamento ou injunções, durante um determinado período de tempo, após 

a recolha de indícios suficientes da prática de crime punível, regulando-se à satisfação 

das exigências de prevenção. As Procuradoras proferem um juízo de prognose positivo, 

em relação ao instituto, visto atender às pretensões e apreensões da vítima, sendo uma 

vez mais a tónica colocada na vítima: 

“Satisfaz a aspiração da vítima de manutenção da relação (…) e também o de arguido, com quem 

elas mantêm ou mantiveram uma relação de proximidade/intimidade não seja confrontado com uma 

condenação que as atemoriza” (Procuradora 1, 47 anos). 

 Esta hipótese de cenário é considerada como forma privilegiada de responder ao 

crime. Em virtude dos programas de tratamento/reabilitação/reinserção que impele aos 

agressores de violência doméstica, aos quais é reconhecido sucesso geral, viabiliza 

ferramentas para a manutenção da relação. Para as Procuradoras, uma supressão do risco 

de agressão não tem de ser contrária à continuidade relacional: 

 “Há muitos casos que não é necessária a rutura. Haverá, muitos casos, em que, se as pessoas forem 

reeducadas para a relação, as coisas podem ir no bom caminho” (Procuradora 3, 53 anos). 

 
50 A grelha de observação direta dispõe-se integralmente no anexo 2.3.  
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 Nem sempre o instituto funciona como a decisão mais prudente, tal como explorado 

na revisão de literatura. Contudo, num cenário de inacessível recolha de prova, perante a 

provável absolvição do arguido, a despeito da convicção da existência de violência, dentre 

as alternativas ao dispor, esta é a mais adequada: 

 “Não obstante às vezes ser um facto já com alguma gravidade, haver já uma vivência em comum 

de 20 ou 30 anos, o que, à partida, não faz, quanto a mim muito sentido, estar a suspender um 

processo. Mas entre isso, ou nada, da ofendida chegar a julgamento e se remeter ao silêncio e nós 

fazermos nada, sempre é preferível uma suspensão” (Procuradora 4, 45 anos).  

O julgamento dos arguidos acusados pela prática do crime de violência doméstica 

institui o culminar de um percurso. Após avaliadas as provas processuais, reunidos os 

factos juridicamente relevantes, é proferida a sentença. Nesta fase de análise, a amostra 

foi reduzida a 40 processos, correspondentes aos consultados em tribunal, e está 

reproduzida na figura 4. 

 

Figura 4. Sentença Final 

 

Fonte: Autora 

  

 O primeiro gráfico reconhece uma sobreavaliação da taxa de arguidos condenados 

(67,5%), em detrimento dos absolvidos (27,5%). Uma sentença condenatória é aplicada 

quando reconhecida convicção sobre a especial censurabilidade ou perversidade de um 

comportamento. O acórdão, que abaixo se sintetiza, revela-se particularmente ilustrativo, 

de uma sentença de prisão: 

 “O arguido injuriou a assistente, ameaçou-a, humilhou-a, desprezou-a, vigiou-a, importunou-a 

através das redes sociais e agrediu-a fisicamente, pelo menos por 3 vezes, sendo duas delas com 

extrema violência, uma no interior da residência e quando ainda viviam juntos e outra na via 

pública quando a ofendida já tinha terminado o relacionamento (…) Nada de relevante há a 
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ponderar em favor do arguido, que demonstra uma personalidade totalmente indiferente ao direito 

e ao dever ser jurídico penal, ao violar de forma reiterada a medida de coação imposta (…) o 

desvalor da sua atuação resulta ainda do facto de já ter sido condenado pela prática do crime de 

violência doméstica à anterior companheira”  (síntese da decisão nº 34). 

 Já a sentença absolutória é conveniente quando julgada improcedente a acusação: 

 “Não foi possível fazer prova dos factos constantes da acusação pública uma vez que o arguido 

não prestou declarações em audiência e julgamento, prescindiu da prova testemunhal por si 

arrolado e, de igual modo, a ofendida usou da faculdade concedida por lei de se recusar a depor. 

Assim, a fundamentação da matéria de facto provada resultou do afirmado pelo arguido e pela 

ofendida por ocasião da sua identificação e respostas aos costumes, do relatório médico e do registo 

criminal.” O arguido estava acusado de agredir com várias pancadas de mão aberta na face, de 

mão fechada na zona do olho, socos na cabeça e puxões de cabelo, pontapés nas pernas, dos quais 

resultaram dores e hematomas, de ameaças de morte e insultos, de controlo do conteúdo das 

comunicações no telemóvel e redes sociais da vítima contra a sua vontade (síntese da decisão nº 

35).  

Dois arguidos foram declarados como inimputáveis, o que pressupõe uma conexão 

entre o facto típico-ilícito que o agente cometeu e a anomalia psíquica de que é portador: 

 “Foi diagnosticado ao arguido síndrome demencial tipo Alzheimer, com componente vascular que 

lhe tem causado grave deterioração cognitiva, com alterações do comportamento e atos de violência 

doméstica para os quais, o mesmo não tem consciência da ilicitude, nem capacidade para se 

determinar. O arguido é inimputável para os atos praticados. A perigosidade do arguido está 

dependente do cumprimento das medidas terapêuticas adequadas.” Acusado de mau trato físico 

caracterizado por apertões de pescoço e do braço, estalos, empurrões contra superfícies duras, 

pontapés, puxão dos cabelos e tentativa de agressão com faca de cozinha, mau trato psicológico 

caracterizado por ameaças de agressão, intimidação, ameaças de morte, insultos, humilhações, 

prepotência e autoritarismo, violação da privacidade, destruição de bens de casa, tentativa de 

isolamento social e familiar e injúrias (síntese da decisão nº 38). 

 O segundo gráfico organiza as 27 condenações conforme a aplicação da pena, isto 

é, a sanção que corresponde à prática do ilícito penal. Na amostra de sentenças analisadas, 

há, novamente, uma discrepância nos valores assinalados. Das medidas penais privativas 

da liberdade, confere-se apenas uma, enquanto das medidas não privativas de liberdade, 

contam-se dois casos (num caso, fixada a multa por 75 dias a um taxativo diário de 6,50€ 

e, no outro caso, 180 dias de multa à taxa diária de 7,00€). A suspensão da execução da 

pena de prisão é aplicada predominantemente (85,2%). Apesar de, na sua base, 

depreender que a censura do facto e a ameaça de prisão realizam de forma adequada e 

suficiente as finalidades de punição, as Procuradoras argumentam em sentido 
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desfavorável, culpando mais os limites da moldura penal, do que a interpretação subjetiva 

do profissional: 

 “Começa a ser uma voz geral de que há só há pena suspensa, é verdade mas também, para além 

da questão imputada de falta de sensibilidade para os casos da magistratura judicial (…) se a pena, 

a moldura penal legalmente abstrata, fosse maior, a moldura fosse mais ampla, designadamente 

quanto ao seu limite máximo, permitia ao juiz aplicar medidas mais precisas e designadamente mais 

graves.” (Procuradora 1, 47 anos) 

A pena de prisão tem a duração mínima de seis meses e a duração máxima de três 

anos e seis meses, com uma média de dois anos e três meses. 

 

2. A postura processual da defesa 

 

 Eis que alcançamos o cerne deste relatório de investigação científica. O seu 

desígnio conjetura o conhecimento preambular a respeito dos crimes de violência 

doméstica e agentes denunciados para, assim, auferir como pode o arguido, no transcorrer 

do procedimento criminal, orientar a sua atuação, aplicando (ou não) o direito à não 

autoincriminação a que legalmente tem acesso. Para este exercício esmiuçador, as 

observações diretas revelaram ser um eficiente instrumento, suporte na captura de um 

paradigma de defesa processual, que organizamos nos seguintes moldes: 
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Figura 5. Postura do arguido, em termos qualitativos 

 
Fonte: Autora 

 

 Assumindo a argumentação discursiva um poder de comando, no processo penal, 

realiza-se uma análise da postura dos arguidos, em sede de interrogatório e julgamento, 

com base nos seus depoimentos (ou recusas de depoimentos), considerando este um meio 

tanto de prova como de defesa. Na reprodução do gráfico 1, identifica-se, primeiramente, 

a exequibilidade de prestar, ou não, declarações. Caso o sujeito opte por não se remeter 

ao silêncio, sendo este um direito que lhe assiste, poderá fazê-lo mediante a confissão. 

Neste cenário, subentende-se um claro reconhecimento da culpabilidade, manifestação de 

arrependimento e pedido de desculpas, tal como demonstra este excerto de uma alegação: 

“Eu confesso a minha culpa e peço perdão à mãe do meu filho” (excerto do registo de observação 

direta). 

 O arguido pode, porém, negar os factos, na sua totalidade, desmentido a ocorrência 

de qualquer episódio violento, na sua relação ou denunciando a vítima dos factos pelos 

quais está acusado, desvendando uma inversão dos papéis, este último ângulo descrito no 

seguinte fragmento:  

“Ele é que me faz a mim a vida negra. Quem devia estar aqui era o meu ex-marido. Quando ele me 

denunciou devia ter um espelho à frente dele” (excerto do registo de observação direta). 
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 As normas legislativas concedem, igualmente, uma atuação que se confina à 

confissão parcial dos factos, o que significa que, embora o arguido confirme o sucedido, 

pode desculpabilizar-se, refusando qualquer responsabilidade. Para tal, os argumentos 

podem assentar numa vulgarização, o que revela a ausência de reconhecimento das 

consequências, danos ou malefícios e o emprego de eufemismos na sua redefinição: 

“Por motivos fúteis discuti com a minha esposa e apenas lhe dei uma bofetada.” (excerto do registo 

de observação direta). 

“Isso foi uma maneira de falar. São casos normais, em todas as relações há problemas.” (excerto 

do registo de observação direta). 

“Foi da boca para fora” (excerto do registo de observação direta). 

 Na sua declaração, o arguido pode apelar à afeição e preocupação pela vítima: 

“Eu confesso que sei que ela gosta de mim. Eu não quero o mal dela” (excerto do registo de 

observação direta). 

“Ainda gostava dela, ainda lutava por ela” (excerto do registo de observação direta). 

 Sob outra perspetiva, salienta-se um distinto mecanismo de defesa que se reduz à 

externalização da culpa. Por outras palavras, traduz-se numa transferência da 

responsabilidade do comportamento para fatores que lhe são intangíveis, que não é capaz 

de controlar e que, em virtude disso, se converte numa vítima das circunstâncias, 

acusando uma alienação entre si próprio e os seus atos. Estes fatores podem ser descritos 

como psicológicos, culturais, circunstanciais, educativos. Exemplificam-se nos próximos 

extratos:  

 “Estava de cabeça quente” (excerto do registo de observação direta). 

