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Registos criminais
O ECRIS (Sistema Europeu de Informação sobre Registos Criminais) foi criado em abril de 2012 com o objetivo de facilitar o intercâmbio de informações
sobre registos criminais a nível da UE. Estabelece interligações eletrónicas entre os Estados-Membros e regras visando assegurar que as informações
sobre condenações, tal como constam dos sistemas de registos criminais dos Estados-Membros, podem ser trocadas através de formatos eletrónicos
normalizados de forma uniforme e rápida num prazo curto.
Contexto
O processo Fourniret, de 2004, e numerosos estudos subsequentes demonstraram que os tribunais nacionais proferem frequentemente sentenças sem
qualquer conhecimento sobre eventuais condenações noutros Estados Membros A falta de informações conduziu a decisões judiciais incorretas por não
terem em conta os antecedentes criminais de uma pessoa, impedindo deste modo que fossem adotadas medidas para evitar que o mesmo tipo de crime
voltasse a ser cometido.
A partir de 2008 devem ser trocadas informações sobre registos criminais para efeitos de um novo processo penal contra determinada pessoa, dando
cumprimento à
Decisão-Quadro 2008/675/JAI relativa à tomada em consideração de condenações anteriores por ocasião de um novo procedimento penal contra a mesma
pessoa
.
ECRIS
O ECRIS foi criado em resposta à necessidade de melhorar e facilitar o intercâmbio de informações sobre registos criminais a nível europeu. As
informações constantes dos registos criminais nacionais podem ser objeto de intercâmbio eletrónico rápido através de uma infraestrutura de informação
segura, e de forma uniforme e fácil. Possibilita aos juízes, procuradores e autoridades administrativas competentes um acesso fácil (por intermédio da
denominada «autoridade central» de cada Estado-Membro) a informações circunstanciadas sobre o registo criminal de qualquer cidadão da UE,
independentemente do Estado-Membro em que tiver sido condenado no passado.
Pode haver intercâmbio de informações para um grande conjunto de finalidades, em conformidade com a decisão-quadro citada e com o direito nacional:
As informações devem ser trocadas para efeitos de um novo processo penal contra determinada pessoa, dando cumprimento à
Decisão-Quadro 2008/675/JAI relativa à tomada em consideração de condenações anteriores por ocasião de um novo procedimento penal contra a mesma
pessoa
.
O referido intercâmbio deve ser solicitado tendo em vista procedimentos de recrutamento para cargos que impliquem contacto direto e regular com crianças,
como exigido pelo artigo 10.º da
Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de
crianças e a pornografia infantil
.
Esse tipo de informações podem ser igualmente trocadas através do ECRIS para quaisquer outros fins, em conformidade com o direito nacional
(designadamente procedimentos de recrutamento, procedimentos de naturalização, procedimentos de asilo, procedimentos de obtenção de licenças de
armas de fogo, procedimentos de adoção de crianças, etc.).
Princípios gerais
O ECRIS tem por base uma arquitetura informática descentralizada que permite a conservação dos registos criminais exclusivamente em bases de dados
nacionais dos Estados-Membros e o seu intercâmbio eletrónico entre as autoridades centrais dos Estados-Membros, mediante pedido.
O Estado-Membro da nacionalidade da pessoa passa a ser o repositório central de todas as condenações proferidas contra si. Esse Estado deve conservar
e a atualizar todas as informações recebidas, bem como transmitir essas informações aos demais Estados-Membros quando solicitado. Por conseguinte,
cada Estado-Membro deve estar em condições de fornecer informações completas e atualizadas sobre as condenações dos seus próprios nacionais,
independentemente do país onde foram proferidas.
Um Estado-Membro que condena um cidadão estrangeiro deve enviar informações o mais rapidamente possível, incluindo as atualizações, sobre a referida
condenação ao ou aos Estados-Membros da nacionalidade da pessoa condenada.
A transmissão de informações sobre condenações efetua-se de forma eletrónica, mediante um formato europeu normalizado, recorrendo a duas tabelas de
referência com categorias de crimes e categorias de penas. As referidas tabelas facilitam a tradução automática e a compreensão mútua das informações
transmitidas. Ao comunicar informações sobre uma condenação, os Estados-Membros devem mencionar a categoria de crime e a categoria da pena ou
sanção. Os códigos permitem a tradução automática na língua do destinatário, permitindo que atue imediatamente após a receção das informações.
Instrumentos legislativos
Os princípios que regem o intercâmbio de informações e o funcionamento do sistema são regulados pela Decisão-Quadro relativa ao intercâmbio de
informações sobre registos criminais e pela Decisão ECRIS do Conselho.
Aplicação
Foram adotadas várias medidas técnicas e financeiras para ajudar os Estados-Membros a prepararem a infraestrutura técnica necessária à interligação dos
respetivos sistemas de registo criminal até abril de 2012 (prazo de transposição legal obrigatório) e para além dessa data. A Comissão disponibilizou um
software especial («aplicação de referência») aos Estados-Membros para facilitar a sua interligação. Os Estados-Membros tiveram igualmente a
possibilidade de solicitar apoio financeiro à UE sob a forma de subvenções para modernizar os respetivos sistemas de registo criminal no âmbito do
Programa «Justiça penal».
Em 2017, todos os Estados-Membros estavam ligados ao ECRIS. Contudo, nem todos os Estados-Membros estão interligados com todos os outros
Estados-Membros. Para mais pormenores, consultar o primeiro relatório estatístico da Comissão sobre a utilização do ECRIS que foi publicado em 29 de
junho de 2017.
Certidão do registo criminal para fins diferentes dos processos penais

