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FRENTE A UMHA 

DETENÇOM 

OS NOSSOS DIREITOS 
(art. 17 CE e arts. 520 a 527 da 
LECr) 
 

Durante a detençom 
 
Desde o momento em que um membro das 
FSE nos dá o Alto!, temos umha série de 
direitos: quem nos pare tem que identificar-
se como FSE (mostrando o seu número de 
placa); tem que informar-nos de se nos está 
retendo para a identificaçom ou se se nos 
está detendo e, em caso de detençom, 
devem informar-nos de que se nos acusa e 
em que condiçom se nos define (se se nos vai 
aplicar incomunicaçom, devem dizer-no-lo). 
Também temos direito a nom ser algemadas 
se nom temos tratado de fugir e nom nos 
resistimos à detençom. 
 

Na esquadra policial 
 
Na esquadra policial podemos encontrar-nos 
em três situaçons distintas que condicionam 
os nossos direitos legais, a saber: 
 
a) Detençom para a identificaçom. Se nom 
levamos o bilhete de identidade nem 
qualquer meio de identificaçom válida 
(pasaporte, permisso de residência, etc.) as 
FSE podem “reter-nos” na esquadra, mas só 
“o tempo mínimo imprescindível para a 
identificaçom”. Ainda nom estamos 
realmente detidas/os e, por isso, embora 
podem limitar a nossa liberdade de 
movimentos, nom podem sacar-nos 

nadanada, nem impedir que usemos 

telefones se estam ao nosso alcanço e, 
sobretodo, nom nos podem pedir que 
fagamos nengumha declaraçom. 

D 
urante umha detençom, as Forças de Segurança do Estado (FSE) podem jogar com a 
intimidaçom, o medo e o desconhecimento para usá-los na nossa contra. É por isso que 
devemos manter a calma e exigir de quem nos detenha o cumprimento dos direitos 

reconhecidos pola Constituiçom Espanhola (CE) e a Lei de Julgamento Criminal -em espanhol: Ley 
de Enjuiciamiento Criminal- (LECr). Como detidas, o único dever que temos é o de identificarmo-
nos, dando o nosso nome, data de nascimento e endereço (é dizer, levar o bilhete de identidade 
ou outro documento válido). Fora desta obriga, assistem-nos uns direitos que provavelmente só se 

cumpriram se somos nós quem os exigimos; e nem sempre. 

-Nom fales com a policía (nem sequer de 
cousas que parezam nom relacionadas coa 
detençom). Nom te creas nada do que dim, 
intenta manter a calma. 
-Se nom podes aturar em silêncio: minte, tes 
direito a fazê-lo. 
-Se suspeitas que te podem drogar, nom 
comas nem bebas nada. É algo a valorizar 
com cuidado e individualmente: se a 
detençom se prolongar há que estar 
fisicamente bem e isso implica alimentar-se e 
descansar. É importante fazer o que nos dea 
mais confiança e tranquilidade. 
-Se acodes a um acto sobre o que presumas 
que pode haver detençons, evita levar 
comtigo agendas telefónicas, telemóveis, 

chaves, etc. A informaçom contida nuns e 
outras é requisada, revisada e incluso 
copiada durante o tempo de privaçom de 
liberdade.  
 

Tras a posta em liberdade 

Inteira-te de se fica algo pendente contra ti 
(denúncias da polícia, possíveis sançons 
administrativas, novas causas pendentes, ...). 
Em caso de agressons ou maus tratos, pede 
reconhecementos médicos durante a 
detençom (é importante ter um primeiro 
informe, bem forense bem hospitalário) e 
repite-os ao ficares em liberade com médicas 
de confiança para ter informes próprios. 