“Chegou a uma fase da vida em que eu andava perdido” (excerto do registo de observação direta). 

“Foi o álcool a falar” (excerto do registo de observação direta). 

“O meu comportamento não foi o mais adequado, mas deveu-se ao facto de estar desempregado e 

com baixa autoestima e ciúmes” (excerto do registo de observação direta). 

“De onde eu venho [na Bulgária], na minha cultura se não bater, não se educa. (…) faz-se como 

forma de masculinidade e de mostrar domínio e controlo” (excerto do registo de observação direta). 

“O pai também me insultava quando era criança” (excerto do registo de observação direta). 

 Quando se opta pela via da responsabilização da vítima, as premissas não diferem, 

expressivamente, das anteriormente expostas, apenas apontam para um diferente alvo. 

Neste caso, o arguido legitima o uso da violência, pois julga que a vítima meritória de 

qualquer ação que lhe tenha sido perpetrada, numa lógica de relação causa-efeito: 

“Passava a vida a jogar e não queria ser controlada financeiramente” (excerto do registo de 

observação direta). 
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“Começou por me trair com o ex-namorado e depois daí nunca mais tivemos uma relação estável 

(…) mantinha encontros comigo mesmo grávida a morar com outra pessoa” (excerto do registo de 

observação direta). 

 “Não queria ter relações sexuais diariamente como pretendia (…) não fazia o papel de mulher. Na 

minha ausência, foi para a discoteca” (excerto do registo de observação direta). 

“Andei iludido por uma mulher que nunca foi mulher; veio para a cama comigo por causa dos 

papéis” (excerto do registo de observação direta). 

“isso não era novidade para mim ela deixar o filho sozinho” (excerto do registo de observação 

direta). 

“A família dela estava toda contra nós” (excerto do registo de observação direta). 

 Resta um outro cenário para uma defesa que justifica a ação ilegítima em prol de 

um “bem maior”. O trecho proposto fundamenta-se com a suposta proteção dos filhos: 

“Descobri que a minha ex-mulher tinha um relacionamento com um colega de trabalho e senti-me 

chateado por causa do que isso podia causar aos meus filhos” (excerto do registo de observação 

direta). 

 Concedendo um cunho analítico ao padrão de atuação comum, a nível processual, 

aplica-se a categorização dos segmentos, para efeitos de uma análise quantitativa:  

 

Figura 6. Postura do arguido, em termos quantitativos 

 
Fonte: Autora 

 

 Dos quatro cenários plausíveis, a confissão do arguido é o menos observado (6,6%), 

ao passo que o silêncio é o mais escutado (39,3%). Reportam-se a sujeitos, na sua maioria, 

com defensor oficioso (73%) constituindo, uma inferior parcela, mandatário judicial 

(27%). Qualquer que seja a defesa, simboliza, porém, um quadro de representações 

subjetivas face a comportamentos objetivos, inerente a uma probabilidade processual e 

factual. Nunca constitui a verdade absoluta e universal, nem essa é abstração interveniente 

do sistema jurídico-penal. Mas constituirá a verdade pessoal, posição genuína? Ou 

estratégia defensiva?  Propusemos a dúvida às profissionais de justiça e a resposta, não 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Não presta declarações

Confessa factos integralmente

Confessa factos parcialmente

Nega os factos



O silêncio do arguido, a culpa da vítima:  

uma proposta sociológica no domínio do crime de violência doméstica 

93 

só foi assertiva, como pormenorizada. A operacionalidade da ordem jurídica possibilita a 

gestão de estratégias de defesa, descredibilização e desculpabilização, em harmonia com 

o exercício de uma plena liberdade da vontade. Retomando a análise de índole qualitativa, 

a partir das representações das Procuradoras, ministra-se uma leitura-tipo que pragmatiza 

a defesa a diferentes níveis, focalizando na prestação de declarações supra abordada, mas 

também noutras variáveis, como o contexto, experiência prévia com o sistema de justiça 

ou os seus interlocutores. Comecemos por apresentar as designadas estratégias de 

bastidores, ocorridas fora do contacto com os atores judiciais: 

 “Na investigação, a prova é muito ténue ou se vir que está seguro, que manipulou a vítima para 

ela não falar ou para ela se desdizer, etc., etc., também não podemos esquecer as estratégias de 

bastidores, ameaça ou «amo-te muito minha querida e dou-te um ramo de flores».” (Procuradora 3, 

53 anos). 

 Neste ponto, ainda em contexto de bastidores, destaca-se a contra queixa, processo 

que converte duplamente o denunciado em ofendido que, em casos particulares como o 

de violência doméstica, prontamente, recebe uma descredibilização por não pressupor 

uma assimetria de poder, na relação: 

 “Apresentar também queixa contra a ofendida e dizer que eles próprios é que são vítimas. Temos 

imensos processos de queixa contra queixa.” (Procuradora 4, 45 anos)  

Já em fase de processo criminal, o silêncio – judicial – confere salvaguarda ao 

arguido, despojando-o de valor probatório e possíveis presunções quanto à sua suspeita 

culpabilidade, deixando-o à mercê de outros escassos meios de prova: 

 “O silêncio no inquérito pode ser uma grande estratégia. Chegar a julgamento, lança a bomba e 

depois já não há aquela… ideia de produção de prova, porque a produção de prova é, logicamente, 

para a fase de inquérito e, portanto, se o arguido guarda os trunfos ou os pseudotrunfos e depois 

lança-os só na fase de julgamento, é muito complicado, depois, reverter” (Procuradora 3, 53 anos). 

 Se prestar depoimento, a negação dos factos pode prejudicar a recolha de acervo 

probatório: 

 “A maior parte dos agressores não assume, que aliás, é uma atitude comum aos criminosos, não é 

privativa dos agressores de violência doméstica, é comum a todos os criminosos, não assumirem, 

por sua iniciativa, as condutas ilícitas (…) Perante um julgador, a posição mais segura é negar, 

porque tudo o resto já implica uma aceitação de qualquer coisa” (Procuradora 1, 47 anos). 

 A responsabilização da vítima pelas ações ilegítimas, como apurado, conduta 

frequente, é amplamente desconstruída, nas formulações discursivas: 
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“Pintar a manta ao contrário. «Ela é culpada, ela é me infiel» (…) «ai eu bati, sim senhora, porque 

ela era infiel.» E? Infiel, divorcie-se. Se não gosta, divorcia-se. Isto não é causa, justificação 

nenhuma.” (Procuradora 3, 53 anos) 

 É integrada a confissão, na sequência de estratégias, reportando aos casos de 

arguidos que preveem, com a demonstração da tomada de consciência e reprovação da 

ilicitude, não uma absolvição, mas uma atenuação da pena: 

“Nos casos mais graves, é uma estratégia adotada pelos arguidos (…) sabendo que vão ser 

condenados, face à prova produzida, ou que sabem que vai ser produzida, preferem obter os ganhos 

derivados de uma confissão ao invés de, como o silêncio e a negação, esperarem as consequências 

da condenação” (Procuradora 1, 47 anos). 

Por fim, as noções são aprofundadas, problematizando-se uma distinção entre 

estratégias de defesa e estratégias de desculpabilização, que faz variar a sua credibilidade: 

 “Perante o Magistrado do Ministério Público ou o Juiz, aí a sua estratégia é de defesa (…) não é 

uma justificação de foi ela que me bateu, que ela que me aborreceu, ela que me provocou que vai 

conseguir ilibá-lo. Perante autoridades não judiciárias que colaboram com o sistema de justiça, e 

eu estou-me a referir preponderantemente à Direção Geral de Reinserção Social, aí arranjam 

estratégias, não de defesa porque não é aí que têm de se defender, mas de desculpabilização e 

normalmente desculpabilizam-se com a conduta da vítima” (Procuradora 1, 47 anos). 

 Seja como for, as estratégias aplicam-se porque, não obstante o estatuto de suspeito 

da prática de um crime, a inocência deve ser sempre presumida até ao trânsito em julgado 

de sentença condenatória. A descrição das visões de ambas as partes, arguidos e decisores 

judiciais, incita a um confronto com os resultados empíricos dos sentidos das sentenças. 

Averigua-se se as (referidas) estratégias assumem a sua finalidade. Nos gráficos 7 e 8, 

são recuperadas as categorizações iniciadas, há pouco: 

 

Figura 7. Postura do arguido, por tipo de despacho final 

 
Fonte: Autora 
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Figura 8. Postura do arguido, por tipo de sentença 

 
Fonte: Autora 

 

Em ambas as fases processuais, a posição do arguido anuncia-se estatisticamente 

significante quando traduzida numa confissão integral dos factos. A sua percentagem não 

equivale a um único arquivamento nem sentença absolutória. Por norma, a confissão é 

mais frequente em fase de julgamento, do que em fase de inquérito. Por sua vez, a 

constatação dos factos prediz um maior número de acusações e condenações, porém, 

prevê uma inferior medida da pena, com uma média de 1 ano e 9 meses. O silêncio é, de 

facto, o cenário que mais arquivamentos e sentenças absolutórias provoca, revelando ser 

a melhor estratégia para a não penalização do arguido. São muito residuais as hipóteses 

em que o arguido, ao calar-se sobre a matéria da imputação, prejudica o esclarecimento 

da sua inocência, condenando-se a si mesmo (Silva, 2018, p. 420). 

 

3. E a vítima? A “colaboração” insuficiente em comportamentos 

ambivalentes 

 

A pertinência deste último subcapítulo surgiu a propósito da reiterada advertência, 

ao longo dos discursos das entrevistadas, para uma alarmante omissão de coadunação 

entre os divergentes direitos, colocando à margem a figura da vítima, ausente de voz e 

capacidade autónoma para orientação do sentido do processo. Senão, vejamos: 

“O direito à defesa, digamos assim, tudo se resume a isso, é superior ao combate ao crime” (…) 

protege-se muito, muito, muito o arguido” (Procuradora 1, 45 anos). 

“Situação de violência doméstica, em que a polícia tem de entrar em casa, tem de fazer buscas. O 

arguido diz «não» e a vítima diz «sim, por mim sim, pode entrar», a polícia não pode entrar, não 

pode fazer buscas. O arguido diz «sim» e a vítima diz «não», a polícia pode entrar. Eu pergunto-

lhe, então, porque é que, se o arguido diz «sim» e a vítima diz «não», a polícia pode entrar e, nestes 
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casos específicos, porque é que o consentimento da vítima também não pode legitimar a polícia a 

entrar, ou seja, em que é que a intimidade da vítima vale menos que a intimidade do arguido?” 

(Procuradora 3, 53 anos). 

