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É suspeito(a) de um crime

Foi detido(a) como suspeito(a) e levado(a) para a esquadra da polícia, ou 
foi convocado(a) para ser interrogado(a).

Tem idade compreendida entre os 12 e os 18 anos e fez 
algo que é contra a lei. Por exemplo, a prática de um ato 
de vandalismo, roubo ou agressão. A polícia (ou outro 
serviço ou órgão de investigação) deteve-o(a), levou-o(a) 
para a esquadra da polícia e estão a investigar o caso. Ou 
foi-lhe pedido para comparecer na esquadra da polícia, 
porque a polícia gostaria de o(a) interrogar. Um 
interrogatório significa que a polícia gostaria de falar 
consigo e colocar-lhe perguntas. É importante que 
conheça os seus direitos. Deve, por conseguinte, ler 
estas informações cuidadosamente. Quaisquer outras 
dúvidas que possa ter podem ser apresentadas ao seu 
advogado ou à polícia.

Foi detido(a) e levado(a) para a esquadra 
da polícia

Quais são os seus direitos?

• A polícia deve dizer-lhe de que é suspeito(a).
• A polícia deve providenciar um representante legal - um 

advogado - para si. O advogado trabalha sempre 
exclusivamente em seu nome e não está associado à 
polícia. Se a polícia providenciar a vinda de um advogado, 
comunicará os seus dados (nome, endereço, data de 
nascimento, etc.) ao Conselho de Apoio Judiciário (Raad 
voor Rechtsbijstand). O Conselho de Apoio Judiciário 
regista os seus dados e comunica-os ao seu advogado.

Informações para os pais, tutor ou cuidadores
O seu filho(a) é suspeito(a) de um crime. Este folheto informativo explica quais são os direitos que o seu filho(a) tem 
durante a investigação policial. A polícia deve informar que o seu filho(a) foi detido(a) e encontra-se na esquadra da 
polícia. A polícia deve também mantê-lo(a) informado(a) sobre o decurso da investigação. Pode programar com a 
polícia telefonemas e visitas ao seu filho(a). 

Mais informações 
Para mais informações, visite www.juridischloket.nl ou telefone para 0900 – 8020 (o custo das chamadas é de  
€0,25 por minuto).
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• Será presente a um procurador-adjunto do ministério 
público (hulpofficier van justitie), que é um quadro 
superior no seio da polícia. Ele ou ela irá informar-lhe dos 
seus direitos e pode colocar-lhe perguntas. Não tem de 
responder às perguntas (embora possa, se quiser). Tem o 
direito de permanecer em silêncio. O procurador-adjunto 
do ministério público irá também informá-lo(a) sobre o 
que irá acontecer e decidirá se deve ou não permanecer na 
esquadra da polícia.

• Um médico ou alguém que trabalhe para um médico pode 
verificar se está em condições de saúde para ser 
interrogado(a) ou ser submetido(a) a uma investigação 
policial diferente. Desde que haja um bom motivo, a 
polícia, o seu advogado, os seus pais (tutor ou cuidadores) 
ou você podem solicitar esse médico. O médico pode 
indicar que a polícia deve aguardar algum tempo antes de 
o(a) interrogar ou de realizar uma investigação policial 
diferente. A polícia não tem de fazer isso. O exame do 
médico é gratuito.

• Se não falar nem compreender neerlandês, ou compreender 
apenas um pouco, tem direito à assistência de um tradutor 
(intérprete). A assistência de um intérprete é gratuita.

• Tem o direito de ler os documentos do processo (o que a 
polícia transcreveu sobre o seu processo). No entanto, o 
procurador-adjunto do ministério público pode decidir que 
não tem autorização a fazê-lo por enquanto. Se não 
compreender neerlandês, ou compreender apenas um 
pouco, tem o direito de ler as partes mais importantes no 
seu próprio idioma para que compreenda o que está escrito.

Que mais acontece?

