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 I. NATUREZA DESTAS NORMAS E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

1. Natureza destas normas 

 

1.1. A Igreja Católica e, portanto, a circunscrição da Prelatura da Santa Cruz e 

Opus Dei em Portugal (daqui em diante, a Prelatura) considera o abuso sexual de 

menores uma grave violação dos princípios cristãos, que não deve ser tolerada. Este 

delito é particularmente grave quando é cometido por pessoas que se comprometem a 

ajudar outros a seguir Jesus Cristo e os seus ensinamentos mais de perto. 

1.2. Estas normas enquadram-se dentro do género das normas de aplicação de 

leis de grau superior (cfr. Código de Direito Canónico [CIC], cc. 31 e 34). São uma 

ajuda para aplicar as normas do direito universal contidas no CIC, c. 1717, e no motu 

proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (Sst), de 30 de Abril de 2001, com a 

actualização de 21 de Maio de 2010, sobre a investigação prévia de acusações de abuso 

sexual de menores. 

1.3. Estão baseadas nas indicações dadas pela Congregação para a Doutrina da 

Fé, na Carta Circular de 3 de Maio de 2011 e nas Directrizes aprovadas pela 

Conferência Episcopal Portuguesa a 19 de Abril de 2012. 

 

2. Âmbito de aplicação 

 

2.1. Estas normas são aplicáveis a quem, no momento em que se apresenta uma 

acusação, é fiel da Prelatura (sacerdotes, diáconos ou leigos). A acusação deve referir-se 

a acções realizadas enquanto desempenhavam, sob a autoridade do Vigário Regional, 

uma actividade apostólica da Prelatura na qual se dá formação cristã ou direcção 

espiritual. 

2.2. Não são aplicáveis: 

2.2.1. Aos fiéis da Prelatura nas suas actividades profissionais ou pessoais. 

2.2.2. Aos empregados leigos e voluntários que trabalham em instituições ou 

projectos nos quais a Prelatura é responsável apenas dos aspectos relacionados com a 

orientação espiritual proporcionada naquelas instituições ou projectos. Estas instituições 

têm as suas próprias normas e procedimentos e são responsáveis pelo comportamento 

dos seus empregados perante os seus órgãos de governo e perante o grupo social para o 

qual trabalham (pais de alunos, etc.). 

2.3. Considera-se abuso sexual, de acordo com o art. 6 de Sst: a) o delito contra 

o sexto mandamento do Decálogo cometido por um dos fiéis mencionados no art. 2.1. 

com um menor de 18 anos, sendo equiparada ao menor a pessoa que habitualmente tem 

um uso imperfeito da razão e tendo presente que “delito” não significa só contacto físico 

ou abuso directo, mas inclui também o abuso indirecto (por exemplo, mostrar 

pornografia a menores, exibir-se de modo indecente diante deles); b) a aquisição, 

detenção ou divulgação de imagens pornográficas de menores com idade inferior aos 

catorze anos, de qualquer modo e com qualquer instrumento, para fins de libidinagem. 

2.4. A aplicação destas normas não prejudica a aplicação das normas comuns, 

civis ou canónicas, aos factos que fiquem fora do âmbito de aplicação das normas deste 



documento, nomeadamente quanto a factos supostamente praticados por fiéis da 

Prelatura. 

 

 

 II. AUTORIDADE ECLESIÁSTICA RESPONSÁVEL E ORGANISMOS 

AUXILIARES 

 

3. Autoridade eclesiástica responsável 

 

3.1. A autoridade eclesiástica responsável pela investigação de que tratam estas 

normas é o Vigário Regional da Prelatura (daqui em diante, o Vigário), como Ordinário 

desta circunscrição da Prelatura (cfr. Codex iuris particularis seu Statuta Praelaturae 

Sanctae Crucis et Operis Dei [Statuta], n. 151 §1). 

3.2 Embora, de acordo com o direito universal e com estas normas, outras 

pessoas ajudem na investigação e dêem a sua opinião, não podem substituir o 

discernimento e a potestas regiminis do Vigário. 

  

4. Comité Assessor 

 

4.1. Perante a primeira acusação, deverá constituir-se o Comité Assessor, órgão 

consultivo do Vigário no referente à investigação prévia de acusações de abuso sexual 

de menores contra fiéis da Prelatura. As competências deste Comité serão: 

4.1.1. Propor a revisão e actualização destas normas.  

4.1.2. Assessorar o Vigário, juntamente com o Promotor de Justiça da 

Prelatura nesta circunscrição, na apreciação das acusações e na determinação da 

oportunidade de aplicar em cada caso algumas das medidas cautelares previstas no CIC, 

c. 1722, para salvaguardar o bem comum. Segundo Sst, art. 19, tais medidas podem ser 

impostas uma vez iniciada a investigação preliminar. 

4.1.3. Assessorar o Vigário sobre todos os assuntos relacionados com abusos, 

para propor medidas orientadas à protecção de menores. 

4.2. O Comité Assessor será composto pelo menos por cinco membros. Deverão 

ser pessoas de conduta exemplar e critério recto, em plena comunhão com a Igreja. 

4.2.1. Na sua maior parte deverão ser fiéis leigos que não tenham dedicação 

plena a tarefas da Prelatura. O presidente do Comité deverá ser um sacerdote da 

Prelatura com vários anos de experiência pastoral e critério recto; pelo menos um dos 

membros deverá contar com experiência no tratamento do abuso sexual de menores. 

4.2.2. Na medida do possível, procurar-se-á que entre os membros deste 

Comité haja profissionais das seguintes disciplinas: direito canónico, direito penal ou 

civil, psicologia, teologia moral ou ética. 

4.2.3. O Vigário nomeará os membros do Comité Assessor por um período de 

cinco anos, que poderá ser renovado. Nada obsta a que o Vigário peça a um dos 

membros dos seus Conselhos que assista às reuniões do Comité Assessor. 



4.3. Convém que o Promotor de Justiça participe nas reuniões do Comité 

Assessor. 

 

5. Coordenador de Protecção de Menores 

 

5.1. O Vigário deverá nomear um Coordenador de Protecção de Menores (daqui 

em diante, Coordenador) que será responsável de receber – se houver – acusações de 

abuso sexual de menores contra fiéis da Prelatura (cfr. art. 2.1). Não há inconveniente 

em que o Coordenador seja membro do Comité Assessor, mas não é necessário. 

5.2. O Coordenador deverá receber tais acusações com respeito, compreensão e 

compaixão; deverá saber escutar, ser receptivo às necessidades de quem apresenta 

acusações e actuar com tacto e imparcialidade. 

5.3. Para se poder contactar o Coordenador, deverá estar acessível um número de 

telefone na página do Opus Dei na Internet (www.opusdei.pt) e em cada Centro da 

Prelatura. 