Esta última descrição, exemplificadora da realização de buscas domiciliárias, 

problematiza o modo como os diferentes consentimentos, de cada um dos sujeitos, e 

consequentemente os direitos individuais à reserva da vida privada e inviolabilidade do 

domicílio, recebem diferentes (e discriminatórias) valorações, em nome da recolha da 

prova e da descoberta da verdade material. Ora, a vítima, suporte individual de um bem 

jurídico fundamental, entra no léxico do Código de Processo Penal, ao abrigo da Lei 

nº130/2015, no ano de 2015 portanto, avocando o real cumprimento dos seus direitos 

alheio à subalternização em relação à qualificação legal do suspeito ou arguido. O ponto 

de equilíbrio entre direitos, requerido juridicamente, procura-se igualmente neste 

trabalho, convindo o presente subcapítulo para pensar sobre a vítima e no intrincado 

processo com que se defronta: 

 “Porque são mais valorizados os direitos do arguido, no processo penal (…) Só que ao fazer regras 

de defesa do arguido, esqueceu-se, durante muitos anos, está agora a lembrar-se que existe uma 

figura que por si só que se chama vítima” (Procuradora 3, 53 anos). 

 Antes de mais, denota-se a mobilização discursiva de uma descrição da vítima, 

assente, ou não, em imagens e tipificações estereotipadas, que a diferencia de outros 

possíveis sujeitos processuais, independentemente do tipo de violência contra si 

praticado. Alguns papéis, não descoincidentes, adereçam a sua personagem. Temos a 

vítima intrinsecamente vulnerável, dotada de subordinação e carência emocional que a 

privam do controlo e domínio da realidade: 

“É a tal pessoa que está extremamente vulnerável. É a tal pessoa que não se imagina sem o 

agressor. É a tal pessoa que tenta desculpabilizar o agressor. É a tal pessoa com imensas nuances  

 “padrões de uma carência afetiva medonha, de pessoas que… se fizerem um estudo, não sei se 

vamos encontrar pessoas que têm uma predisposição para serem vítimas, por uma necessidade tão 

grande, tão grande, tão grande de se sentirem amadas que se agarram a qualquer coisa” 

(Procuradora 3, 53 anos). 

A sua condição não só está patente nos atributos da personalidade, como em reações 

físicas: 

“Aparenta estar esgotada, enfraquecida e nervosa especialmente com as perguntas colocadas pelo 

advogado de defesa do arguido. (…) As respostas são curtas, em tom de voz baixo e de linguagem 

menos cuidada, o depoimento fragmentário e lacunoso. Suplica repetidamente que não pretende 

prestar declarações, nem tampouco estar presente no Tribunal, enquanto chora. Menciona que não 
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quer indemnização nem que o arguido seja preso, apenas que se afaste.” (excerto do registo de 

observação direta, nº 1, 27 de fevereiro e 4 de março de 2019). 51 

Uma outra figura, novamente congruente com as teorias mais conservadoras, 

concebe a vítima masoquista: uma vítima que consciencializa a gravidade da situação em 

que está inserida, mas que não impede a sua propagação, patente na seguinte metáfora: 

 “Toda a gente sabe que fumar faz mal mas toda a gente fuma (…) o que fuma sabe que faz mal mas 

fuma, por razões de dependência, e os terceiros também toleram esse hábito” (Procuradora 1, 47 

anos). 

Esta ótica crítica identifica-se numa ação de culpabilização da vítima, como se já 

não bastasse a culpabilização própria, advinda de exigências sociais que pressupõem que 

todos sabemos como nos proteger, como abandonar um companheiro/familiar agressivo, 

numa lógica em que tudo depende unicamente da vontade individual intrínseca a cada 

um: 

“Há grandes dependências emocionais, que partem da própria, pelos sentimentos que ela tem, não 

porque tenha medo ou depende economicamente dele, é dos sentimentos, da afetividade que ela tem, 

que não quer cortar o laço.” (Procuradora 1, 47 anos). 

A postura de vítima vulnerável e masoquista pode acentuar, quando incorporado o 

fator género: 

“Inerente ao ser mulher está o ser mais fraca, não é? E o ser mais dependente emocionalmente.” 

(Procuradora 1, 47 anos). 

 Este retrato, naturalmente, será transferido para o nível processual, conferindo-lhe 

contínuos avanços e recuos, escapando diversas tentativas de desistência, regularmente, 

resultantes da própria instabilidade das relações abusivas: 

 “Há um estudo que diz que uma mulher para ser consequente para se separar do companheiro 

agressor – a mulher não, a vítima –  ou para se separar precisa de 7 ou 8 tentativas e temos de 

perceber isso e aceitar isso. Pensar assim: daqui a um ano está cá outra vez e daqui a um ano tem 

de ser bem recebida na mesma porque isto é a vítima de violência doméstica, é o padrão de violência 

doméstica” (Procuradora 3, 53 anos). 

“Ora quer que o processo avance, ora não quer (…) há vítimas que chegam aqui absolutamente 

fragilizadas, não têm a noção dos seus direitos, ou já nem querem ter, querem é que o processo 

termine e aí cabe-nos a nós, também, encaminhar para a segurança social, para a APAV” 

(Procuradora 4, 45 anos). 

 
51 A grelha de observação direta dispõe-se integralmente no anexo 2.1.  
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 A tendência, de acordo com as Procuradoras, versa numa suavização ou não 

aceitação dos factos, seguida de uma desculpabilização do agressor, com quem partilham 

uma relação afetiva: 

“Não querem que aconteça nada de mal ao denunciado” (Procuradora 1, 47 anos). 

“Muitas vezes, dizem: «eu não quero que o processo vá para o julgamento, eu só quero que ele seja 

chamado à atenção»” (Procuradora 4, 45 anos). 

Este procedimento gera o silêncio, desânimo endógeno e descrença no 

funcionamento sistémico, por parte das vítimas: 

 “Chegamos a um ponto de tal intimidade, de tão reduto, tão fechado, que já são coisas de tal 

maneira graves, que já são coisas chamadas indizíveis” (Procuradora 3, 53 anos). 

 “No encerramento do julgamento, quando já todos os intervenientes arrumam os seus pertencentes 

e preparam-se para abandonar o espaço, a vítima interpela a observadora, questionando se 

pertencia ao tribunal. Perante uma resposta negativa, a vítima desabafa que todos (pressupondo 

que se referia aos presentes naquela sala) a consideravam mentirosa, não acreditavam na sua 

palavra, incluindo o seu próprio filho, e que, por isso, desacredita que seja feita justiça (“isto não 

vai dar em nada”)” (excerto do registo de observação direta, nº 1, 27 de fevereiro e 4 de março de 

2019). 52  

Da parte dos profissionais, exigem-se vítimas colaborantes com os trâmites, 

edificadas em torno do sucesso ou insucesso processual, porque alicerçado nos critérios 

do sistema judicial que estruturam e valorizam a prova. A ausência de colaboração da 

vítima é fator preditor de despacho de arquivamento: 

“As dificuldades que temos para apurar uma eficácia de investigação, uma eficácia penal, é a nível 

de colaboração das vítimas” (Procuradora 1, 47 anos). 

 Conforme os resultados de índole quantitativa, no que concerne ao envolvimento 

no processo, 53% das vítimas cooperaram plenamente, 66% desejou procedimento 

criminal, face aos 34% que se opôs. Perante este impasse da questão da colaboração vai, 

porém, emergindo uma consciencialização em relação aos efeitos do processo de 

vitimação: 

 “Exatamente a mesma coisa, por exemplo, de cenário de guerra. Tem como efeito o stress pós-

traumático (…) Quais são os sintomas de stress pós-traumático? Perturbações cognitivas, de 

memória e de verbalização53. E então? Nós estamos a pedir à vítima uma coisa que ela, por se 

vítima daquilo, é incapaz” (Procuradora 3, 53 anos). 

 
52 A grelha de observação direta dispõe-se integralmente no anexo 2.1.  
53 O tema é explorado em Discounting Credibility: Doubting the Testimony and Dismissing the Experiences 

of Domestic Violence Survivors and Other Women por Deborah Epstein e Lisa A. Goodman. 
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 Num cenário utopista, a vítima, constantemente, desprovida do suporte jurídico de 

um defensor, prestaria informações e facultaria provas necessárias à descoberta da 

verdade. Num cenário realista, a vítima escolhe se cooperar, ou não, com as autoridades 

judiciárias competentes, sendo que nenhum dever sobrepor-se-á à sua liberdade, sob pena 

de incorrer num atentado importante aos seus direitos fundamentais: 

“É uma revitimização.” (Procuradora 2, 40 anos). 

 “Não podemos obrigar uma vítima a prestar declarações. Nunca. Porque, apesar de tudo, é um 

direito que uma pessoa tem de se remeter ao silêncio (…) temos que respeitar.” (Procuradora 4, 45 

anos). 

“Eu acho que obrigar as pessoas a falar, o que também nunca vamos conseguir na sua plenitude, 

porque todos temos a capacidade de mentir, é muito perigoso (…) os valores que queremos para a 

sociedade contemporânea e portuguesa atual, do que propriamente para o combate específico da 

violência doméstica (…) restringir a liberdade e obrigar a falar, de facto, e sim em alguns casos, 

pode implicar uma intromissão intolerável na autonomia e liberdade da pessoa e em aspetos que se 

prendem com a privacidade e a reserva da vida privada, que são tudo valores protegidos” 

(Procuradora 1, 47 anos). 

Contrariar a livre vontade pode, ademais, empatar a produção de prova: 

“Se tirar a norma, de ela não poder não prestar declarações, vamos por as vítimas a mentir (…) 

procedimento criminal contra a vítima. O arguido safa-se e fica a vítima com um processo” 

(Procuradora 3, 53 anos). 

 “Se agora a vítima ainda pensa: «eu vou falar, se entretanto me arrepender eu posso remeter-me 

ao silêncio». A partir do momento em que a vítima saiba «se eu falar, as minhas declarações, por 

exemplo, que eu prestar perante a polícia, no primeiro momento (…) vão ser válidas para o resto 

do processo» portanto, eu vou pensar que isso limita a vítima, no sentido de não apresentar queixa, 

porque sabe que depois não há… não pode retroceder depois nesse sentido.” (Procuradora 4, 45 

anos). 