• A polícia deve informar os seus pais (tutor ou cuidadores) 
de que está a ser detido(a) pela polícia. Se não tiver pais 
(tutor ou cuidadores) ou eles não puderem ser 
contactados, a polícia irá pedir-lhe o nome de um adulto a 
quem possa telefonar. Se não houver nenhum adulto a 
quem possa telefonar, a polícia entrará em contacto com o 
Conselho de Cuidados e Proteção de Menores (Raad voor 
de Kinderbescherming).

• O Conselho de Cuidados e Proteção de Menores pode 
também examinar a punição e/ou a assistência adequada 
para si. Ao fazer isso, irá considerar a sua situação, aquilo 
que fez e a gravidade daquilo que fez.

• Os seus pais (tutor ou cuidadores) podem telefonar e 
visitá-lo(a) na esquadra da polícia.

• Se não tiver nacionalidade neerlandesa, pode pedir à 
polícia para contactar a embaixada do seu país.

Detenção pela polícia

•  Se for suspeito(a) de um delito menor, como por exemplo 
utilizar linguagem insultuosa, pode ser detido(a) pela polícia 
até 6 horas. Isto não inclui o período noturno (entre as 00h00 
e as 09h00). Depois disso, a polícia tem de libertá-lo(a).

• Se for suspeito(a) de um delito grave (por exemplo, 
vandalismo, roubo ou agressão), pode ser detido(a) pela 
polícia até 9 horas. Isto também não inclui o período 
noturno (entre as 00h00 e as 09h00). Depois disso, será 
decidido se deve ficar detido(a) por mais tempo. O período 
máximo desta detenção alargada é de 3 dias (isto chama-se de 
detenção provisória na polícia (inverzekeringstelling)).

• Se for detido(a) à noite, a polícia pode decidir interrogá-lo(a) 
mais tarde. A polícia irá nessa altura agendar consigo e os 
seus pais (tutor ou cuidadores) a comparência no dia seguinte 
na esquadra da polícia. Deve observar esse agendamento.

• Se estiver sob detenção provisória na polícia, pode por vezes 
ser autorizado(a) a dormir noutro lugar, por exemplo em 
casa. Ficará todavia detido(a) na esquadra da polícia durante 
o dia. A polícia e o ministério público decidem se isso é 
possível. A decisão de detenção provisória por período mais 
longo deve ser tomada por um magistrado.

• Deve perguntar ao seu advogado o que fazer se discordar da 
sua prisão ou ficar detido(a) por período mais longo.

• Caso não se sinta bem, deve informar o seu advogado ou a 
polícia. A polícia irá providenciar para que seja observado(a) 
por um médico ou que lhe seja dada medicação.

• Assim que deixe de ser necessário permanecer sob custódia 
policial, deve ser libertado(a).

Advogado

• Se ficar detido(a) na esquadra da polícia, a polícia irá 
providenciar um advogado para si. Um advogado está à sua 
disposição e só faz aquilo que discutiram em conjunto.

• Se conhecer um advogado e quiser falar com ele ou ela, 
deve informar a polícia. Nessa altura, eles entrarão em 
contacto com o advogado em seu nome.

• O advogado virá aconselhá-lo(a) o mais rapidamente 
possível. Terá de esperar pelo advogado: isso pode demorar 
aproximadamente 2 horas. A polícia não escuta quando 
estiver a falar com seu advogado. O advogado não pode 
discutir quaisquer detalhes desta conversa com outras 
pessoas, incluindo com a polícia. O advogado só o fará 
com a sua autorização. Se teve a assistência de um 
intérprete quando falou com um advogado, ele ou ela não 
poderá também discutir quaisquer detalhes com a polícia.

• Se foi detido(a) pela polícia, a assistência de um advogado 
é geralmente gratuita. Se não foi detido(a), mas 
convocado(a) a comparecer na esquadra da polícia para a 
ajudar com os seus inquéritos, a assistência de um 
advogado não é gratuita. Pergunte sempre ao seu 
advogado, se ele ou ela presta assistência gratuitamente.
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Interrogatório

Falar com a polícia

• A polícia irá falar consigo e poderá colocar-lhe perguntas. 
Isto é conhecido como um interrogatório.