Nos termos da Decisão-Quadro 2009/315/JAI, da Decisão 2009/316/JAI e da legislação nacional, o intercâmbio de informações sobre registos criminais
pode ser utilizado para outras finalidades além do processo penal. Para mais informações sobre as formas de obter extratos de registo criminal para outras
finalidades, consulte as páginas relativas a cada EstadoMembro, clicando nas respetivas bandeiras desta página.
Proposta da Comissão visando melhorar o intercâmbio de informações sobre nacionais de países terceiros e apátridas (TCN)
O ECRIS funciona com eficácia no que diz respeito aos nacionais dos Estados-Membros da UE, com base no princípio do Estado-Membro de nacionalidade
como único repositório de todas as informações sobre condenações. Todavia, o ECRIS não apoia da mesma forma o intercâmbio de informações sobre
condenações de nacionais de países terceiros, uma vez que um repositório único de informações sobre esta categoria de pessoas não existe. Por
conseguinte, não é possível determinar atualmente se, e em que Estado-Membro, determinado nacional de país terceiro foi condenado sem consultar todos
os Estados-Membros.
Para obviar a esta situação, a Comissão adotou, em 19 de janeiro de 2016, uma
proposta de diretiva que altera a Decisão-Quadro 2009/315/JAI relativa ao ECRIS e, em 29 de junho de 2017, uma proposta de regulamento complementar
que estabelece um sistema centralizado ECRIS-TCN com o objetivo de identificar eficazmente o ou os Estados-Membros que condenaram determinado
nacional de país terceiro.
O regulamento visa a criação de um sistema ECRIS-TCN centralizado gerido pela eu-LISA. O sistema é composto por dados de identidade (dados
alfanuméricos e impressões digitais) de todos os nacionais de países terceiros condenados nos Estados-Membros. Um mecanismo de pesquisa permite
aos Estados-Membros pesquisar o índice em linha. Uma resposta positiva (hit) permite identificar o ou os Estados-Membros que condenaram determinado
nacional de país terceiro. O ou os Estados-Membros identificados podem ser solicitados a transmitir todas as informações sobre o registo criminal em causa
através do ECRIS.
A proposta de diretiva regula as obrigações dos Estados-Membros no que diz respeito ao ECRIS-TCN a nível nacional, bem como ao intercâmbio entre os
Estados-Membros de informações sobre condenações.
A diretiva e o regulamento propostos estão atualmente em fase de negociação, ajustamento e conclusão no quadro do processo legislativo pelo legislador
europeu, ou seja, o Conselho e o Parlamento.
Última atualização: 22/01/2019
Manutenção da página: Comissão Europeia. As informações constantes desta página não refletem necessariamente a posição oficial da Comissão
Europeia. A Comissão declina toda e qualquer responsabilidade relativamente às informações ou dados contidos ou referidos no presente documento.
Quanto às regras de direitos de autor aplicáveis às páginas europeias, queira consultar a «advertência jurídica».
O texto desta página na língua original
foi recentemente alterado. A
tradução deste texto para português está em curso.
Registos criminais - Bélgica
Casier Judiciaire Central
(Registo Criminal Central)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Telefone: +32 (0)2 552 27 44
Fax: +32 (0)2 552 27 82
E-mail:
cjc-csr@just.fgov.be
Última atualização: 14/09/2017
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
Registos criminais - Bulgária
Ministério da Justiça, Serviço Central de Registo Criminal
Morada:
ул. Аксаков № 5 (Rua Aksakov)
София 1040 (Sófia)
Telefone: + 359(2) 9237355
Fax: +359 (2) 9881142
E-mail:
CBCC@justice.government.bg,
bs_cbs@mjeli.government.bg
Última atualização: 17/12/2018
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
Registos criminais - República Checa
Serviço de Registo Criminal da República Checa
Morada:
Soudní 1
140 66 Praha 4
Telefone: +420 244 006 111
Fax: +420 244 006 260
E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz
Sítio:
http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20
Ministério da Justiça da República Checa
Morada:
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Telefone: +420 221 997 111
Fax: +420 224 919 927