 Então, “como proteger a vítima, perante a centralidade legal no arguido?” (Morais, 

2019, p. 112). Na decifração desta equação morosa, as Procuradoras começam por se 

concentrar no seu próprio papel e obrigações processuais, sobretudo ao nível das 

capacidades relacionais, aquando o contacto com a vítima. Neste seguimento, 

sugestionam o funcionamento de instâncias judiciais vocacionadas para o tratamento 

integrado das situações de violência doméstica, que possibilitem encarar as diferenciadas 

dimensões jurídicas numa mesma instituição: 

“A falta da consciência da gravidade, muitas vezes, do julgador que induz a vítima, «não quer falar, 

pois não?». Não é um processo de furto, não é um processo… não é que os outros processos não 

tenham significado, mas isto é uma situação, às vezes, uma vivência toda que destrói aquela pessoa 



O silêncio do arguido, a culpa da vítima:  

uma proposta sociológica no domínio do crime de violência doméstica 

100 

que está ali no papel de vítima e, portanto, enquanto não se tiver sensibilidade e se conseguir 

perceber que se calhar há aquela recusa em falar inicial, se houver um técnico, ou se o próprio 

julgador tiver... se conseguir estabelecer empatia com a vítima (…) muita gente diz que não pode 

haver tribunais especializados, mas efetivamente há. Nós temos tribunais cíveis, nós temos tribunais 

do comércio. Portanto, defendo que até devia haver tribunais especializados para a violência 

doméstica. As pessoas têm que ter noção do tipo de crime, de saber essencialmente lidar com as 

vítimas.” (Procuradora 4, 45 anos). 

 Eminentemente, é impreterível compreender o contexto social, cultural e 

económico de cada vítima, a gestão da estratégia e projetos emocionais e biográficos que 

lhe são inerentes. É impreterível empoderá-la, encorajá-la, fazê-la agente ativo da sua 

condição. Para isso, cabe aos profissionais a função de consciencializar, alertar para as 

suas garantias e procedimentos. A falta de informação é uma constante registada nas 

observações diretas: 

“Antes de dar início ao julgamento e respetiva gravação, a juíza pede para a vítima entrar, quando 

ainda o arguido não está presente, e aconselha-a a não prestar declarações. Explica que, como não 

pretende uma indemnização, pode dar uma “oportunidade” ao arguido para que se afaste sem ser 

condenado. Assim, não tem de “reviver” o passado, relatando, de novo, os factos da acusação 

elaborada pelo DIAP. Caso se repita, tem sempre a possibilidade de reabrir o processo com outra 

queixa. A vítima concorda sem, no entanto, entender os procedimentos.” (excerto do registo de 

observação direta, nº 2, 7 de março de 2019).54 

 Uma outra orientação passa pelo recurso, por parte das instâncias formais, a meios 

de produção de prova que têm assumido menor relevância, superando, assim, o paradigma 

das “provas tradicionais objetiváveis” (Gomes et. al, 2016, p. 195): 

“O que se pode fazer é pedir um relatório social, depois às vezes parece que fora do tribunal, com 

as outras entidades, [as vítimas] conseguem colaborar mais um bocadinho. Um relatório social, em 

que relata um técnico social ou um psicólogo, os factos. Fazer uma perícia onde, efetivamente, se 

afere a dependência emocional. E, portanto, às vezes, há situações mesmo, que como o silêncio da 

vítima, se conseguirmos outros elementos, conseguimos efetivamente avançar.” (Procuradora 4, 45 

anos). 

 Num tipo legal, usualmente, dependente do testemunho, adverte-se para a avaliação 

dos danos psicológicos mediante perícias, como salvaguarda da prova e da vítima: 

 “A solução é tornar esta incapacidade como prova (…) fazer nexo entre este síndrome, este stress 

pós-traumático e a violência doméstica. Não é o silêncio que é a prova, mas são as causas do 

silêncio” (Procuradora 3, 53 anos).  

 
54A grelha de observação direta dispõe-se integralmente no anexo 2.2. 
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Assim sendo, ao equilibrar direitos e deveres, com a proteção de todos os elementos, 

sem priorizar nenhuma figura em prejuízo de outra, é possível uma harmonia que não 

descure a credibilidade e legitimidade de um sistema de justiça criminal. Para tal, e no 

discurso das Procuradoras, contribui um trabalho coletivo, prévio ao crime, não só das 

autoridades judiciárias, como de qualquer entidade ou organismo, que estimule o esforço 

de sensibilização e de mudança de mentalidades da sociedade civil: 

 “Isto são caminhos muitos lentos de continuidade. Isto vai ser sempre um processo de luta 

constante. É utópico… utópico num mau sentido, pensar que vamos anular (…) temos todos nós de 

fazer um trabalho, também, muito grande previamente, de mudança de mentalidades, do tipo de 

relações que se estabelecem de poder, etc., da chamada intolerância ou não, temos de não perder 

de vista, como se tem perdido de vista, neste país, que o processo crime é o fim da linha” 

(Procuradora 3, 53 anos).  

Sob a premissa de que não é possível erradicar o crime de violência doméstica, 

almeja-se, contudo, ser possível controlar este problema social que “continua a ser um 

mistério” (Procuradora 1, 47 anos).  
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Considerações finais 

  

 Eis-nos no desfecho de um percurso de investigação que investe no capital de 

saberes sociológicos para a composição de um relatório estruturado em torno do elo 

crítico entre teoria, metodologia e empiria. No desencadeamento integrado das ações de 

pesquisa, a experiência de estágio curricular, no Departamento de Investigação e Ação 

Penal e no Juízo Local Criminal, revelou ser um extravasar dos conhecimentos 

assimilados, ao longo de cinco anos letivos, para a prática e contexto real. Com matéria 

tão rica para alguém recém-chegado do mundo académico, intentou-se responder aos 

desafios epistemológicos colhidos como juridicamente pertinentes. Resta, por agora, 

dedicar um último segmento de análise, não à repetição dos dados, mas ao balanço final 

e análise cruzada dos capítulos antecedentes. 

Uma vez que a fase de conclusão de um trabalho subentende o retorno aos principais 

pontos de partida, de forma a serem construídos novos problemas de investigação, 

recorda-se a matriz teórica introdutória que dá suporte à visibilidade social do fenómeno 

da violência doméstica, desmantelando fronteiras de territórios simbólicos invisíveis 

porque ocultados secularmente entre quatro paredes (evocando a velha expressão), e a 

concebe como conceito legalizado pelas sociedades contemporâneas. Ora, é no 

aprofundamento das dimensões analíticas e procedimentos que aproximam concetual e 

funcionalmente o sistema de justiça à problemática da violência doméstica e, enquanto 

estagiária de estruturas orgânicas do ordenamento jurídico-penal, que se preconiza a 

questão orientadora da pesquisa: como enquadrar o direito à defesa dos arguidos no 

âmbito do processo crime de violência doméstica? A partir deste marco de referência, e 

pese embora o caráter parcelar do estudo, é plausível inferir algumas considerações cuja 

robustez podemos asseverar. 

 O arguido, cuja qualificação jurídica inspirou a uma interpretação e reconstrução 

extensiva dos elementos intrínsecos e extrínsecos ao sistema de justiça que constituem tal 

figura processual, começou por instigar os quadros teóricos-interpretativos de 

compreensão, bem como o domínio empírico, no que ele apresenta de contingência e de 

incerteza. A sua caracterização, com recurso a instrumentos de análise descritiva, retrata 

um grupo sociologicamente muito difuso, entre si, que se aproxima dos valores do 

panorama geral em termos sociodemográficos, socioeducacionais e socioprofissionais. 
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Denuncia, assim, o caráter transversal, desta forma de violência, aos diferentes padrões 

de índole cultural, educativo, económico ou profissional, refutando tendências que 

reconhecem maior visibilidade aos estratos socioeconómicos mais desfavorecidos. A 

única variável, porém, com destaque estatístico, e teórico, figura-se no género, o que 

delata a desigualdade exercida contra as mulheres, no seio das relações interpessoais e 

nas esferas da intimidade. Ainda assim, tal como registado nos encontros formais com as 

Procuradoras entrevistadas, esta esmagadora prevalência não basta para uma vulgarização 

da designação de violência de género, em detrimento da legitimada violência doméstica. 

A sua aceção poderá menosprezar outros contextos de inferior incidência, mas de 

gravidade acentuada, como é o caso de agressoras, no feminino, contra 

parceiros/cônjuges, de diferentes orientações sexuais, ou vítimas vulneráveis em função 

da idade. Para estas agressoras, a intervenção ao nível de programas de reabilitação, é 

ainda deficitária e merece um impulso. 

O mesmo se poderá transpor para a sinalização dos fatores de risco baseada no 

princípio que defende, para uma prevenção e controlo do crime eficazes, um 

conhecimento prévio das suas causas. De facto, subsistem vantagens na constituição de 

classificações organizadoras da informação, porém, não devem esses fundamentos gerar 

causalidade direta, por sua vez, indutora automática de uma psicopatologia, por exemplo, 

à ocorrência de circunstâncias abusivas. Senão, vejamos: culpar o álcool – é, a título de 

ilustração das premissas mais difundidas e amplamente aprovadas, no que toca à violência 

doméstica, na literatura profissional e popular e, efetivamente, nos resultados estatísticos 

apresentados. O consumo de álcool poderá atuar, realmente, como desinibidor de 

comportamentos violentos, no entanto, isso não legitima que funcione como desculpa dos 

agressores para evitar a responsabilidade pelas suas ações, nem, por outro lado, que 

justifique a permanência das vítimas nas relações violentas. Com isso, significaria estar-

se perante uma teoria da recusa, cujo propósito Pagelow (1984) anuncia como 

neutralizador do comportamento desviante (p. 95). “Não fui eu, foi o álcool” ou “só 

aconteceu porque bebi demasiado” são racionalizações convenientes que obscurecem o 

facto de os perpetradores não agredirem alvos indiscriminados. Está mais patente uma 

relação com o poder e as representações dominantes sobre os papéis sociais do que 

propriamente um descontrolo etílico. De outro ponto de vista, há agressores que 

predominantemente, ou não, se apresentam como indivíduos bem inseridos ao nível 
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social, sem qualquer perturbação associada, dependência económica, consumo aditivo ou 

qualquer oura condição de alerta, todavia, com um foco no exercício do controlo. 

Também esse segmento populacional deve ser incluído na análise.  

 Por conseguinte, a primeira advertência, concebida na reciprocidade entre os 

recursos teórico-concetuais e os materiais empíricos deste trabalho, inculca um olhar mais 

incidido nas especificidades, que não consinta a proliferação do risco do rótulo nos seus 

agentes, já que impulsor de um enviesamento na leitura. A interseção entre variáveis de 

distintos níveis da realidade social, ao invés de perspetivas unicausais, descredibiliza 

lógicas desculpabilizantes ou de racionalização percecionadas por arguido e vítima. 