• Não tem de responder às perguntas da polícia (embora 
possa, se quiser). Tem o direito de permanecer em silêncio. 

1. Antes do interrogatório

• Antes de a polícia lhe colocar quaisquer perguntas, 
primeiro tem a oportunidade de discutir o que aconteceu 
com o seu advogado. Pode falar com seu advogado durante 
cerca de meia hora. Pode-lhe ser dado mais tempo, se 
necessário.

• Um intérprete pode ajudá-lo(a) quando falar com o seu 
advogado, se necessário.

• O advogado irá informar sobre o que esperar durante o 
interrogatório e irá aconselhá-lo(a) sobre o que fazer ou 
dizer à polícia. O advogado pode também entrar em 
contacto com a sua família, o seu chefe no trabalho ou o 
seu local de estágio laboral para informar que foi detido(a) 
pela polícia. O advogado só o fará com a sua autorização.

2. Durante o interrogatório

• Pronuncie-se se não compreender a polícia. A polícia deve 
nessa altura explicar-lhe claramente usando outras 
palavras.

• Um intérprete pode ajudá-lo(a) durante o interrogatório, 
se necessário.

Advogado presente durante o interrogatório

Um advogado senta-se ao seu lado na sala de interrogatórios 
e poderá:
• estar presente durante o interrogatório;
• fazer comentários no início e no final do interrogatório;
• colocar perguntas à polícia;
• perguntar-lhe se compreende o que está a ser dito;
• certificar-se de que não é obrigado(a) a dizer algo;
• certificar-se de que a polícia não o(a) assusta;
• pedir que o interrogatório seja suspenso. Isso dá tempo ao 

advogado para falar a sós consigo. Pode também pedir para 
conversar a sós com o seu advogado. Se pedir isso muitas 
vezes, a polícia pode recusar.

Filmagem ou gravação do interrogatório

• Por vezes a polícia tem de gravar um interrogatório 
utilizando uma câmara e/ou microfone. Por exemplo, no 
caso de crimes graves envolvendo ferimentos graves a uma 
pessoa ou pessoas. Isto rege-se por um conjunto de regras. 
A polícia deve informar no início do interrogatório, se 
pretender fazer gravações de vídeo ou som.

Pessoa de confiança presente durante o 
interrogatório

• Uma pessoa em quem confia (uma pessoa de confiança) 
pode também estar presente em qualquer interrogatório 
que a polícia efetua consigo. O seu pai ou mãe ou outro 
adulto, por exemplo. Informe o seu advogado e a polícia se 
quiser a presença de uma pessoa de confiança. Não é 
obrigatório pedir a presença de uma pessoa de confiança 
durante o interrogatório.

• A pessoa de confiança só pode ouvir. Ele ou ela pode 
sentar-se perto de si, mas não pode dizer nada. A pessoa de 
confiança deve ter 18 ou mais anos de idade e não pode ter 
qualquer envolvimento no crime de que é suspeito(a).

• A polícia pode, por vezes, recusar a presença de uma 
pessoa de confiança durante o interrogatório. Nesse caso, a 
polícia deve perguntar primeiro ao ministério público se 
concorda ou não com isso.

Autos

• São elaborados autos de um interrogatório. Isto é conhecido 
como autos lavrados (proces-verbaal). Isto é um registo 
importante do que disse à polícia durante o interrogatório. É 
a sua descrição (depoimento) do que aconteceu.

• O ministério público, seguido por vezes também por um 
juiz ou magistrado, lê mais tarde o que disse à polícia. É 
por isso importante que leia atentamente o que está 
escrito. Caso tenha dificuldade em ler, peça à polícia para 
ler na sua vez.

• Se concordar que os autos são uma descrição precisa do 
que disse, a polícia irá pedir-lhe que coloque o seu nome e 
assine por baixo. Se não concordar que os autos são uma 
descrição precisa do que disse, pode pedir à polícia para o 
alterar e anotar o seu comentário ao lado da alteração. O 
advogado pode também verificar se a polícia transcreveu 
exatamente o que disse e ajuda-o(a) nisso.
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