E-mail: posta@msp.justice.cz
Sítio:
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33
Última atualização: 09/07/2019
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
O texto desta página na língua original
foi recentemente alterado. A
tradução deste texto para português está em curso.
Registos criminais - Alemanha
Ministério Federal da Justiça
Morada:
D-53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
D-53113 Bonn
Telefone: +49 (0)228 99 410-5454, +49 (0)228 99 410-5412
Fax: +49 228 99 410-5603
E-mail:
bzr.international@bfj.bund.de
Última atualização: 29/08/2019
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
Registos criminais - Estónia
Centro de Sistemas de Registos e Informações
Morada:
Lubja 4
Tallinn 19081
Telefone: +372 663 6300
Fax: +372 646 0165
E-mail:
ecris@just.ee
Sítio:
https://www.rik.ee/
Última atualização: 25/09/2019
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
Registos criminais - Irlanda
Autoridade Central de Registo Criminal da Irlanda
Morada:
Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary
Telefone: +353 (0)504 27300
Fax: +353 (0)504 27373
E-mail:
criminalrecords@garda.ie
Última atualização: 25/08/2017
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
O texto desta página na língua original
foi recentemente alterado. A
tradução deste texto para português está em curso.
Registos criminais - Grécia
Serviço Autónomo de Registo Criminal – Ministério da Justiça, Transparência e Direitos Humanos
Morada:
Mesogeion 96
115 27 Athina (Atenas)
Tel: +30(0)210 7767300 (central)
Fax: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188
E-mail:
ypdipimi@otenet.gr
Τelefone do Diretor e Vice-Diretor: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043
Τelefone do responsável pelo ECRIS: +30(0)210 7767045
Última atualização: 27/04/2015
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.

Registos criminais - Espanha
Registo Central de Pessoas Condenadas
Endereço:
Ministerio de Justicia, Subdirección General de Registros Administrativos
San Bernardo, 19
28071 Madrid
Espanha
Tel.: +34 913904596
Fax: +34 913904597
E-mail:
registros.administrativos@mjusticia.es
Última atualização: 12/03/2019
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
Registos criminais - França
Registo Criminal Nacional – Ministério da Justiça – Direção-Geral de Matérias Penais e Indultos
Endereço:
Rue du Landreau, 107
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3
França
Tel.: +33 251898951
Fax: +33 240505263
E-mail:
cjn@justice.gouv.fr
Última atualização: 13/12/2016
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
Registos criminais - Itália
Ministério da Justiça (Ministero della Giustizia)
Departamento de Assuntos Judiciais (Dipartimento per gli Affari di Giustizia)
DireçãoGeral dos Assuntos Penais (Direzione Generale della Giustizia Penale)
Gabinete III – Gabinete Central do Registo Criminal (Ufficio III – Casellario Centrale)
Piazza di Firenze, 27
00186 Roma
Telefone: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247
Fax: +39 06 6880 7558
E-mail:
casellario.centrale@giustizia.it
Última atualização: 18/06/2018
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
Registos criminais - Chipre
Comandante-Geral da Polícia
Os seguintes serviços da polícia cipriota são autoridades competentes que transmitem informações em nome do Comandante-Geral da Polícia:
1. Serviço de arquivo das condenações penais
Morada:
Tmima G΄
Archigeio Astynomias
Odos Antistratigou Efangelou Floraki
T.K. 1478
Lefkosia (Nicósia)
TELEFONE: +357 (22) 808386
FAX: +357 (22) 808653
Email:
cro@police.gov.cy,
ekoutsofti@police.gov.cy
Este serviço é responsável pela transmissão das informações previstas nos artigos 4.º, 6.º e 7.º da Decisão-Quadro 2009/315/JAI do Conselho.
São trocadas informações sobre condenações penais anteriores.
2. Serviço de arquivo das infrações rodoviárias
Morada:
Tmima Trochaias
Archigeio Astynomias
Odos Antistratigou Efangelou Floraki
T.K. 1478
Lefkosia (Nicósia)
TELEFONE: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539
FAX: +357 (22) 607596