 Sob outra perspetiva, a promoção da ilicitude de determinados comportamentos em 

virtude de outros expõe a forma como a organização social se predispõe a estruturar 

distintas formas de violência, tolerando umas e criminalizando outras. Na definição 

jurídica dos requisitos preceituados à configuração do crime de violência doméstica, a 

complexidade incrementa uma consciência metodológica que não absorva acriticamente 

abordagens estereotipadas, mormente, no âmbito da comunidade jurídica. Neste sentido, 

propõe-se um relevo, por influência das frequências descritivas, às mais recentes 

introduções na definição do tipo legal de crime. Primeiramente, com base numa 

terminologia que tipifica relações abusivas de intimidade e intergeracionais, tendo em 

vista a compreensão de todos os prováveis casos, assume relevância jurídica a 

proliferação de uniões mais ou menos informais ou extramatrimoniais. Tal constatação 

induz a uma desqualificação da personalidade jurídica da instituição familiar, já que 

restrita ao contexto da atualidade, o que, por sua vez, introduz ambiguidade e falta de 

consenso para uma aceção universal. Na controvérsia dos termos referenciais, entre as 

disposições subjetivas das Procuradoras, há um enfoque no caráter relacional entre 

ofensor e vítima, e todos os valores morais que lhe são subjacentes, que se sobrepõe a 

qualquer outra variável (família, género, outras mais). Propõe-se, por unanimidade, a 

classificação de relações de proximidade ou parceiros íntimos, em substituição da 

violência doméstica.  

 Ainda sob a alçada do mesmo exercício de categorização, não querendo descurar a 

expectável prevalência da violência física, mais facilmente captada, e da violência 

psicológica, mais legitimada, destaca-se a gradual consciencialização para a magnitude 

do comportamento stalking, não obstante as suas dificuldades probatórias. Destaca-se, 
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igualmente, mas por distintas razões, o caso das crianças expostas à violência entre os 

seus adultos cuidadores. Também ele delator de vitimação direta, é, frequentemente, 

assumido por outros órgãos, que não o sistema de justiça, apesar dos seus números 

desmedidos e de todas as consequências que daí poderão dimanar. Particularmente neste 

domínio, perspetiva-se como esclarecedor o confronto com a frequência e durabilidade 

da relação abusiva. Ainda que os valores denunciem, predominantemente, episódios de 

caráter regular e repetitivo, não se deve retirar o protagonismo a mais uma introdução 

legislativa que libera a punição das condutas únicas e isoladas. Estas constantes 

introduções depreendem um Direito que não encerra a realidade social em rótulos 

estáticos mas que lhes confere dinâmica e maleabilidade, sobretudo, para a superação de 

casos ambíguos naturais às realidades paradoxais. 

 Os argumentos epistemológicos impelem ao questionamento, por parte do 

conhecimento científico, da proporcionalidade entre a percentagem de denúncias 

recebidas e a efetiva criminalidade real. Antes de mais, não obstante a instituição de 

natureza pública ao crime de violência doméstica, que não requer a intervenção do 

ofendido, a sua principal denunciante não deixa de ser a própria vítima. Relativamente às 

presumíveis marginalidades nos números, ainda que não seja considerado um fenómeno 

sub-representado, no plano jurídico-penal, na opinião das Procuradoras inquiridas, 

desvendam-se cifras negras com género e faixa etária. As vítimas, no masculino, já 

abordadas, são duplamente vitimizadas pela renúncia histórica e social das agressoras 

mulheres, fundamentada na ordem patriarcal prevalecente. Em contrapartida, os idosos, 

pela sua condição de vulnerabilidade e consequente dependência, mas também pela 

fragilidade das respostas sociais e judiciárias, evidenciam uma menor visibilidade social. 

Um último caso de exposição débil transparece no abuso sexual, também por 

consequência do sistema de crenças vigente que o preserva da observação alheia. 

 Estes resultados afastam um conhecimento vasto e rigoroso, na sua completude, da 

realidade do problema social da violência doméstica. Pese embora o recente aumento de 

queixas, em parte, por mérito das introduções legislativas ao artigo 152º, é crucial um 

investimento na sensibilização para ações essencialmente pró-ativas, preventivas, ao 

invés de remediativas ou punitivas, que incidam na educação comunitária, no combate à 

socialização para a desigualdade e violência e no reconhecimento das vítimas 

“esquecidas” pela sociedade. Essa é a função social da justiça. 
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  No decorrer das peças processuais a respeito da investigação criminal, regista-se 

uma forte disparidade no que concerne à aplicação do termo de identidade e residência, 

comparativamente às restantes medidas de coação. Causando contestação ético-social, 

apurada nos quadros da literatura, mas não nos discursos das Procuradoras, esta medida 

é alegada como ineficaz na proteção das vítimas. Intrinsecamente correlacionada está a 

produção de prova e todos os obstáculos e adversidades que a condicionam fortemente, 

por ação das especificidades do crime de violência doméstica. A sua inacessibilidade 

manifesta-se nas discrepantes percentagens de processos que redundam em arquivamento 

(implicando um reajuste na recolha da amostra da presente investigação de forma a 

garantir uma exequível comparabilidade dos dados). Neste ou noutro despacho final, e 

não obstante, uma vez mais, a natureza pública do crime, as decisões do julgador 

demonstram uma lamentável dependência face ao desempenho funcional da vítima, como 

“prova rainha” ao longo do processo criminal, quer mediante o seu testemunho dos factos, 

mesmo que contra a sua livre vontade, quer através da desconsideração da recolha de 

acervo probatório complementar que permita a inteligibilidade do real. A aplicação 

abusiva de exigências sociais, associadas à perpetuação de imagens estereotipadas que a 

tipificam em vítima vulnerável ou masoquista, poderá contribuir para o risco de um 

processo de revitimização que, em consequência, a faça sentir menorizada ou 

processualmente culpabilizada por não conseguir ser um contributo para o acautelamento 

de prova indiciária. Posto isto, alerta-se para a importância de interpretações jurídicas 

que, ao reconhecer constitucionalmente a vítima, concebam o eminente propósito de 

tutela efetiva dos seus interesses e garantias, numa dinâmica de empoderamento. 

 O arguido, figura central deste relatório de investigação, pode agir livremente em 

função da sua própria defesa, se assim o entender, não desempenhando o objeto de prova 

contra se e, como tal, o instrumento abusivo da sua própria condenação, sem que 

necessariamente isso represente a total ou parcial veracidade dos factos. Entre a 

possibilidade de mecanismos de defesa processuais ao seu dispor, elegeu-se o escrutínio 

dos seus depoimentos, como meio de prova e defesa, numa tentativa de metodizar a forma 

contingente e idiossincrática como é reinterpretada a (sua) realidade, tanto em sede de 

inquérito como de julgamento, e a sua ancoragem num sistema de valores ao qual não 

serão alheios mitos e estereótipos. Assim sendo, os cenários previstos foram 

categorizados do seguinte modo: silêncio sobre os factos; negação dos factos - 
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desmentindo plenamente a ocorrência de qualquer episódio violento ou denunciando a 

vítima dos factos pelos quais está acusado, desvendando uma inversão dos papéis – 

confissão integral, que denote o reconhecimento da culpabilidade e manifestação de 

arrependimento; e confissão parcial. Esta última circunstância pressupõe uma 

confirmação dos factos mas com recurso à desculpabilização da sua conduta. Como tal, 

as possíveis justificações foram recategorizadas de forma aprofundada: banalização da 

gravidade através do emprego de eufemismos; invocação de emoções e sentimentos; 

externalização da culpa, isto é, transferência da responsabilidade do comportamento para 

fatores que lhe são incontroláveis, nomeadamente problemas do foro psíquico, efeito do 

álcool/estupefacientes, problemas laborais, diferenças culturais ou crenças religiosas, 

vitimização na infância ou influência do grupo de pares; responsabilização da vítima 

devido a um conjunto de fatores, desde a sua má gestão económico-financeira, ou 

infidelidade, incumprimento dos deveres como de parceiro íntimo ou progenitor, 

desavenças com a sua família ou abuso de álcool/estupefacientes; justificação da ação 

ilegítima em prol de um “bem maior”, como é o caso da proteção dos filhos. 

 A operacionalidade da ordem jurídica possibilita a gestão de estratégias de defesa 

e/ou estratégias de desculpabilização, em concordância com o princípio da presunção de 

inocência. Não quer isto dizer que a sua aplicação esteja presente na integralidade dos 

casos. A defesa pode ser genuína e autêntica. Porém, aconselha-se que funcione como 

fator de alerta e vigilância para os profissionais, que deverão adotar uma postura de 

desconstrução até à máxima análise. Nesse caso, solicita-se um especial investimento na 

formação dos agentes judiciais, também ela reivindicada pelos próprios, que auxilie num 

olhar analítico e respostas especializadas, em conformidade com as especificidades do 

crime de violência doméstica, designadamente em casos em que o silêncio dos sujeitos é 

o principal fator preditor de despacho de arquivamento ou absolvição. Recomenda-se, 

igualmente, um reforço do sistema de apuramento de dados quanto ao desempenho 

judicial na resposta à criminalidade. 

  É com base nestas reflexões que se comprova a pertinência sociológica do 

enquadramento do direito à defesa dos arguidos, no âmbito do processo crime de 

violência doméstica. Sendo este um tipo ilícito que reúne evidenciadas relutâncias no que 

concerne ao acervo probatório, às quais acresce a ocultação social e naturalização das 

formas de violência, bem como um ofendido que, de forma prevalecente, se remete ao 
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silêncio, é primordial a capacidade de equilíbrio entre direitos e deveres, que confira a 

salvaguarda de todos os sujeitos processuais, sem priorizar nenhuma figura em prejuízo 

de outra. Assim se revela a credibilidade e legitimidade de um sistema de justiça criminal 

funcional.  