5.4. Se nalgum caso o Coordenador estiver temporariamente impedido para 

desempenhar as suas funções, o Vigário nomeará um Coordenador suplente. 

5.5. Nos casos em que pareça oportuno, o Coordenador encarregar-se-á também 

de facilitar entrevistas de presumíveis vítimas com o Vigário ou o seu delegado, para 

tratar da possível ajuda pastoral ou médica de que necessitem. 

5.6. Será competência do Coordenador manter, de acordo com o disposto no c. 

1719 do CIC, um registo das acusações de abuso sexual de menores contra fiéis da 

Prelatura (cfr. art. 2) que o Vigário tiver mandado investigar. 

• Passados 10 anos da acusação, proceder-se-á de acordo com o c. 489 §2. O 

resumo não incluirá nomes de presumíveis vítimas ou presumíveis culpados, mas 

unicamente a data em que se receberam as acusações, a espécie do presumível delito, as 

datas de abertura e de encerramento da investigação preliminar e a decisão final do 

Vigário (vide art. 13 destas Normas). 

• Juntamente com este registo poder-se-ão também conservar, sem menção de 

nenhum nome, experiências sobre procedimentos tomadas dos diversos casos 

investigados que possam ser de interesse para casos futuros. 

• A documentação de cada caso será conservada no arquivo da Prelatura de 

acordo com as normas universais sobre registo de documentos confidenciais (cfr. CIC, 

cc. 489 e 1719). 

 

 

 III. BENS QUE DEVEM SER TUTELADOS 

 

6. Ao receber denúncias e ao investigá-las, devem tutelar-se os seguintes bens: 

6.1. Como garantia de que se fará justiça, as normas canónicas e civis aplicáveis 

devem ser observadas cuidadosamente, respeitando os direitos de todas as partes. 

6.2. Em relação à legislação do Estado e à sua Administração de Justiça: 



6.2.1. Respeitando fielmente o foro interno ou sacramental, seguir-se-ão 

sempre as prescrições das leis civis no que diz respeito a remeter os delitos às legítimas 

autoridades.  

6.2.2. Se a Polícia estiver a investigar o caso ou se tiver sido aberto o 

processo judicial nos tribunais civis ou penais contra o acusado, de modo algum se 

poderá obstruir ou procurar influenciar o seu curso. Mais ainda, sempre se há-de prestar 

a colaboração que for oportuna às respectivas autoridades civis; tomando em atenção 

todas as indicações que chegarem e respondendo com transparência e prontidão às 

autoridades competentes em qualquer situação relacionada com abuso de menores, na 

salvaguarda dos direitos das pessoas, incluindo o seu bom nome e o princípio da 

presunção de inocência. Tendo em conta as circunstâncias do caso, o Vigário decidirá se 

é oportuno deixar para depois a abertura da investigação preliminar canónica antes de 

ter terminado o processo judicial.  

6.2.3. Independentemente do resultado das investigações policiais ou da 

sentença do processo judicial civil, a Igreja conserva o seu direito de abrir uma 

investigação preliminar de acordo com o CIC, c. 1717, e estas normas. 

6.3. Deverá evitar-se que a investigação preliminar ponha em perigo a boa fama 

das pessoas (cfr. CIC, c. 1717 §2). Isto requererá que os que intervierem na investigação 

preliminar respeitem o princípio de confidencialidade (segredo natural). 

6.4. Deverá actuar-se sempre com justiça, compaixão e caridade; igualmente, 

procurar-se-á prevenir ou remediar o escândalo. 

6.5. Em relação às presumíveis vítimas: 

6.5.1. Será preciso protegê-las e ajudá-las a encontrar apoio e reconciliação. 

6.5.2. Será preciso oferecer-lhes assistência espiritual e psicológica. 

6.5.3. A pessoa que denuncia deverá ser tratada com respeito. Nos casos em 

que o abuso sexual esteja relacionado com um delito contra a dignidade do sacramento 

da Penitência (Sst, art. 4), o denunciante tem o direito de exigir que o seu nome não seja 

comunicado ao sacerdote denunciado (Sst, art. 24). 

6.6. Em relação ao acusado: 

6.6.1. Deverá respeitar-se o seu direito fundamental a defender-se. Em 

consequência, a não ser que o Vigário, depois de ouvir o Comité Assessor, julgue que 

há graves razões em contrário, logo desde a fase da investigação prévia deverá ser 

informado das acusações, dando-lhe a oportunidade de responder a cada uma. A 

prudência do Vigário decidirá, depois de ouvir o Comité Assessor, qual será a 

informação a comunicar ao acusado durante a investigação prévia (vide mais abaixo n. 

11.6). 

6.6.2. Se o Vigário julgar que há razões para limitar a informação que se dá 

ao acusado sobre as acusações, far-se-á notar a este que, se ao concluir a investigação 

preliminar as acusações não forem postas de parte como infundadas e se seguir um 

processo judicial ou administrativo, nesse processo terá conhecimento das acusações e 

provas que se apresentam contra ele e a possibilidade de as refutar. Igualmente se lhe 

fará notar que este modo de proceder se dá também na justiça civil, na qual os acusados 

não têm acesso a toda a informação que reúne o ministério público ou o juiz instrutor de 

uma causa até que se comece o processo judicial. 



6.6.3. Recordar-se-á ao acusado e aos acusadores que há presunção de 

inocência enquanto não se provar o contrário. 

6.6.4. No caso de o acusado ser clérigo, deverá assegurar-se um justo e digno 

sustento em qualquer momento do procedimento disciplinar ou penal. 

6.6.5. Deverá excluir-se a readmissão de um clérigo ao exercício público do 

seu ministério, se isso puder supor um perigo para os menores ou existir risco de 

escândalo para a comunidade. 

6.6.6. Concluída a investigação preliminar, far-se-á tudo o que for necessário 

para restabelecer a boa fama de quem tenha sido acusado injustamente. 

 

 

 IV. MODO DE FAZER E DE RECEBER ACUSAÇÕES  

 

7. Modo de fazer e de receber acusações 

 

7.1. Quem vir necessário apresentar uma acusação de abuso sexual de um menor 

contra um fiel da Prelatura (cfr. art. 2.1), deverá recorrer ao Coordenador. Qualquer fiel 

da Prelatura que tenha conhecimento de presumíveis actos de abuso sexual de menores 

cometidos por outro fiel da Prelatura ou veja uma causa razoável para suspeitar desses 

delitos, deverá informar imediatamente o Coordenador, a não ser que com essa conduta 

viole a confidencialidade da direcção espiritual ou o sigilo do sacramento da 

Reconciliação.  

7.2. O Coordenador entrevistará sem dilações a pessoa que deseja fazer uma 

acusação, se possível no prazo de 24 horas a partir do momento em que recebe a 

comunicação. 