Email:

mefstathiou@police.gov.cy

Este serviço é responsável pela transmissão das informações previstas nos artigos 4.º, 6.º e 7.º da Decisão-Quadro 2009/315/JAI do Conselho.
São trocadas informações sobre infrações rodoviárias anteriores.
3. Direção da União Europeia e da Cooperação Policial Internacional
Morada:
Archigeio Astynomias
Odos Antistratigou Efangelou Floraki
T.K. 1478
Lefkosia (Nicósia)
TELEFONE: +357 (22) 607841/ 2/ 3
FAX: +357 (22) 607898
Email:
euipcd@police.gov.cy
Esta direção é responsável pela transmissão das informações previstas no artigo 7.º da Decisão-Quadro 2009/315/JAI do Conselho.
Última atualização: 23/07/2019
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
O texto desta página na língua original
foi recentemente alterado. A
tradução deste texto para português está em curso.
Registos criminais - Letónia
Centro de informação do Ministério do Interior da República da Letónia
Morada:
Bruņinieku iela 72b
Rīga
LV-1009
Telefone: +37167208581, +37167208425
Fax: +37167208429
E-mail:
ssn@ic.iem.gov.lv
Última atualização: 07/06/2017
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
Registos criminais - Lituânia
Serviços de Comunicações e Tecnologias da Informação do Ministério do Interior da República da Lituânia (Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos)
Endereço:
Šventaragio gatvė, 2
LT-01510 Vilnius
Telefone: +370 5 271 71 77
Fax: +370 5 271 89 21
E-mail: ird@vrm.lt
Última atualização: 18/02/2019
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
Registos criminais - Luxemburgo
Ministério Público
Endereço:
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
Plateau du St Esprit
2080 Luxemburgo
Tel.: +352 475981393
Fax: +352 470550
E-mail:
parquet.general@justice.etat.lu
Última atualização: 20/12/2018
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
O texto desta página na língua original
foi recentemente alterado. A
tradução deste texto para português está em curso.
Registos criminais - Hungria
Autoridade de Registo Criminal (Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság)
Endereço:
Vaskapu utca, 30/A