 Conferida tal investigação, adquiridos novos conhecimentos e competências e 

emanados possíveis contributos e recomendações futuras, considera-se ter sido dado um 

passo fundamental com a firmeza necessária para ensejar novos passos. No seu âmago, 

fica a sensação de trabalho inacabado, sem soluções efetivas ou imediatas, mas a certeza 

de um contínuo e exitoso investimento que aperfeiçoe metodologias e desbrave caminhos 

à sociologia, “é porque o questionar, o problematizar, representa a própria essência do 

seu trabalho, que a ciência é capaz de continuamente romper, no seu domínio, com as 

noções que não se adequem às suas regras” (Silva, 2014, p. 53) 
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Anexo 1. A evolução legislativa do tipo do ilícito criminal associado à violência doméstica 

 

Ano Tipo legal de 

crime 

Elementos do 

tipo 

Vítima ou agressor Pena Pena acessória Agravação Natureza do crime 

1
9

8
2
 

Maus tratos ou 

sobrecarga de 

menores e 

subordinados 

ou entre 

cônjuges 

Com malvadez e 

egoísmo, maus 

tratos físicos, 

tratamento cruel 

ou ausência de 

cuidados ou 

assistência à 

saúde 

Cônjuge 6 

meses 

a 3 

anos e 

multa 

até 100 

dias 

  Público 

1
9

9
5
 

Maus tratos ou 

sobrecarga de 

menores, de 

incapazes ou de 

cônjuge 

Maus tratos 

físicos ou 

psíquicos 

Cônjuge ou quem com ele 

conviver em condições 

análogas às dos cônjuges 

1 a 5 

anos 

 Em função do resultado: 

1) ofensa à integridade 

grave: 2 a 8 anos; 2) 

morte: 3 a 10 anos 

Semipúblico 

1
9

9
8
 

Maus tratos e 

infração de 

regras de 

segurança 

Maus tratos 

físicos ou 

psíquicos 

Cônjuge ou quem com ele 

conviver em condições 

análogas às dos cônjuges 

1 a 5 

anos 

 Em função do resultado: 

1) ofensa à integridade 

grave: 2 a 8 anos; 2) 

morte: 3 a 10 anos 

Semipúblico, mas o 

MP pode dar início 

ao procedimento se 

o interesse da 

vítima o impuser e 

não houver 

oposição antes de 

ser deduzida a 

acusação 
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2
0

0
0
 

Maus tratos e 

infração de 

regras de 

segurança 

Maus tratos 

físicos ou 

psíquicos 

Cônjuge ou quem com ele 

conviver em condições 

análogas às dos cônjuges 

1 a 5 

anos 

Proibição de contacto com a 

vítima, incluindo a de 

afastamento da residência 

desta, pelo período máximo 

de 2 anos 

Em função do resultado: 

1) ofensa à integridade 

grave: 2 a 8 anos; 2) 

morte: 3 a 10 anos 

Público 
2

0
0

7
 

Violência 

doméstica 

De modo 

reiterado ou 

não, maus tratos 

físicos ou 

psíquicos, 

incluindo 

castigos 

corporais, 

privações da 

liberdade e 

ofensas sexuais 

Cônjuge ou ex-cônjuge; 

pessoa de outro ou do mesmo 

sexo com quem o agente 

mantenha ou tenha mantido 

uma relação análoga à dos 

cônjuges; ainda que sem 

coabitação; progenitor de 

descendente comum em 1º 

grau; pessoa particularmente 

indefesa, em razão de idade, 

deficiência, doença, gravidez 

ou dependência.  

1 a 5 

anos 

Proibição de contacto com a 

vítima (incluindo o 

afastamento da residência 

ou do local de trabalho 

desta) e de proibição de uso 

e porte de armas, pelo 

período de 6 meses a 5 anos, 

e de obrigação de frequência 

de programas específicos de 

prevenção da violência 

doméstica. Inibição do 

exercício do poder paternal, 

da tutela ou da cautela por 

um período de 1 a 10 anos.  

Em função das 

circunstâncias: contra 

menor ou na presença 

de menor, no domicilio 

comum ou no domicílio 

da vítima: 2 a 5 anos. 

Em função do resultado: 

1) ofensa à integridade 

grave: 2 a 8 anos; 2) 

morte: 3 a 10 anos. 

Público 

 
Fonte: Adaptado de Madalena Duarte (2013, p. 139) 
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Anexo 2. Grelhas de observação direta  

Anexo 2.1. Grelha de observação direta – Julgamento 1 

NUIPC: 1857/17.4PIPRT 

Fase processual: Julgamento 

Local: Tribunal criminal 

Data: 27 de fevereiro de 2019 (1ª sessão) + 4 de março de 2019 (2ª sessão) 

Hora de início: 15h20min (1ª sessão) + 15h10min (2ª sessão)   

Hora de terminus: 17h20min (1ª sessão) + 16h40min (2ª sessão)  

Duração: 3h (1ª sessão) + 1h30min (2ª sessão) 

Categorias Dados da observação 

Descrição física e comportamental  

In
te

rv
en

ie
n

te
s 

Juiz/a Do sexo feminino, com aproximadamente 40 anos. Traja uma beca preta. Representa nitidamente a figura de superioridade e de 

controlo naquela sala, tanto através da postura corporal, gestualidade, como da forma como coloca a voz, articula as palavras. 

Controla a ritualização dos atos, como se de uma encenação se tratasse. Decreta, à funcionária de Justiça, quando pode cada sujeito 

processual entrar e sair da sala de audiência. Dá-lhes a palavra, auxiliada por uma série de frases-tipo que fazem parte destas 

atividades, independentemente dos factos, como por exemplo: “Deve dizer a verdade e só a verdade”, “Tem o direito a remeter-se ao 

silêncio”. 

Magistrado/a do MP Do sexo feminino, entre os 40/50 anos. Traja uma beca preta. Enquanto escuta as perguntas e respostas, manuseia os documentos e 

lança breves olhares receosos à vítima. Aplica uma linguagem formal, num tom inquisitório e, por vezes, agressivo, com 

expressividade facial. É o elemento que mais questões coloca.  

Advogado/a de defesa Sujeito do sexo masculino, com sensivelmente 50 anos. Traja uma toga preta. Ao longo do julgamento, troca olhares com o arguido. 

Comunica convictamente. Apresenta provas em defesa do arguido. Altera, de forma clarividente, o seu discurso consoante o seu 

destinatário. Enquanto se dirige ao arguido, coloca questões, de forma tolerante, como se já soubesse as respostas. Já para com a 

vítima demonstra-se impaciente e persistente, impondo questões minuciosas, em tom arrogante e altivo. Quando dirigido ao filho (2ª 

testemunha) conduz o relato no sentido de negar as acusações ao seu pai (perguntas pela negativa). 

Funcionário/a de Justiça Do sexo masculino, na faixa etária dos 50 anos. Antes de começar o julgamento, procede à chamada dos convocados a comparecer. 

Durante a audiência, é responsável pela gravação das declarações dos intervenientes, por acompanhar vítima, arguido e testemunhas 

nas entradas e saídas da sala de audiências e escrever a ata. 

Vítima Senhora na casa dos 60 anos. Apresenta-se num estilo de casual, de cores sólidas, combinações monocromáticas e acessórios 

discretos. Ao entrar na sala, e enquanto se direciona para o seu lugar, olha para o arguido em modo reprovador. Aparenta estar 
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esgotada, enfraquecida e nervosa especialmente com as perguntas colocadas pelo advogado de defesa do arguido. Quando 

questionada, não se recorda das datas e dos factos, em concreto. Desabafa como se estivesse em atendimento psicológico. As respostas 

são curtas, em tom de voz baixo e de linguagem menos cuidada, o depoimento fragmentário e lacunoso. Suplica repetidamente que 

não pretende prestar declarações, nem tampouco estar presente no Tribunal, enquanto chora. Menciona que não quer indemnização 

nem que o arguido seja preso, apenas que se afaste.  

Arguido/a Indivíduo do sexo masculino, com idade aproximada aos 70 anos, apresenta-se fisicamente com um estilo prático. O modo como se 

declara configura uma espécie de linguagem secundária. Demonstra uma postura descontraída enquanto presta declarações. Dá 

resposta alongadas que fogem ao cerne das perguntas, negando, no geral, todos os factos da acusação, desmentindo ter incomodado 

a ofendida, apenas admitindo alguns encontros causais sem nada de injurioso ou ameaçador. Não se revê na ilicitude dos factos. 

Enquanto escuta as declarações da vítima, e está obrigado a permanecer em silêncio, adota um comportamento irrequieto, com tosse 

frequente, suspiros e agitar de uma das pernas. 

Testemunha/s A 1ª testemunha é companheiro da vítima, com idade por volta dos 60 anos. Apresenta um estado nervoso, com as mãos trémulas. 

Responde em tom exaltado mas aplicando uma linguagem cuidada. Veste uma indumentária sofisticada. A 2ª testemunha é filho de 

ambos mas vinca uma posição de apoio ao arguido. Evidencia um discurso fluído condizente com uma postura tranquila.  

Assistência Inicialmente apenas observadora. Posteriormente, junta-se a vítima com o seu companheiro (1ª testemunha), que se mostram 

cúmplices entre beijos e toques. 

Descrição espacial A sala de audiências é separada em duas zonas, uma para o público (já que a audiência é pública, exceto nos casos em que o tribunal 

decidir a exclusão ou restrição de liberdade, ainda que o público não possa participar diretamente), e a outra para os intervenientes 

processuais. A juíza ocupa o lugar mais alto e central. Do seu lado direito, situa-se a Procuradora do Ministério. O advogado 

posiciona-se num plano diferenciado. O arguido confina-se à bancada de frente para a juíza, submetido a um lugar de observação de 

todos os presentes. Entre juíza e arguido está o funcionário de justiça. A vítima e testemunhas sentam-se numa cadeira à frente do 

arguido, viradas também de frente para a juíza e de lado para o advogado. A sala descreve-se com um mobiliário de estilo clássico 

escuro, ausente de decoração, paredes brancas, janelas amplas e três portas de entrada: uma para a juiza e procuradora, outra para 

arguido, vítima e testemunhas e outra para a audiência. Como objetos podem inventariar-se os aparelhos de áudio, o computador do 

funcionário de justiça e a bandeira nacional na ponta da sala (símbolo da administração da Justiça em novo do povo). Ouve-se o ruído 

vindo do exterior.  

Breve descrição do caso O arguido e a ofendida viveram juntos, como marido e mulher, durante 34 anos, até à data do seu divórcio. O arguido já foi condenado 

pela prática do crime de violência doméstica, na pessoa da ofendida, na pena de 3 anos e 6 meses de prisão. Está agora acusado de 

perseguição e intimidações frequentes, após o decurso do prazo da liberdade condicional. Ao arguido foi, também, apreendida uma 

arma de fogo. A sentença é absolutória.  

Outras observações Em virtude do estado inalterado da vítima, optou-se por interromper a audiência e continuá-la numa segunda sessão. 
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Para a segunda sessão, foi requerido o acompanhamento de um especialista, que no caso em particular foi uma psicóloga da UMAR, 

devido ao estado psíquico da vítima, que não pode comparecer.  

No encerramento do julgamento, quando todos os intervenientes arrumam os seus pertencentes e preparam-se para abandonar o 

espaço, a vítima interpela a observadora, questionando se pertencia ao tribunal. Perante uma resposta negativa, a vítima desabafa que 

todos (pressupondo que se referia aos presentes naquela sala) a consideravam mentirosa, não acreditavam na sua palavra, incluindo 

o seu próprio filho, e que, por isso, desacredita que seja feita justiça (“isto não vai dar em nada”).  
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Anexo 2.2. Grelha de observação direta – Julgamento 2 

NUIPC: 801/18.3PIPRT 

Fase processual: Julgamento 

Local: Tribunal Criminal 

Data: 7 de março de 2019  

Hora de início: 10h50min                                            

Hora de terminus: 11h30min                                                       

Duração: 40min 

Categorias Dados da observação 

Descrição física e comportamental  

In
te

rv
en

ie
n

te
s 

Juiz/a Do sexo feminino, entre os 40/50 anos. Traja uma beca preta. Controla o prosseguimento da audiência, em tom calmo mas austero. 