7.3. O Coordenador entrevistar-se-á com os pais ou representantes da presumível 

vítima, se não foram eles que apresentaram a acusação. 

7.4. O Coordenador entrevistar-se-á também com a presumível vítima, se não 

tiver sido esta a apresentar a acusação. Antes deverá considerar se será oportuna essa 

entrevista e deverá obter o consentimento dos seus pais ou representantes. Estes, ou as 

pessoas que eles indicarem, estarão presentes na entrevista. Estas precauções não são 

necessárias quando a presumível vítima atingiu já a maioridade, pelo tempo decorrido 

desde os factos a que se referem as acusações. 

7.5. A quem fez uma acusação, ou à presumível vítima ou a qualquer outra 

pessoa, o Coordenador nada dirá sobre a culpabilidade do acusado, sobre o possível 

direito a receber compensação pecuniária pelo presumível abuso ou sobre o que poderá 

acontecer quando se concluir a investigação preliminar. 

7.6. Nas conversas com quem fez as acusações ou com a presumível vítima, o 

Coordenador deixará claro que, se o Vigário decidir limitar por precaução até que as 

acusações sejam clarificadas o exercício do ministério sacerdotal (quando o acusado é 

sacerdote), ou a participação nos apostolados da Prelatura (se se trata de um leigo), isso 

não supõe presunção de culpabilidade por parte da autoridade eclesiástica nem admissão 

de culpabilidade por parte do acusado. 



7.7. O Coordenador pedirá às pessoas que apresentarem acusações que lhe 

enviem um relatório por escrito. Fará este mesmo pedido aos pais ou representantes da 

presumível vítima, a não ser que esta tenha atingido a maioridade. Entregar-lhes-á cópia 

do questionário anexo a estas normas (Apêndice 2), como ajuda para redigir o relatório. 

Se, tendo em conta a idade ou o nível de instrução de quem acusa, o Coordenador prevê 

que não seria fácil para essa pessoa redigir o relatório, pode encarregar-se de redigi-lo 

ele mesmo. Depois apresentará à pessoa para que verifique se recolhe bem o que disse e 

para que o assine. O Coordenador também assinará. 

7.8. O Coordenador manterá um registo de todas as conversas mantidas com 

presumíveis vítimas, seus pais ou representantes e quaisquer outras pessoas que 

apresentarem acusações, assim como dos relatórios escritos relativos a estas acusações 

(cfr. art 5.6). 

7.9. Quando uma acusação se referir a um empregado leigo ou um voluntário de 

uma instituição na qual a Prelatura garante apenas os aspectos relativos à orientação 

espiritual da actividade que ali se realiza, o Coordenador pedirá a quem faz a acusação 

que a apresente aos dirigentes dessa instituição, que são responsáveis da conduta do 

empregado ou do voluntário quando trabalha nesse lugar (cfr. art. 2.2.2). Ao mesmo 

tempo, o Coordenador poderá contactar esses dirigentes para que tomem conta do 

assunto com a celeridade e importância que requer. 

7.10. Se os meios de comunicação social difundirem possíveis acusações, o 

Coordenador pôr-se-á em contacto com a pessoa que denuncia para pedir que apresente 

uma acusação formal. 

7.11. Na eventualidade de receber acusações anónimas, o Coordenador 

informará o Vigário, para que este decida se se tomam ou não em consideração. 

 

8. Assistência às presumíveis vítimas 

 

Ao receber acusações de abuso sexual de menores contra fiéis da Prelatura (cfr. 

art. 2.1) que pareçam verosímeis, o Coordenador, de acordo com o Vigário, entrará em 

contacto imediatamente com os pais ou representantes da presumível vítima e 

coordenará o imediato atendimento pastoral da presumível vítima e da sua família, 

tendo em conta o dito nos arts. 7.5 e 7.6. Também, de acordo com o Vigário, prestará 

esclarecimento sobre a possibilidade de receber assistência psicológica. 

 

9. Informação às autoridades civis  

 

9.1 Por nenhum motivo se procurará dissuadir a presumível vítima ou a sua 

família de denunciar o caso às autoridades civis. Pelo contrário, o Coordenador deverá 

informar a presumível vítima, ou os seus pais ou tutores, se a vítima é menor de idade, 

sobre este direito e animá-los-á a actuar. 

9.2. Se recusarem, o Coordenador informará o Vigário e este, com o parecer do 

Comité Assessor, ponderará a possibilidade de informar as autoridades civis sobre a 

acusação recebida se se considerar verosímil de acordo com o art. 10.2. 



9.3. A quem fez uma acusação, se não for a presumível vítima, seus pais ou 

tutores, o Coordenador recordar-lhe-á a possibilidade de apresentar a acusação também 

as autoridades civis, a não ser que a presumível vítima ou os seus pais ou tutores já o 

tiverem feito.  

 

 

 V. A INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 

 

10. Abertura da investigação preliminar 

 

10.1. Quando o Coordenador receber uma acusação de abuso sexual, informará 

imediatamente o Vigário e entregar-lhe-á o relatório ou relatórios escritos das conversas 

que tiver tido com o acusador ou acusadores e a presumível vítima ou seus pais ou 

representantes. O Coordenador poderá fazer as recomendações que estimar oportunas 

com base nas impressões obtidas nessas conversas. 

10.2. O Vigário facilitará esta informação ao Comité Assessor e pedirá o parecer 

sobre a oportunidade de abrir ou não uma investigação. Antes de tomar a decisão, o 

Vigário ouvirá também a opinião do Promotor de Justiça (cfr. CIC, c. 1722). Abrirá 

uma investigação tendo em conta que esta deverá ser aberta sempre que a acusação 

pareça verosímil (por exemplo, porque o acusado confirma e admite a sua 

responsabilidade) e não for de todo supérflua (cfr. CIC, c. 1717). Mesmo neste caso, 

pode ser oportuno realizar a investigação para esclarecer o alcance e circunstâncias dos 

factos. 

10.3. Se decidir abrir uma investigação, o Vigário emanará um decreto onde 

divulgará tal decisão, nomeará a pessoa idónea para a levar a cabo ou manifestará se ele 

próprio se vai encarregar de o fazer (cfr. CIC, c.1717). Embora o Vigário decida 

livremente sobre isto, normalmente será preferível que nomeie um delegado para se 

ocupar da investigação. 

10.4. Tendo em conta as circunstâncias do caso (número e condição das pessoas 

que devem ser entrevistadas, natureza dos supostos factos, etc.), o Vigário poderá 

considerar oportuno nomear no decreto de abertura da investigação, além do seu 

delegado, dois investigadores escolhidos entre profissionais bem dotados para uma 

tarefa deste tipo: por exemplo, um advogado e um psicólogo ou profissional do serviço 

social. 

10.5. Uma vez emanado o decreto, o Vigário informará o acusado sem demora, 

não ultrapassando 48 horas, sobre a acusação recebida e entregar-lhe-á cópia do decreto 

de abertura da investigação. 