1097 Budapeste
Tel.: +36 (0)1 455 21 02
Fax: +36 (0)1 455 21 03
E-mail:
bnyo@ahiv.hu
Sítio Web:
http://www.nyilvantarto.hu/hu/
Última atualização: 15/05/2013
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
Registos criminais - Malta
Serviço de Registo Criminal
Morada:
Police General Headquarters
Kalcidonju Square
Floriana
Telefone: +356 22942142
Fax: +356 22942678
E-mail:
cro.police@gov.mt
Última atualização: 15/07/2013
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
O texto desta página na língua original
foi recentemente alterado. A
tradução deste texto para português está em curso.
Registos criminais - Países Baixos
Serviço de Informação Judicial (JustID)
Endereço:
PO Box 337
7600 AH Almelo
Telefone: +31 88 998 9000
Fax: +31 546 813 003
E-mail:
ecris@justid.nl
Última atualização: 15/07/2013
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
Registos criminais - Áustria
Comando Regional da Polícia – Viena, Serviço de Registo Criminal
Morada:
Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien
Telefone: +43(0)1 31310 79231
Fax: +43(0)1 31310 79209
E-mail:
lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at
Última atualização: 30/05/2018
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
Registos criminais - Portugal
Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal
Morada:
Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9 a 14
1990-097 Lisboa
Telefone: (+351) 217 906 200/1
Fax: (+351) 211 545 100
Email:
correio.dsic@dgaj.mj.pt
Sítio da Internet:
https://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas
De acordo com a Lei n.º 37/2015, de 5 de maio, têm acesso à informação do registo criminal, além do titular da informação e de quem prove efetuar o
pedido em nome ou no interesse daquele, e exclusivamente para as finalidades previstas para cada uma delas, as seguintes entidades:
Os magistrados judiciais e do Ministério Público, para fins de investigação criminal, de instrução de processos criminais e de execução de penas, de
decisão sobre adoção, tutela, curatela, acolhimento familiar, apadrinhamento civil, entrega, guarda ou confiança de crianças ou regulação do exercício de
responsabilidades parentais e de decisão do incidente de exoneração do passivo restante do devedor no processo de insolvência de pessoas singulares;
As entidades que, nos termos da lei processual penal, recebam delegação para a prática de atos de inquérito ou a quem incumba cooperar
internacionalmente na prevenção e repressão da criminalidade, no âmbito dessas competências;

As entidades com competência legal para a instrução dos processos individuais dos reclusos, para este fim;
Os serviços de reinserção social, no âmbito da prossecução dos seus fins;
As entidades com competência legal para garantir a segurança interna e prevenir a sabotagem, o terrorismo, a espionagem e a prática de atos que, pela
sua natureza, possam alterar ou destruir o Estado de direito constitucionalmente estabelecido, exclusivamente no âmbito da prossecução dos seus fins;
As entidades oficiais não abrangidas pelas alíneas anteriores, para a prossecução de fins públicos a seu cargo quando os certificados não possam ser
obtidos dos titulares, mediante autorização do membro do Governo responsável pela área da justiça e, tratando-se de informação relativa a pessoa coletiva
ou equiparada, entidades públicas encarregadas da supervisão da atividade económica por aquela desenvolvida, na medida do estritamente necessário
para o exercício dessa supervisão e mediante autorização do membro do Governo responsável pela área da justiça;
As autoridades centrais de Estados membros da União Europeia designadas nos termos e para os efeitos da Decisão-Quadro 2009/315/JAI, do Conselho,
de 26 de fevereiro de 2009, no âmbito do exercício das suas competências conferidas por esta Decisão-Quadro;
Autoridades ou entidades estrangeiras, mediante autorização do membro do Governo responsável pela área da justiça e nas mesmas condições das
correspondentes autoridades nacionais, para a instrução de processos criminais;
As entidades oficiais de Estados membros da União Europeia, nas mesmas condições das correspondentes entidades nacionais, para os fins constantes do
n.º 5 do artigo 22.º da Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto, bem como as entidades de outro Estado, nos termos estabelecidos em convenção ou acordo
internacional vigente, assegurado que seja tratamento recíproco às entidades nacionais;
As entidades autorizadas pelo membro do Governo responsável pela área da justiça para a prossecução de fins de investigação científica ou estatísticos.
O titular da informação que solicite a emissão de um certificado deve provar ser o próprio titular, comprovar os seus dados de identificação mediante a
apresentação do seu cartão do cidadão ou bilhete de identidade, ou de outro documento de identificação idóneo para esse efeito, e indicar a finalidade a
que se destina o certificado. Caso o pedido seja efetuado através de plataforma eletrónica, a comprovação da legitimidade do titular e dos seus dados de
identificação é efetuada por autenticação com o cartão de cidadão ou chave móvel digital. (Lei n.º 37/2015, de 5 de maio).
Podem pedir a emissão de um certificado do registo criminal em nome ou no interesse do próprio titular da informação:
Os ascendentes de titular menor;
O tutor ou curador de titular incapaz;
Qualquer terceiro expressamente autorizado por escrito para esse ato pelo titular.
Os requerentes mencionados nas alíneas a) e b) devem provar a qualidade em que efetuam o pedido, comprovar os dados de identificação do titular da
informação através da apresentação do seu cartão do cidadão ou bilhete de identidade, ou de outro documento de identificação idóneo para esse efeito, e
indicar a finalidade a que se destina o certificado.
Um terceiro autorizado a efetuar o pedido de certificado pelo titular da informação deve apresentar declaração deste, assinada em conformidade com o
documento que for apresentado, onde conste:
O nome completo do titular da informação e o número do seu cartão do cidadão ou bilhete de identidade, ou de outro documento de identificação idóneo;
O nome completo e o número do cartão do cidadão ou bilhete de identidade, ou de outro documento de identificação idóneo, da pessoa autorizada;
A declaração de que autoriza o pedido de emissão de certificado, com menção da finalidade a que este se destina.
Além da declaração supra mencionada, o terceiro autorizado deve apresentar o seu documento de identificação mencionado na declaração de autorização,
bem como o documento de identificação do titular da informação comprovativo do teor da sua assinatura e dos respetivos dados de identificação, ou a sua
cópia certificada.
O conhecimento da informação constante do registo criminal, ou da sua ausência, concretiza-se com a emissão de um certificado do registo criminal, o qual
é emitido eletronicamente, identificando a pessoa a quem se refere e certificando o conteúdo do registo em causa relativamente a essa pessoa, ou a
ausência de conteúdo, de acordo com as disposições da lei de identificação criminal e atenta a finalidade a que se destine. Os certificados são válidos por
três meses, a contar da data da sua emissão, exclusivamente para o fim solicitado no pedido e indicado no próprio certificado (Lei n.º 37/2015, de 5 de maio
e Decreto-Lei n.º 171/2015, de 25 de agosto).
O pedido de emissão de certificado de registo criminal pode ser efetuado no sítio de
Internet, na sede da Direção-Geral da Administração da Justiça, na
rede de Lojas do Cidadão e de Espaços do Cidadão que facultem este
serviço, em
Unidades Centrais ou Juízos de Proximidade de Secretarias de
Tribunais de Comarca, nas lojas da
Rede Integrada de Apoio ao Cidadão (RIAC) da Região Autónoma dos Açores.
Última atualização: 27/09/2019
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
O texto desta página na língua original