Procurador/a do MP Do sexo feminino, entre os 40/50 anos. Traja uma beca preta. Apenas intervém para se dirigir à testemunha e pronunciar as 

declarações finais.  

Advogado/a de defesa Do sexo masculino, com aproximadamente 30 anos. Traja uma toga preta. Foca-se, com o olhar, no arguido e acena com a cabeça 

nos momentos em que deve falar. Coloca um cuidado especial na linguagem quando referido à juíza ou procuradora. Apenas pode 

dirigir perguntas à testemunha. 

Funcionário/a de justiça Do sexo feminino, com idade por volta dos 30 anos, faz-se acompanhar de uma estagiária, a quem murmura subtis indicações, focada 

no seu computador. Traja uma capa preta. Obedece aos pedidos da juíza. Antes de começar o julgamento, procede à chamada dos 

convocados a comparecer. Durante a audiência, é responsável pela gravação das declarações dos intervenientes, por acompanhar 

vítima, arguido e testemunhas nas entradas e saídas da sala de audiências e escrever a ata. Demonstra-se atenta aos sujeitos e presta 

especial apoio à vítima, oferecendo um copo de água e lenços de papel. 

Vítima Jovem, na faixa etária dos 20 anos, do sexo feminino. Exibe um estilo moderno, um pouco ousado, de jeans e blusa justos, sapatos 

de salto alto, com acessórios chamativos. A sua postura é de alguém abalado, vulnerável e debilitado. Não presta declarações sobre 

os factos (após ser convencida pela juíza e magistrada) e fala em tom baixo.  

Arguido/a Indivíduo do sexo masculino com cerca de 30 anos. Evidencia uma apresentação descuidada, essencialmente ao nível do vestuário 

num estilo desportivo. Não pretende prestar declarações sobre os factos, apenas responde às questões da identidade obrigatórias. 

Manifesta-se cabisbaixo e inibido, com os ombros descaídos e arqueados para a frente e as mãos a tremer.  

Testemunha/s Apenas uma testemunha, do sexo feminino, com idade por volta dos 30 anos, que é amiga da vítima. Aparenta postura intimidada e 

com um sorriso nervoso enquanto responde. Não aponta factos negativos contra o arguido.   

Assistência Observadora e 3 estagiárias, 2 do curso de criminologia e 1 do curso de direito. 
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Descrição espacial A sala de audiências é separada em duas zonas, uma para o público (já que a audiência é pública, exceto nos casos em que o tribunal 

decidir a exclusão ou restrição de liberdade, ainda que o público não possa participar diretamente), e a outra para os intervenientes 

processuais. A juiza ocupa o lugar mais alto e central. Do seu lado direito, situa-se a Procuradora do Ministério. O advogado 

posiciona-se num plano diferenciado. O arguido confina-se à bancada de frente para a juíza, submetido a um lugar de observação de 

todos os presentes. Entre juíza e arguido está a funcionária de justiça. A vítima e testemunhas sentam-se numa cadeira à frente do 

arguido, viradas também de frente para a juíza e de lado para o advogado. A sala descreve-se com um mobiliário de estilo clássico 

escuro, ausente de decoração, paredes brancas, janelas amplas e três portas de entrada: uma para a juiza e procuradora, outra para 

arguido, vítima e testemunhas e outra para a audiência. Como objetos podem inventariar-se os aparelhos de áudio, o computador da 

funcionária de justiça e a bandeira nacional na ponta da sala (símbolo da administração da Justiça em novo do povo). 

Breve descrição do caso A ofendida e o arguido mantiveram uma relação de namoro e coabitação pelo período de 2 anos. A ofendida foi várias vezes agredida 

pelo arguido com murros, bofetadas e puxões de cabelo, sofrendo dores e ferimentos, que careceram de tratamento hospitalar, bem 

como insultada, intimidade e humilhada e menosprezada também pelo facto de ser de nacionalidade estrangeira. A sentença é 

absolutória. 

Outras observações Antes de dar início ao julgamento e respetiva gravação, a juíza pede para a vítima entrar, quando ainda o arguido não está presente, 

e aconselha-a, com o consentimento da procuradora, a não prestar declarações. Explica que, como não pretende uma indemnização, 

pode dar uma “oportunidade” ao arguido para que se afaste sem ser condenado. Assim, não tem de “reviver” o passado, relatando , 

de novo, os factos da acusação elaborada pelo DIAP. Caso se repita, tem sempre a possibilidade de reabrir o processo com outra 

queixa. A vítima concorda sem, no entanto, entender os procedimentos.  

Durante o julgamento, a vítima usufrui do seu direito de não prestar declarações na presença do arguido. 
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Anexo 2.3. Grelha de observação direta – Julgamento 3 

NUIPC: 352/17.3SJPRT 

Fase Processual: Julgamento 

Local: Tribunal Criminal 

Data: 12 de março de 2019 

Hora de início: 15h15min   

Hora de terminus: 17h 

Duração: 1h45min 

Categorias Dados da observação 

Descrição física e comportamental  

In
te

rv
en

ie
n

te
s 

Juiz/a Do sexo feminino, com aproximadamente 40 anos. Traja uma beca preta. Reproduz a soberania inerente à sua posição, dominando o 

papel de todos os sujeitos processuais naquela audiência.   

Magistrado/a do MP Do sexo masculino, entre os 40/50 anos. Traja uma beca preta. Evidencia um olhar especialmente atencioso e protetor para com a 

vítima. Lida de forma paciente com os seus silêncios e hesitações. 

Advogado/a de defesa Entre os 30/40 anos, do sexo masculino. Traja uma toga preta. Coloca as perguntas em tom cuidadoso e paciente, sobretudo para 

com a vítima, que se exalta com as suas questões. 

Funcionário/a de Justiça Do sexo feminino, com cerca de 40 anos. Traja uma capa. Presta a necessária assistência à juíza e procurador. Antes de começar o 

julgamento, procede à chamada dos convocados a comparecer. Elucida a vítima sobre aspetos práticos do funcionamento do 

julgamento. Durante a audiência, é responsável pela gravação das declarações dos intervenientes, por acompanhar vítima, arguido e 

testemunhas nas entradas e saídas da sala de audiências e escrever a ata.   

Vítima Numa faixa etária dos 50 anos, do sexo feminino. O seu comportamento revela-se descoincidente com o “padrão” encontrado nas 

vítimas dos restantes julgamentos. Responde determinada, com à vontade, em tom alto. Transmite indignação, revolta e 

impulsividade. Grita e chora.  Refere que o arguido a prejudicou em termos dos negócios que detém, pelo que pondera, encetar uma 

ação judicial, no sentido de recuperar o que considera ser seu, por direito. Pretende responder às perguntas, exceto às do defensor do 

arguido, para com quem adota uma postura defensiva. 

Arguido/a Do sexo masculino, perto da idade da reforma. Veste um estilo tradicional. Fala lentamente, referindo tranquilidade quanto à situação 

jurídico-penal. Nega alguma vez ter sido agressivo física, psicológica ou moralmente. Acusa vítima de manifestações exacerbadas 

de ciúmes e, por isso, pretende o divórcio. Após prestar declarações sobre os factos que lhe são imputados, e enquanto escuta a 

vítima, exibe-se inquieto, com as mãos a tremer, chora e acena a cabeça, com que em gesto de desacordo.   

Testemunha/s 1 filha de ambos, 2 primas da ofendida, mãe e 1 sobrinha do arguido. A filha, com sensivelmente 25 anos, relata um discurso 

emocionado, no qual revela a sua repulsa para com a mãe, devido a determinados episódios na adolescência. Porém, conclui 
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reconhecendo o insulto de parte a parte. Já a mãe do arguido anuncia todo um discurso desculpabilizante, em relação ao seu filho, 

afirmando: “O meu filho nunca gostou de bater em mulheres”. 

Assistência Observadora  

Descrição espacial A sala de audiências é separada em duas zonas, uma para o público (já que a audiência é pública, exceto nos casos em que o tribunal 

decidir a exclusão ou restrição de liberdade, ainda que o público não possa participar diretamente), e a outra para os intervenientes 

processuais. A juíza ocupa o lugar mais alto e central. Do seu lado direito, situa-se o Procurador do Ministério. O advogado posiciona-

se num plano diferenciado. O arguido confina-se à bancada de frente para a juíza, submetido a um lugar de observação de todos os 

presentes. Entre juíza e arguido está a funcionária de justiça. A vítima e testemunhas sentam-se numa cadeira à frente do arguido, 

viradas também de frente para a juíza e de lado para o advogado. A sala descreve-se com um mobiliário de estilo clássico escuro, 

ausente de decoração, paredes brancas, janelas amplas e três portas de entrada: uma para a juíza e procurador, outra para arguido, 

vítima e testemunhas e outra para a audiência. Como objetos podem inventariar-se os aparelhos de áudio, o computador da funcionária 

de justiça e a bandeira nacional na ponta da sala (símbolo da administração da Justiça em novo do povo). 

Breve descrição do caso A ofendida coabita com o arguido há cerca de 35 anos, tendo-se casado há 10 anos. O arguido já foi condenado, em coautoria material 

e na forma consumada pela prática do crime de lenocínio, na pena de um ano e dois meses de prisão, suspensa na sua execução. O 

relacionamento do casal sempre foi pautado por discussões, no decurso das quais o arguido batia na ofendida, desferindo-lhe murros 

na cabeça e nos membros superiores, pontapés nas pernas, empurrões e puxões de cabelo, que careceram de tratamento hospitalar, 

ao mesmo tempo que afirmava que a ia matar. Quando a ofendida descobriu que o marido mantinha relações extraconjugais, as 

discussões entre ambos tornaram-se temporalmente mais próximas, bem como as agressões. Sentença condenatória por crime de 

ofensa à integridade física com pena de multa por 75 dias a um taxativo diário de 6,50€. 

Outras observações É possível assistir a conversações, entre a juíza e o defensor do arguido, questionando se o arguido pretende prestar declarações. 

O arguido e a vítima são afastados da sala aquando as declarações da 1ª testemunha. 
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Anexo 3. Guião de entrevista às Procuradoras da 1ª secção do DIAP 
 

Entrevista nº___     Data:__/__/__    Hora de início: _____    Hora de término: ____ 

 

Informações iniciais - Legitimação da entrevista e motivação da entrevistadora 

 

A entrevista é uma das etapas metodológicas do relatório de estágio que está a ser 

desenvolvido aqui, no DIAP, no âmbito do Mestrado em Sociologia da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto. A temática versa sobre “a defesa dos arguidos, no 

processo crime de violência doméstica” e adota como objetivos gerais: posicionar a 

situação social da violência doméstica num contexto espácio-temporal, discriminando 

fatores estruturais e tendências socioculturais; elencar indicadores que permitam um 

conhecimento sociodemográfico/socioeducacional/socioprofissional dos arguidos 

envolvidos, inventariando fatores de risco inerentes ao seu perfil; construir um retrato dos 

fatores inerentes à multidimensionalidade do fenómeno criminal da violência doméstica; 

indagar a resposta jurídico-penal portuguesa em matéria de violência doméstica. 