10.6. O Vigário recordará ao acusado o princípio segundo o qual toda a pessoa é 

inocente enquanto não se provar a sua culpabilidade e advertir-lhe-á que não deverá 

entrar em contacto com o acusador ou acusadores nem com a presumível vítima ou sua 

família. Advertir-lhe-á também sobre os riscos que implicaria responder a possíveis 

perguntas dos meios de comunicação social, aconselhando-o a remeter os jornalistas 

para o Gabinete de Informação do Vigário da Prelatura. 

10.7. O objecto da investigação é determinar os factos e suas circunstâncias, 

assim como a imputabilidade (cfr. CIC, c. 1717 e Apêndice I destas normas).  



10.8. É dever do Vigário determinar que medidas cautelares das previstas no 

CIC, c. 1722, e no CCEO, c. 1473, serão impostas para salvaguardar o bem comum. De 

acordo com Sst, art. 19, tais medidas poderão ser impostas uma vez iniciada a 

investigação preliminar. O Vigário poderá pedir ao Comité Assessor a sua opinião sobre 

a conveniência de adoptar estas medidas para limitar de modo cautelar, no caso de um 

sacerdote, o exercício do seu ministério. Por própria iniciativa, o Comité poderá fazer 

também recomendações deste tipo ao Vigário. 

 

11. Decurso da investigação preliminar 

 

11.1. Os investigadores nomeados pelo Vigário (cfr. art. 10.4) ou, se o Vigário 

não nomeou investigadores, o seu delegado, têm os mesmos poderes que o auditor num 

processo (cfr. CIC, c. 1717 § 3 e arts. 11-12 destas normas). 

11.2. Quem for entrevistado pelos investigadores será informado do seu direito 

de ser acompanhado por outra pessoa escolhida por si. Esta pessoa pode ser um 

canonista ou um advogado. 

11.3. Os investigadores proporcionarão ao canonista, advogado ou outra pessoa 

que o acusado ou a presumível vítima tiverem escolhido como assessores, a informação 

que seja adequada em cada caso relativa ao andamento da investigação (cfr. arts. 6.6.1 – 

6.6.2). Se o acusado ou a presumível vítima preferissem não contar com a assistência de 

outra pessoa, a informação sobre o andamento da investigação ser-lhes-á dada 

directamente. 

11.4. Os investigadores entrevistar-se-ão com a pessoa ou pessoas que tiverem 

apresentado as acusações, com a presumível vítima (se as acusações foram apresentadas 

por outras pessoas), com o acusado e com qualquer outra pessoa que possa ajudar a 

clarificar os factos a que se referem as acusações.  

11.5. Se a presumível vítima for ainda menor de idade, os investigadores 

julgarão se é apropriado entrevistá-la ou não. No caso afirmativo, deverão solicitar 

primeiro o consentimento expresso dos pais ou dos seus representantes e a entrevista 

terá lugar na presença destes.  

11.6. Antes de entrevistar o acusado, este deverá ser informado sobre as 

acusações apresentadas contra ele (cfr. arts. 6.6.1 – 6.6.2), dando-lhe a possibilidade de 

responder. Se assim o desejar, esta resposta poderá ser feita através de um escrito 

pessoal ou do seu canonista ou advogado. Se preferir, poderá responder às acusações 

verbalmente na entrevista com os investigadores. 

11.7. Ao entrevistar o acusado, ter-se-á em conta que não tem obrigação de 

confessar o delito, nem se lhe poderá pedir que preste juramento (cfr. CIC, c. 1728 § 2). 

11.8. Os investigadores e aqueles que forem entrevistados assinarão um relatório 

escrito de cada entrevista, depois de comprovarem que recolhe adequadamente o que se 

tratou nela. Com este fim, não há inconveniente em que as entrevistas sejam gravadas 

num gravador. Quem estiver encarregado de transcrever estas gravações deverá 

comprometer-se a observar o segredo de ofício. 

 

12. Conclusões e recomendações da investigação preliminar 



 

12.1. Terminada a investigação, os investigadores considerarão: 

12.1.1. Se as acusações são verosímeis ou não.  

12.1.2. Se os factos e circunstâncias que aparecem nas suas averiguações 

constituem o delito de abuso sexual (cfr. Apêndice I). 

12.1.3. Se este delito parece imputável ao acusado (cfr. Apêndice I). 

12.1.4. Se não há delito de abuso sexual mas há comportamentos 

imprudentes, etc., que desdizem da exemplaridade própria de um sacerdote ou de um 

leigo que deseja viver exemplarmente a sua vocação cristã. 

12.2. Os investigadores apresentarão ao Comité Assessor um relatório com as 

suas conclusões acerca dos assuntos mencionados no art. 12.1. Poderão acrescentar as 

sugestões e recomendações que estimarem oportunas. Este relatório será acompanhado 

dos relatórios sobre as entrevistas efectuadas (cfr. art. 11.8), assim como de qualquer 

outro documento de interesse (cartas, etc.) que lhes possa ter sido entregue durante a 

investigação. 

12.3. O Comité Assessor reunir-se-á sem demora para considerar o relatório dos 

investigadores e apreciar se a investigação foi completa e sem irregularidades. Se 

considerar necessário, o Comité poderá pedir aos investigadores que completem a 

informação enviada. Depois, o Comité apresentará ao Vigário todos os documentos da 

investigação e acrescentará uma carta indicando se está de acordo com as conclusões 

dos investigadores e as recomendações que deseja fazer ao Vigário. 

12.4. Conscientes de que uma investigação deste tipo supõe um tempo de dura 

prova tanto para a presumível vítima como para o acusado, o Vigário e os membros do 

Comité Assessor procurarão que se leve a termo no menor tempo possível e estarão 

vigilantes para que não haja atrasos nas entrevistas dos investigadores nem na redacção 

e apresentação das suas conclusões. 

 

13. Encerramento da investigação preliminar pelo Vigário 

 

13.1. O Vigário examinará atentamente os relatórios e conclusões do 

Coordenador (cfr. art. 10.1), dos investigadores (cfr. art. 12.2) e do Comité Assessor 

(cfr. art. 12.3). Se lhe parecer necessário, poderá devolver o caso ao Comité Assessor e 

aos investigadores para esclarecimento ou ulteriores averiguações. Se estiver satisfeito 

com os resultados que lhe apresentaram, procederá ao encerramento da investigação 

preliminar. 

13.2. Se a conclusão do Vigário é que as acusações não são verosímeis, emanará 

um decreto declarando concluída a investigação e rejeitando as acusações como 

carentes de fundamento, e enviará cópia do documento ao acusado, à presumível vítima 

e ao Comité Assessor. 