CONHECE OS TEUS 

DIREITOS E EXIGE-OS!! 
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b) Detençom ordinária (art. 520 LECr).  Desde 
que se nos informa da detençom, as FSE 
tenhem-nos que levar perante o juíz no 
tempo mínimo “imprescindível para fazer 
averiguaçons” (com um máximo de 72 horas; 
24 horas em casos de menores de idade). 
Nom nos podem deter por faltas. Durante a 
detençom temos os seguintes direitos: 
 
-Nom declarar nada, ou manifestar que só 
declararemos perante o juíz. 
-Mentir na declaraçom. 
-Dereito a designar avogada/o (avonda dar o 
seu nome) ou a receber um/umha de oficio. 
-Que a detençom, os factos polos quais se 
produciu a detençom assim como o lugar de 
custódia em que nos achemos em cada 
momento seja comunicado polas FSE à pessoa 
que nos digamos. 
-Solicitar um reconhecemento médico 
forense. 
-Se somos estrangeiras/os temos direito a 
um/umha intérprete e a que se comunique a 
detençom ao nosso consulado. 
-Se decidimos declarar temos direito a fazé-
lo em galego e direito a corrigir a nossa 
declaraçom até que se ajuste exactamente 
ao que queiramos dizer, assim como a estar 
assessoradas/os polas nossas/os avogadas/os. 
-Nom podem tomar-nos declaraçom sem a 
presença da nossa avogada. 
-Recever alimento,  bebida e ter umhas 
condiçons de higiene mínima. 

No caso de acusaçom de “delitos cometidos 
por pessoa integrada ou relacionada com 
banda armada”, a detençom policial poderá 
prolongar-se outros dous dias mais (5 em 
total), com autorizaçom judicial motivada 
(art. 520 bis). 
 
c) Incomunicaçom (arts 509 e 527 LECr). Este 
tipo de detençom e/ou prissom 
“incomunicada” pode durar até 5 dias. Baixo 
este tipo de detençom ou prisom preventiva, 
anulam-se o direito de asistência da nossa/o 
avogada/o de confiança (só de oficio) e o 
direito a que se avise sobre o motivo e lugar 
da detençom. Todos os demais mantenhen-se 
formalmente. 
A incomunicaçom e a sua restricçom de 
direitos pode prorrogar-se, já em prisom, um 
máximo de outros 5 dias, 10 em total, 
(art.509.2 LECr) através de um auto da 
Audiência Nacional.  
 

No registro domiciliário (art. 545 a 588 
LECr) 

 
Para que se poda executar um registro 
domiciliário fai falta umha ordem judicial 
(agás em casos de terrorismo, persecuçom e 
flagrante delito,  art. 553 LECr). Para que o 
registro seja válido temos que estar 
presentes nós ou alguém em quem tenhamos 
delegado, ou, no seu defeito, duas 
testemunhas –normalmente, vizinhas-. Tem-
se que levantar acta judiciária do registro e 
do incautado. Esta acta tem que estar 
assinada por todas as/os presentes. 
Se estamos presentes no registro, devemos 
fixar-nos: o que se procura, quanto se tarda, 
o que levam. Se vemos que algo nom é nosso, 
devemos parar o registro e fazê-lo constar na 
acta judiciária do registro. 
 

O Habeas Corpus 
 
A LO 6/1984 regulamenta o modo de 
apresentar um Habeas Corpus. As causas que 
habilitam á apresentar o habeas corpus som 
as seguintes: detençom ilegal,  trascurso do 
tempo máximo de detençom, torturas, 
malos tratos ou vulneraçom de outros 
direitos que a CE e a LECr confirem à pessoa 
detida. O objeto do Habeas Corpus é o passo 
inmediato a dispossiçom judicial. Para a 
apresentaçom non é necessária a 
intervençom nem de avogada/o nem de 
procurador/a.  Estamos ante  um 
procedemento que se caracteriza pola 
rapidez, agilidade, singeleza e ausência de 

formalismos. No escrito presentado por 
pessoa distinta da detida/o devera constar: 
 
-O nome e as circunstáncias pessoais do 
solicitante e da pessoa para a que se solicita 
o amparo judiciário. 
-O lugar em que se ache a detida/o privada/o 
de liberdade. A autoridade ou pessoa baixo 
cuja custódia se atope, se for conhecido E 
todas aquelas outras circunstáncias que 
puideram resultar relevantes. 
-O motivo concreto polo que se solicita. 
 