foi recentemente alterado. A

tradução deste texto para português está em curso.
Registos criminais - Roménia
Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române
Morada:
Şos. Mihai Vodă, număr 6
sector 5 Bucureşti
cod poştal 050043
Telefone: + (4021)/316 49 75
Fax: + (4021)/317 87 90
Email: cazier@politiaromana.ro
Última atualização: 17/05/2016
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
O texto desta página na língua original
foi recentemente alterado. A
tradução deste texto para português está em curso.
Registos criminais - Eslovénia

Ministério da Justiça e da Administração Pública

Ministério da Justiça e da Administração Pública
(Ministrstvo za pravosodje in javno upravo)
Departamento de Registo Criminal e de Registo de Sentenças de Reabilitação de Menores
(Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov)
Endereço:
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
Tel: + 386 (0)1 369 5342
Fax: + 386 (0)1 369 5625
E-mail:
ke.mp@gov.si
Última atualização: 26/09/2013
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
O texto desta página na língua original
foi recentemente alterado. A
tradução deste texto para português está em curso.
Registos criminais - Eslováquia
Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky
Morada:
Kvetná 13
814 23 Bratislava
Telefone: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879 , +421 2 502 16 236
Fax: +421 2 502 16 249
E-mail:
register.trestov@genpro.gov.sk
Última atualização: 31/08/2018
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
Registos criminais - Finlândia
Oikeusrekisterikeskus (Centro de Registo Legal)
Endereço:
PO Box, 157
FI–13101 Hämeenlinna
Telefone: +358 (0) 295 665 631
Fax: +358 (0) 295 665 770
E-mail:
oikeusrekisterikeskus@om.fi
Sítio Web:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html
Última atualização: 30/06/2019
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
O texto desta página na língua original
foi recentemente alterado. A
tradução deste texto para português está em curso.
Registos criminais - Reino Unido
UK Central Authority for Exchange of Criminal Records
Morada:
ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS
Telefone: +44 (0)1489 569 805
E-mail:
international.requests@acro.pnn.police.uk
UK Central Authority for Mutual Legal Assistance
http://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/
Última atualização: 12/07/2017
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da versão original são efetuadas
pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter introduzido alterações no original que ainda não figurem nas
respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
documento. Por favor, leia o aviso legal para verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.