13.3. Se o acusado é clérigo e a conclusão do Vigário é que as acusações são 

verosímeis e que, portanto, há razões para pensar que se cometeu um delito: 

13.3.1. Certificar-se-á de que as acusações serão notificadas às autoridades 

civis no teor dos art. 6.2.1 e art. 9 destas normas. 



13.3.2. Enviará ao Prelado as actas da investigação preliminar para serem 

enviadas à Congregação para a Doutrina da Fé (cfr. Sst, art. 16). 

13.3.3. Enviará uma carta ao acusado, à presumível vítima e ao Comité 

Assessor para os informar de que fez o indicado nos arts. 13.3.1 e 13.3.2. 

13.3.4. Nessa carta, o Vigário indicará que se proíbe ao acusado participar em 

qualquer actividade da Prelatura em que tomem parte menores de idade, assim como 

realizar qualquer outra actividade pastoral, e que só poderá exercer o seu ministério 

dentro do Centro da Prelatura em que residir. 

13.3.5. O Vigário notificará também o dito anteriormente (arts. 13.3.1 – 

13.3.4) ao Bispo da diocese na qual o presumível abuso sexual ocorreu e na qual reside 

o acusado. 

13.4. Se o acusado é leigo e a conclusão do Vigário é que as acusações são 

verosímeis e que, portanto, há razões para pensar que se cometeu um delito: 

13.4.1. Certificar-se-á de que as acusações serão notificadas às autoridades 

civis no teor dos arts. 6.2.1 e 9 e aguardará que se conclua o processo judicial em que as 

acusações serão julgadas, se não tivesse havido notificação e conclusão do processo 

antes da abertura da investigação preliminar. 

13.4.2. Proibirá o acusado de participar em qualquer actividade da Prelatura 

em que tomem parte menores de idade. 

13.4.3. Enviará uma carta ao acusado, à vítima e ao Comité Assessor para os 

informar de que fez o indicado no arts. 13.4.1 e 13.4.2. 

13.4.4. Notificará também o dito anteriormente (arts. 13.4.1 – 13.4.3) ao 

Bispo da diocese na qual ocorreu o presumível abuso sexual e na qual reside o acusado. 

 

 

 VI. RESPOSTA PASTORAL AO CONCLUIR A INVESTIGAÇÃO 

PRELIMINAR 

 

14. Resposta pastoral em relação à vítima 

 

14.1. O Vigário ou alguém designado por ele reunir-se-á com a vítima, ou com 

os seus pais ou representantes se a vítima é menor de idade, para os informar do 

resultado da investigação. Tanto o Vigário ou o seu representante como a vítima estarão 

acompanhados por outra pessoa. 

14.2. Se a acusação não pareceu verosímil, dirá isso à presumível vítima. Tratá-

la-á com compaixão e oferecer-lhe-á a ajuda que parecer necessária e razoável. 

14.3. Se a acusação for verosímil, informar-se-á a vítima e quem tenha 

apresentado a acusação, se for o caso. Oferecerá à vítima e, se parecer necessário, à sua 

família, atendimento pastoral na forma que parecer mais apropriada às circunstâncias. 

Não dirá nada que se possa entender como admissão de culpabilidade do acusado ou 

presunção de tal culpabilidade por parte da autoridade eclesiástica. Só depois do 

processo judicial ou administrativo que se seguir à investigação preliminar, ou de outra 



resposta canónica se não houvesse processo (cfr. Sst arts. 17-22), se poderá falar de 

culpabilidade (cfr. Apêndice I, B). 

 

15. Resposta pastoral em relação ao acusado 

 

15.1. Em relação ao acusado, se ao concluir a investigação preliminar a acusação 

pareceu sem fundamento e o acusado não foi processado pela justiça civil ou foi 

processado e absolvido, o Vigário tomará todas as medidas necessárias para restabelecer 

a boa fama da pessoa que foi acusada injustamente. Estas medidas podem ser, entre 

outras: 

15.1.1. uma declaração pública de que o acusado foi considerado inocente e, 

no caso de se tratar de um clérigo, retoma o exercício do seu ministério; 

15.1.2. uma visita do Vigário aos trabalhos apostólicos em que trabalhava o 

acusado, para dar a mesma informação às pessoas que trabalham aí ou participam nessas 

actividades; 

15.1.3. disponibilizar a quem foi acusado falsamente ajuda espiritual e 

psicológica para se recuperar do inevitável traumatismo. 

15.2. Se, ao concluir a investigação preliminar, a acusação pareceu verosímil, 

além de fazer o indicado nos arts. 13.3.3 ou 13.4.3, o Vigário pode urgir o acusado a 

que voluntariamente se submeta a um acompanhamento médico e psicológico por parte 

de profissionais que pareçam adequados ao Vigário e ao acusado. O Vigário procurará 

também que se ofereça ao acusado atendimento pastoral de acordo com as 

circunstâncias. 

 

16. Resposta pastoral em relação a outras pessoas afectadas 

 

16.1. O abuso sexual afecta profundamente a família da vítima. A vítima poderá 

ter de enfrentar-se com a rejeição no seu ambiente social e os seus pais poderão 

censurar-se o não terem cuidado suficientemente dos seus filhos. O Vigário procurará o 

modo de os ajudar a recuperarem do possível traumatismo psicológico e espiritual. 

16.2. Poderá suceder que quem praticou o abuso seja uma pessoa muito popular 

no lugar em que aconteceram os factos. As reacções das outras pessoas que a 

conhecessem poderão ser de ira, decepção, desgosto, sentirem-se traídas, resistência a 

acreditar no que ouvem, dor e compaixão pela vítima, etc. A autoridade eclesiástica 

devera considerar atentamente os meios mais adequados para responder a estes estados 

de ânimo com os oportunos remédios pastorais e psicológicos. 

 

 

 VII. RESPOSTA CANÓNICA A DELITOS CONFIRMADOS DE ABUSO 

SEXUAL DE MENORES 

 



17. Quando um só acto de abuso sexual de menor por parte de um fiel da Prelatura 

é admitido pelo seu autor ou é confirmado num processo canónico, judicial ou extra-

judicial, realizado conforme as normas do Direito, o Vigário determinará a idoneidade 

do autor para continuar na Prelatura. 

18. Tendo em conta as normas correspondentes dos Estatutos da Prelatura (cfr. 

Statuta, nn. 28-35), o Vigário poderá sugerir ao autor do abuso que solicite ao Prelado a 

dispensa da sua incorporação à Prelatura (cfr. ibid., n. 31) ou poderá sugerir ao Prelado 

a demissão dessa pessoa da Prelatura. Em todos os casos deverão ser respeitados os 

direitos que os Estatutos do Opus Dei e o Direito Canónico reconhecem ao autor do 

abuso. 