Como tal, é imprescindível, desde já, esclarecer que os princípios éticos serão 

respeitados, será assegurada a confidencialidade e anonimato das declarações prestadas e 

os dados recolhidos serão exclusivamente para efeitos académicos. Informa-se, ainda, da 

inexistência de obrigatoriedade de participação e da destruição da gravação no final do 

trabalho. 

Autoriza a gravação desta entrevista?  

Deseja saber mais alguma informação sobre este trabalho? 

Tem alguma pergunta a fazer? 

Agradecemos a sua colaboração. 

 

I. Caracterização sociodemográfica 

 

1. Sexo  

2. Idade  

3. Estado Civil  

4. Anos de Serviço na Justiça e na área da Violência Doméstica  



O silêncio do arguido, a culpa da vítima:  

uma proposta sociológica no domínio do crime de violência doméstica 

130 

 

II. Violência doméstica – construções e reconstruções sociais 

 

1. Violência na família 

1.1. Como interpreta a violência na família? 

1.2. Que fatores identifica na sua origem?  

1.3. Que formas assume? 

1.4. Considera que, ao longo do tempo, houve alterações quanto à tolerância e 

sensibilidade perante os comportamentos violentos? 

 

III. Violência doméstica como crime - sistema jurídico-legal  

 

1. Legislação 

1.1.Qual a sua opinião sobre a evolução legislativa no domínio da família e da violência 

doméstica? O direito tem acompanhado a velocidade transformativa da sociedade?  

1.2.O que me pode dizer sobre a criminalização da violência doméstica? 

1.3.A forma como está redigido o crime de violência doméstica, no artigo 152º, vai ao 

encontro da sua noção de violência doméstica?  

1.4. Recentemente, surgem autores que contestam a designação do fenómeno como 

violência doméstica, adotando a designação de violência de género. Qual o conceito 

que lhe parece mais adequado?  

1.5. Como avalia a moldura penal do crime de violência doméstica? 

1.5.1. E quanto à suspensão da pena? 

1.6.Que implicações resultaram do facto do crime de violência doméstica ter assumido 

uma natureza pública?  

 

2. Processo crime 

2.1 Com base na sua experiência profissional, considera que as denúncias recebidas se 

aproximem da realidade deste problema social? Quais os casos mais difíceis de serem 

detetados? 

2.2 Na sua opinião, qual é a medida de coação mais aplicada no âmbito da violência 

doméstica? Porquê? 

2.2.1 No geral, considera serem cumpridas com sucesso? 
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2.3 Quanto ao desfecho final possível para um processo, como avalia a aplicação do 

regime jurídico da suspensão provisória?  

2.3.1 Reconhece sucesso nos programas de tratamento/reabilitação/reinserção impostos 

para arguidos? 

2.3.2 Como avalia os níveis de reincidência do crime de violência doméstica? 

2.4 Quais pondera serem as principais razões para o arquivamento dos processos? 

2.5 O que considera representar maior valor probatório para a sentença final? 

2.6 Como se preconiza a articulação e cooperação entre o DIAP e outros tribunais 

(Criminal; de Família e Menores)? E com as forças de segurança? E entidades de 

outras competências (sistema de educação, de saúde, etc.)? 

2.7 Sendo a questão da celeridade afirmada como primordial para os processos de 

violência doméstica, que tipo de medidas são efetuadas para encurtar a duração de um 

inquérito?  

 

3. Sujeitos processuais 

3.1 Quem são, na sua opinião, os protagonistas destes casos crime? Pensa ser possível 

obter um padrão nas suas características sociodemográficas e socioprofissionais?  

3.2 Na sua opinião, quais são os fatores de risco que lhe possam estar mais associados?  

3.2.1 Considera que há o perigo da avaliação de determinados fatores de risco ser 

influenciada por estereótipos ou mitos? 

3.3 Pode-me falar um pouco da atuação comum das vítimas, ao nível processual (por 

exemplo, constituir-se como assistente, parte civil ou testemunha, tentativa de desistir 

da queixa, recusa de depoimento)? Há coerência no seu comportamento ou uma 

ambivalência?  

3.3.1 No caso de não haver uma cooperação com o trabalho dos profissionais, ao longo 

do processo, e tendo as autoridades conhecimento de um caso de violência, 

considera que seria importante a vítima depor? Ou deve o seu direito ao silêncio 

sobrepor-se e, como tal, o direito à sua liberdade? 

3.4 Na sua opinião, como se desenvolve a revitimização e quais as possíveis medidas de 

prevenção? 
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3.5 Quanto à defesa, na sua opinião, como pode, um agressor, quando confrontado com 

a acusação, explicar o seu comportamento violento e as infrações cometidas? Há 

estratégias de defesa? E estratégias de desculpabilização?  

3.5.1 Se sim, considera o silêncio do agressor uma estratégia de defesa? Porquê? Que 

outras estratégias frequentes e com impacto pode exemplificar?  

3.6 Que implicações traz o direito à não autoincriminação para a aquisição de provas e 

investigação do crime, especialmente nos casos de violência doméstica? 

3.7 Que importância tem o reconhecimento da culpa pelo próprio arguido para o despacho 

final? 

3.8 Em que medida considera que se conciliam os direitos de defesa do arguido, ao longo 

do processo penal, com os direitos da vítima e da própria sociedade, num crime de 

violência doméstica?  

 

IV. Expectativas sobre o futuro e reflexões sobre a entrevista  

 

1.1 No que respeita às suas expectativas para o futuro, pensa ser possível pôr fim à 

violência doméstica? 

1.2 Para finalizar, gostaria de saber se existe alguma questão que gostasse de acrescentar 

ou alguma sugestão que pretendesse fazer. 

 

Agradecimento pela disponibilidade e colaboração na pesquisa de investigação. 

 

  



O silêncio do arguido, a culpa da vítima:  

uma proposta sociológica no domínio do crime de violência doméstica 

133 

 

Anexo 4. Caracterização das Procuradoras entrevistadas 

Entrevistadas Sexo Idade Estado civil 

Tempo de trabalho  

Justiça Violência 

Doméstica 

Procuradora 1 Feminino 47 Casada 15 anos 2 anos 

Procuradora 2 Feminino 40 Solteira 12 anos 4 meses 

Procuradora 3 Feminino 53 Divorciada 28 anos 12 anos 

Procuradora 4 Feminino 45 Casada 19 anos 6 anos 

Nota 1: Procuradoras ordenadas por data de realização de entrevista 
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Anexo 5. Grelha de análise de conteúdo das entrevistas semiestruturadas 

Categorias Dimensões Indicadores 

Violência 

doméstica 

Violência Definição do conceito – nas relações humanas 

Evolução do conceito - paradoxalidade 

Evolução do conceito – sensibilidade atual 

Doméstico Adequação da conotação  

Família Definição do conceito - laços de consanguinidade 

Definição do conceito - proximidade física 

Definição do conceito – valores  

Relação com artigo 152º violência doméstica 

Evolução temporal - valores tradicionais  

Composição e estrutura 

Casamento/Divórcio  

Violência familiar Interpretação  

Relação com noção de violência doméstica 

Fatores na origem conhecidos  

Fatores na origem desconhecidos  

Inerente à natureza humana 

Casais homossexuais Evolução temporal – inclusão no artigo 152º 

violência doméstica 

Relações de 

proximidade/intimidade 

Relação com noção de violência doméstica 

Namoro Relação com vínculos formais/informais   

Crime de 

violência 

doméstica 

Violência de género Diferença de género nos relacionamentos 

Diferença de género nas vítimas 

Variável género em relação com variável 

relacionamento 

Variável género em relação com variável faixa etária  

Relações homossexuais 

Legislação Evolução transformativa progressista 

Natureza pública  

Relação com evolução da sociedade 

Redação no Código Penal Abrangência 

Caso da alínea das vítimas vulneráveis que obriga a 

coabitação 

Moldura penal Aplicação 

Agravação 

Pena suspensa 

Concurso de crimes  

Consciência do julgador 

Natureza Pública Aplicação 

Implicações para autoridades e sociedade  

Vontade da vítima - dependência 

Processo 

crime 

Fase de Denúncia Apreciação  

Aumento de denúncias em correspondência com 

aumento do artigo 

Queixas instrumentais 

Caso dos idosos – cifras negras 

Caso dos idosos – condição de dependência 
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Caso dos idosos – problema da queixa contra um 

descendente 

Caso dos idosos – implica perder o cuidador 

Caso das crianças – sinalização positiva 

Fase de Inquérito Caso português – assimetrias regionais 

Coordenação sistema de 

justiça/outros organismos 

Modelo de intervenção – funcionamento em rede 

Entre tribunais 

Medidas de coação A mais aplicada  

Eficácia 

Arquivamento Motivos subjacentes – silêncio da vítima 

Motivos subjacentes – falta de prova 

Motivos subjacentes – denúncias instrumentais  

Suspensão Provisória Aplicação 

Posição das vítimas 

Reeducação para a relação 

Confronto com arquivamento ou absolvição 

Programas de tratamento dos agressores 

Requerimento livre esclarecido da vítima 

Arguido Caracterização Padrão nas características interrelacionais  

Fatores de risco – ciúmes 

Fatores de risco – vitimização na infância 

Fatores de risco – consumos aditivos 

Atuação ao nível processual Defesa - negação 

Defesa – confissão 

Defesa - silêncio 

Defesa – responsabilização da vítima 

Defesa – contra queixa 

Estratégias de defesa/estratégias de 

desculpabilização 

Estratégias de bastidores 

Direito à não autoincriminação Proteção do arguido 

Flagrante-delito 

Reincidência Níveis de frequência consoante resolução do 

processo 

Vítima Caracterização Relação com variável género 

Padrão nas características interrelacionais 

Predisposição para ser vítima 

Atuação ao nível processual Comportamento ambivalente / avanços e recuos 

Silêncio  

Tentativa de desistência 

Colaboração (ou falta) 

Atitude perante arguido – preocupação 

Atitude perante arguido – desculpabilização 

Direito à liberdade Em relação ao dever de depoimento 

Dever de informação 

Dever do Estado 

Causas do silêncio como meio de prova 

Empoderamento Vítima agente 

Direitos da vítima / Direitos do 

arguido 

Conciliação 

Outros meios de produção de prova 

Foco na figura do arguido 
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Reflexões 

finais 

Futuro previsto / futuro 

desejado 

Erradicação – utopia 

Trabalho de prevenção - mudança de mentalidades 

Mediatização do crime 

Tribunais especializados 