O lugar de apresentaçom pode ser: 
 
-O Julgado de Instruçom do lugar onde se 
atope a detida/o.  
-O Julgado de Instruçom do lugar onde se 
produciu a detençom, de nom se conhecer o 
lugar onde se atope a detida/o. 
-Em defecto das anteriores, no Julgado de 
Instruçom onde se tivessem as  ú l t i m a s 
notícias sobre o paradeiro.  

 
Podem apresentar o Habea Corpus: 
 
-Pessoa privada de liberdade (neste suposto é 
suficiente com que manifeste o seu desejo de 
que seja revisada judicialmente a sua 
situaçom para que xurda a obriga por parte 
das FSE de pôr em conhecimento da 
autoridade judicial competente tal 
declaraçom de vontade, sob pena de incorrer 
em responsabilidade penal e disciplinária) 
-Cônjuge ou pessoa unida por análoga 
relaçom de afectividade. 
-Descendentes, ascendentes, irmás. 
-Fiscalia e  Valedor do Povo. 
 
 
 

Na declaraçom perante o juiz 
 
Embora que o melhor seja que nom 
declaremos nada em dependências policiais, 
no julgado podemos negar as declaraçons 
anteriores, fazer umha nova declaraçom ou, 
simplesmente, informar à juiza de que nom 
“declaramos nada”. É o momento para 
denunciar qualquer maltrato ou violaçom de 
direitos que tenhamos sofrido e/ou pedir que 
se investiguem as actuaçons policiais. 
Tras a declaraçom judicial nom se volta à 
esquadra (embora quiçais sim aos calabouços 
do Paço de Justiça): ou nos deixam em 
liberdade (“sem cargos” ou “provisória”, com 
ou sem fiança) ou nos levam a prisom. Em 
todo caso a detençom policial remata aquí. 

 
 

Algumhas recomendaçons 
 
-Se a policia te pede o bilhete de identidade, 
antes de entregar-lho solicita os motivos. 
Pede que cho devolvam quanto antes: nom te 
vaias nunca sem o teu bilhete de identidade! 
-Se te detenhem num sítio público, grita o 
teu nome e apelidos à gente. 
-Nom aceites nem toques nada que nom seja 
teu. 
-Nom accedas a que te tomem mostras de 
ADN, ainda que tenham autorizaçom judicial. 
A negativa habendo autoriçaçom judicial 
pode ser considerada pola juiza um  indício 
de culpabilidade, mas nom umha prova 
inculpatória. 
-Exige a presença da tua avogada. 
-Aproveita o aviso policial da detençom para 
contactar com alguém que poida apresentar 
um Habeas Corpus e/ou avisar à tua gente. 
-Se te assite umha avogada de oficio, 
médicas forenses e/ou peritos judiciais, fai 
que se identifiquem, comprova que nom som 
polícias. 
-É melhor nom declarar nada perante a 
polícia e esperar a chegar ao julgado tras ter 
a entrevista com a tua avogada. 
-Se te sintes mal, pede ser reconhecida por 
umha médica para que haja constáncia do 
teu estado físico na esquadra policial. 
-Nunca vaias à esquadra policial se te cita a 
policía: vai directamente ao Julgado de 
Instrucçom, ao por-te tu a disposiçom judicial 
poupas-te a detençom. 
-Nom assines nada. Se decides assinar, le 
bem antes o escrito, comprova que nom haja 
espaços em branco no documento (ocupa-os 
assinando ou tachando) e assina em todas as 
páginas (em margens e renglons finais). 
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