19. Quanto às penas canónicas aplicáveis a sacerdotes ou diáconos que cometessem 

este delito, aplicar-se-á o estabelecido em Sst, arts. 6 §2 e 21 §2 (cfr. Congregação para 

a Doutrina da Fé, Carta Circular de 3 de Maio de 2011, II). 

19.1. Um sacerdote ou diácono que cometesse um acto de abuso sexual contra 

um menor poderá solicitar em qualquer momento dispensa das obrigações do estado 

clerical. 

19.2. Em casos gravíssimos, o Prelado do Opus Dei, através da Congregação 

para a Doutrina da Fé, pode apresentar directamente à decisão do Sumo Pontífice a 

demissão do réu do estado clerical ou a sua deposição juntamente com a dispensa da lei 

do celibato, sempre que conste manifestamente a prática do delito e depois de ter dado 

ao réu a faculdade de se defender (cfr. Sst, art. 21 §2, 2.º). 

20. O Ordinário da diocese em que ocorreu o abuso deverá ser informado da 

resolução do caso.  

21. Deverá excluir-se a readmissão de um clérigo ao exercício público do seu 

ministério se isto puder supor um perigo para menores ou existir risco de escândalo para 

a comunidade (cfr. Congregação para a Doutrina da Fé, Carta Circular de 3 de Maio de 

2011, III, i). 

22. A nenhum sacerdote ou diácono da Prelatura que tiver cometido um acto de 

abuso sexual contra um menor se lhe poderão confiar tarefas próprias do ministério 

sacerdotal ou diaconal noutra circunscrição eclesiástica ou transferir para outra 

circunscrição eclesiástica para desempenhar nela algum encargo ministerial, a não ser 

que previamente o Vigário informe pormenorizadamente o Ordinário daquela 

circunscrição sobre o delito de abuso sexual cometido e sobre qualquer outro dado que 

indique que o sacerdote ou diácono foi ou pode ser um perigo para crianças ou jovens. 



APÊNDICE I 

Neste Apêndice incluem-se vários textos legislativos de especial importância na 

investigação preliminar de acusações de abuso sexual com alguns breves comentários.   

 

A. O DELITO DE ABUSO SEXUAL DE MENORES: SUA NOÇÃO NO 

DIREITO DA IGREJA E DO ESTADO 

 

A.1. Normas acerca dos delitos mais graves reservados à Congregação para a 

Doutrina da Fé (promulgadas por João Paulo II com o Motu proprio Sacramentorum 

sanctitatis tutela, de 30 de Abril de 2001, e revistas por Bento XVI com o Motu proprio 

de 21 de Maio de 2010) 

Art. 6 §1. Os delitos mais graves contra a moral, reservados ao juízo da 

Congregação para a Doutrina da Fé, são: 

1.º O delito contra o sexto mandamento do Decálogo cometido por um clérigo 

com um menor de 18 anos. Neste número, equipara-se ao menor a pessoa que 

habitualmente tem uso imperfeito da razão. 

2.º A aquisição, retenção ou divulgação, com fim libidinoso, de imagens 

pornográficas de menores de idade inferior a 14 anos por parte de um clérigo, de 

qualquer modo e com qualquer instrumento. 

 

A.2. Em relação a este delito, são relevantes algumas considerações da praxis da 

Congregação para a Doutrina da Fé, apresentadas no documento The procedure and 

praxis of the Congregation for the Doctrine of the Faith regarding graviora delicta, 

B Delicta contra mores (pode ser encontrado em www.vatican.va): 

a) O motu proprio fala de um “delicto cum minore”. Isto não significa só 

contacto físico ou abuso directo, mas inclui também o abuso indirecto (por exemplo, 

mostrar pornografia a menores, exibir-se de modo indecente diante deles). (…) 

b) O cânon 1395 §2 do CIC fala de delito com um menor de 16 anos: “cum 

minore infra aetatem sedecim annorum”. O motu proprio, pelo seu lado, fala de um 

delito com um menor de 18 anos: “delictum … cum minore infra aetatem duodeviginti 

annorum”. Portanto, a classificação do delito torna-se mais complexa. Com efeito, 

alguns peritos falam não só de pedofilia (atracção para crianças impúberes) mas também 

de efebofilia (atracção para adolescentes), de homossexualidade (atracção para adultos 

do mesmo sexo) e de heterossexualidade (atracção para adultos do sexo oposto). Entre 

os dezasseis e os dezoito anos, alguns “menores” podem, certamente, ser objecto de 

atracção tanto homossexual como heterossexual. As leis de alguns Estados consideram 

uma pessoa de dezasseis anos capaz de consentir em actos sexuais (heterossexuais e 

homossexuais). Contudo, o motu proprio considera como delito toda a violação do 

sexto mandamento com um menor de dezoito anos, quer seja pedofilia, efebofilia, 

homossexualidade ou heterossexualidade. Esta diferenciação tem, porém, importância 

do ponto de vista psicológico, pastoral e jurídico. Ajuda, sem dúvida, ao Ordinário e ao 

juiz apreciar a gravidade do delito e a escolher a via necessária para a reforma do 

clérigo culpável, a reparação do escândalo e a restauração da justiça (cfr. cânon 1341). 

 



A.3. Direito penal português 

Artigo 170º do Código penal:  Importunação sexual 

 Quem importunar outra pessoa praticando perante ela actos de carácter 

exibicionista ou constrangendo-a a contacto de natureza sexual é punido com pena de 

prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias, se pena mais grave lhe não couber 

por força de outra disposição legal.  

 

 Artigo 171º do Código penal:  Abuso sexual de crianças 

 1 – Quem praticar acto sexual de relevo com ou em menor de 14 anos, ou o levar 

a praticá-lo com outra pessoa, é punido com pena de prisão de um a oito anos.  

 2 – Se o acto sexual de relevo consistir em cópula, coito anal, coito oral ou 

introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objectos, o agente é punido com pena 

de prisão de três a dez anos.  

 3 – Quem:  

 a) Importunar menor de 14 anos, praticando acto previsto no artigo 170º; ou  

 b) Actuar sobre menor de 14 anos, por meio de conversa, escrito, espectáculo ou 

objecto pornográficos; é punido com pena de prisão até três anos.  

 4 – Quem praticar os actos descritos no número anterior com intenção lucrativa é 

punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos.  

 

 Artigo 172º do Código penal:  Abuso sexual de menores dependentes 

 1 – Quem praticar ou levar a praticar acto descrito nos nºs 1 ou 2 do artigo 

anterior, relativamente a menor entre 14 e 18 anos que lhe tenha sido confiado para 

educação ou assistência, é punido com pena de prisão de um a oito anos.  

 2 – Quem praticar acto descrito nas alíneas do nº 3 do artigo anterior, 

relativamente a menor compreendido no número anterior deste artigo e nas condições aí 

descritas, é punido com pena de prisão até um ano.  

 3 – Quem praticar os actos descritos no número anterior com intenção lucrativa é 

punido com pena de prisão até três anos ou pena de multa.  

 

 Artigo 173º do Código penal:  Actos sexuais com adolescentes 

 1 – Quem, sendo maior, praticar acto sexual de relevo com menor entre 14 e 16 

anos, ou levar a que ele seja por este praticado com outrem, abusando da sua 

inexperiência, é punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 

dias.  

 2 – Se o acto sexual de relevo consistir em cópula, coito oral, coito anal ou 

introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objectos, o agente é punido com pena 

de prisão até três anos ou multa até 360 dias.  

 

 Artigo 176º do Código penal:  Pornografia de menores 

 1 – Quem:  



 a) Utilizar menor em espectáculo pornográfico ou o aliciar para esse fim;  

 b) Utilizar menor em fotografia, filme ou gravação pornográficos, 

independentemente do seu suporte, ou o aliciar para esse fim;  

 c) Produzir, distribuir, importar, exportar, divulgar, exibir ou ceder, a qualquer 

título ou por qualquer meio, os materiais previstos na alínea anterior;  

 d) Adquirir ou detiver materiais previstos na alínea b) com o propósito de os 

distribuir, importar, exportar, divulgar, exibir ou ceder;  

 é punido com pena de prisão de um a cinco anos.  

 2 – Quem praticar os actos descritos no número anterior profissionalmente ou 

com intenção lucrativa é punido com pena de prisão de um a oito anos.  

 3 – Quem praticar os actos descritos nas alíneas c) e d) do nº 1 utilizando 

material pornográfico com representação realista de menor é punido com pena de prisão 

até dois anos.  

 4 – Quem adquirir ou detiver os materiais previstos na alínea b) do nº 1 é punido 

com pena de prisão até um ano ou com pena de multa.  

 5 – A tentativa é punível.  

 

 

B. ACUSAÇÕES VEROSÍMEIS 

 

CIC, c. 1717 §1: “Quando o Ordinário tiver notícia, ao menos verosímil, de um 

delito, inquira cautelosamente, por si mesmo ou por meio de pessoa idónea, sobre os 

factos e circunstâncias e acerca da imputabilidade, a não ser que tal inquisição pareça de 

todo supérflua”. 

As acusações que se devem investigar são aquelas que parecem verosímeis, que 

têm aparência de verdade. “É condição positiva para iniciar a investigação que, das 

notícias obtidas, se deduzam indícios tais que levem a considerar como provável a 

prática de um delito” (Josemaria Sanchís, comentário ao cânon 1717 do Código de 

Derecho Canónico, Comentario Exegético, EUNSA). 

O objecto da investigação preliminar é ver se se confirma a aparência de verdade 

dos factos denunciados. Contudo, será no processo judicial ou administrativo que pode 

seguir à investigação preliminar onde se obtém a certeza moral necessária para impor 

uma pena. Por isso, no termo da investigação preliminar não se considera ainda culpável 

o acusado, a não ser que tenha admitido a prática do delito.  

 

 

C. IMPUTABILIDADE 

 

CIC, Cânon 1717 §1: “Quando o Ordinário tiver notícia, ao menos verosímil, 

de um delito, inquira cautelosamente, por si mesmo ou por meio de pessoa idónea, sobre 

os factos e circunstâncias e acerca da imputabilidade, a não ser que tal inquisição pareça 

de todo supérflua”. 

O que se entende por imputabilidade? Quando se consideram imputáveis ao 

acusado os factos denunciados? 



Imputabilidade é a qualidade de uma acção ou omissão que a torna atribuível ao 

seu autor enquanto este infringiu a lei intencional ou negligentemente. Na terminologia 

própria do Direito Penal – também do Direito Penal Canónico –, chama-se conduta 

dolosa à violação intencional da lei e conduta culposa à violação da lei devido à 

negligência. Estas são as duas formas de imputabilidade descritas no Código de Direito 

Canónico. 

CIC, Cânon 1321: “§ l. Ninguém é punido, a não ser que a violação externa da 

lei ou do preceito, por ele cometida, seja gravemente imputável por dolo ou por culpa.  

“§ 2. Incorre na pena estabelecida na lei ou no preceito aquele que violar 

deliberadamente a lei ou o preceito; o que proceder por omissão da diligência devida, 

não é punido, a não ser que a lei ou o preceito estabeleça de outro modo. 

“§ 3. Realizada a violação externa, presume-se a imputabilidade, a não ser que 

conste outra coisa”.  

 

 

D. PRESCRIÇÃO DO DELITO DE ABUSO SEXUAL NO DIREITO DA 

IGREJA E DO ESTADO 

 

“Qualquer pessoa tem faculdade para denunciar um delito, entendendo-se por 

«denúncia», em sentido amplo, o acto mediante o qual se dá notícia de um delito à 

autoridade. A denúncia de um delito deve considerar-se não só uma faculdade, mas 

também uma obrigação, moral ou jurídica, segundo os casos. (…) Contudo, a 

apresentação da denúncia não supõe o exercício da acção criminal – que compete 

unicamente ao promotor de justiça por ordem do Ordinário (cfr. cc. 1430 e 1721 §1), e 

nunca à parte lesada –, nem leva consigo a obrigação de demonstrar a culpabilidade do 

acusado” (Josemaria Sanchís, comentário ao cânon 1717 do Código de Derecho 

Canónico, Comentario Exegético, EUNSA). 

A acção criminal tem por objecto que se abra um processo para declarar ou 

impor uma pena. A possibilidade de exercitá-la extingue-se com o decorrer do tempo. 

Isto é o que se chama prescrição, que a lei regula. No próprio processo penal que se abra 

como consequência da acção criminal exercitada pelo promotor de justiça, a parte 

lesada pode exercitar uma acção contenciosa ou penal para obter a reparação dos danos 

que sofreu em consequência do delito (cfr. CIC, ccç. 1596 e 1729 §1). 

 

D.1. Normas acerca dos delitos mais graves reservados à Congregação para a 

Doutrina da Fé (promulgadas por João Paulo II com o Motu proprio Sacramentorum 

sanctitatis tutela, de 30 de Abril de 2001, e revistas por Bento XVI com o Motu proprio 

de 21 de Maio de 2010): 

Art. 7: “§1. Sem prejuízo do direito da Congregação para a Doutrina da Fé de 

derrogar a prescrição para casos singulares, a acção criminal relativa aos delitos 

reservados à Congregação para a Doutrina da Fé extingue-se por prescrição passados 

vinte anos. 

“§2. A prescrição decorre de acordo com o cân. 1362 §2 do Código de Direito 

Canónico e do cân. 1152 §3 do Código dos Cânones das Igrejas Orientais. Contudo, no 

delito de que se trata no art. 6 §1, n.1 (delito contra o sexto mandamento do Decálogo 



cometido por um clérigo com um menor de 18 anos), a prescrição começa a correr 

desde a partir do dia em que o menor cumpre 18 anos.  

 

D.2. Direito penal português 

Artigo 178º do Código penal:  Queixa 

1 – O procedimento criminal pelos crimes previstos nos artigos 163º a 165º, 

167º, 168º e 170º depende de queixa, salvo se forem praticados contra menor ou deles 

resultar suicídio ou morte da vítima.  

2 – O procedimento criminal pelo crime previsto no artigo 173º depende de 

queixa, salvo se dele resultar suicídio ou morte da vítima.  

3 – Nos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menor não 

agravados pelo resultado, o Ministério Público, tendo em conta o interesse da vítima, 

pode determinar a suspensão provisória do processo, com a concordância do juiz de 

instrução e do arguido, desde que não tenha sido aplicada anteriormente medida similar 

por crime da mesma natureza.  

4 – No caso previsto no número anterior, a duração da suspensão pode ir até 

cinco anos.  

 

Artigo 118º do Código penal:  Prazos de prescrição 

1 – O procedimento criminal extingue-se, por efeito de prescrição, logo que 

sobre a prática do crime tiverem decorrido os seguintes prazos:  

a) (…);  

b) Dez anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite 

máximo for igual ou superior a cinco anos, mas que não exceda dez anos;  

c) Cinco anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo 

limite máximo for igual ou superior a um ano, mas inferior a cinco anos;  

d) Dois anos, nos casos restantes.  

2 – Para efeito do disposto no número anterior, na determinação do máximo da 

pena aplicável a cada crime são tomados em conta os elementos que pertençam ao tipo 

de crime, mas não as circunstâncias agravantes ou atenuantes.  

3 – Se o procedimento criminal respeitar a pessoa colectiva ou entidade 

equiparada, os prazos previstos no nº 1 são determinados tendo em conta a pena de 

prisão, antes de se proceder à conversão prevista nos nºs 1 e 2 do artigo 90-Bº.  

4 – Quando a lei estabelecer para qualquer crime, em alternativa, pena de prisão 

ou de multa, só a primeira é considerada para efeito do disposto neste artigo.  

5 – Nos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores, o 

procedimento criminal não se extingue, por efeito de prescrição, antes de o ofendido 

perfazer 23 anos.  

 

Artigo 119º do Código penal:  Início do prazo 



1 – O prazo de prescrição do procedimento criminal corre desde o dia em que o 

facto se tiver consumado. 

2 – O prazo de prescrição só corre: 

a) Nos crimes permanentes, desde o dia em que cessar a consumação; 

b) Nos crimes continuados e nos crimes habituais, desde o dia da prática do 

último acto; 

c) Nos crimes não consumados, desde o dia do último acto de execução. 

3 – No caso de cumplicidade atende-se sempre, para efeitos deste artigo, ao facto 

do autor. 

4 – Quando for relevante a verificação de resultado não compreendido no tipo de 

crime, o prazo de prescrição só corre a partir do dia em que aquele resultado se 

verificar. 

 

Artigo 120º do Código penal:  Suspensão da prescrição 

1 – A prescrição do procedimento criminal suspende-se, para além dos casos 

especialmente previstos na lei, durante o tempo em que:  

a) O procedimento criminal não puder legalmente iniciar-se ou continuar por 

falta de autorização legal ou de sentença a proferir por tribunal não penal, ou por efeito 

da devolução de uma questão prejudicial a juízo não penal;  

b) O procedimento criminal estiver pendente a partir da notificação da acusação 

ou, não tendo esta sido deduzida, a partir da notificação da decisão instrutória que 

pronunciar o arguido ou do requerimento para aplicação de sanção em processo 

sumaríssimo;  

c) Vigorar a declaração de contumácia; ou  

d) A sentença não puder ser notificada ao arguido julgado na ausência;  

e) A sentença condenatória, após notificação ao arguido, não transitar em 

julgado;  

f) O delinquente cumprir no estrangeiro pena ou medida de segurança privativas 

da liberdade.  

2 – No caso previsto na alínea b) do número anterior a suspensão não pode 

ultrapassar 3 anos.  

3 – No caso previsto na alínea c) do nº 1 a suspensão não pode ultrapassar o 

prazo normal de prescrição.  

4 – No caso previsto na alínea e) do nº 1 a suspensão não pode ultrapassar 5 

anos, elevando-se para 10 anos no caso de ter sido declarada a excecional complexidade 

do processo.  

5 – Os prazos a que alude o número anterior são elevados para o dobro se tiver 

havido recurso para o Tribunal Constitucional.  

6 – A prescrição volta a correr a partir do dia em que cessar a causa da 

suspensão.  



APÊNDICE II 

 

RELATÓRIO SOBRE PRESUMÍVEL ABUSO SEXUAL DE MENOR 

ATRIBUÍDO A UM FIEL DA PRELATURA DO OPUS DEI EM PORTUGAL 

 

Não é necessário ter toda a informação solicitada antes de apresentar o relatório. 

Usar as folhas que for necessário e escrever de preferência só de um lado. 

 

1) Este relatório é apresentado por: 

 Nome e apelidos 

 Morada 

 Código Postal     Telefone 

2) Presumível autor do abuso: 

 Nome e apelidos 

 Morada 

 Código Postal     Telefone 

 Idade  Sexo 

3) Presumível vítima: 

 Nome e apelidos 

 Morada 

 Código Postal     Telefone 

 Idade  Sexo   

 Idade que tinha quando sofreu o presumível abuso 

4) Pais ou representantes da presumível vítima, se esta é menor: 

 Nome e apelidos 

 Morada 

 Código Postal     Telefone 

5) Testemunhas oculares do presumível abuso (todas): 

 Nome e apelidos 

 Morada 

 Código Postal     Telefone 

 Nome e apelidos 

 Morada 

 Código Postal     Telefone 

 Nome e apelidos 

 Morada 



 Código Postal     Telefone 

6) Testemunhas que tomaram conhecimento do presumível abuso (todas): 

 Nome e apelidos 

 Telefone 

 Nome e apelidos 

 Telefone 

 Nome e apelidos 

 Telefone 

7) Por favor, escrever noutra folha, a máquina ou em letra legível, uma descrição 

do presumível abuso, incluindo a seguinte informação: 

• Natureza do presumível acto ou actos (tipo de pecados contra o 6.º 

mandamento) 

• Data(s) e hora(s) do(s) presumível(is) acto(s) 

• Lugar(es) onde sucedeu(eram) 

• Qualquer outra informação que considere importante (por exemplo, se houve 

violência, ameaças, presentes, escândalo, abuso de autoridade, etc.) 

 

Assinatura da pessoa que escreveu este relatório: 

 

Data: 

 

(Por favor, assinar também todas as outras folhas e agrafar) 

 


