
 1 

 

PROGRAMA: Kursu bá Jurista   
PARTE PROGRAMA: Direito Penal CARGA 

ORÁRIA: 
1h30 
 

AULA: Aula 1 - Visão Geral do Direito Penal 
 

Os materiais das aulas são redigidos em Português como esforço para reforçar a compreensão e domínio 
da língua Portuguesa.  

 

© JU,S Jurídico Social 

VISÃO GERAL DO SISTEMA DE DIREITO PENAL 
 
RELAÇÃO ENTRE A PUNIBILIDADE DO DIREITO PENAL E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 
O Direito Penal é o ramo do Direito responsável por definir as condutas que constituem crime e 
definir as sanções aplicáveis pelo Estado em decorrência do cometimento de ilícitos criminais. 
Em resumo, é um conjunto de normas jurídicas que ligam certos comportamentos humanos a 
determinadas consequências jurídicas com o objetivo de castigar ou punir quando da violação 
destas.  

Nesse sentido, uma característica essencial do Direito Penal é a punibilidade; a qual, por sua vez, 
é representada por castigos ou penas que têm impacto no gozo dos direitos 
humanos/fundamentais dos indivíduos. Poder-se-ia dizer ainda que o Direito Penal nada mais é 
do que uma restrição legal aplicada pelo Estado sobre certos direitos fundamentais do indivíduo. 

 

1. O que são os direitos fundamentais? 

Isto posto, importante entender o que são os direitos fundamentais. 

“Pode dizer-se que os direitos humanos (e na sua raiz, os direitos fundamentais) são aqueles 
direitos e liberdades que as pessoas detêm pelo simples facto de serem dotadas de caráter 
humano, possuindo uma natureza essencial para garantir a existência do indivíduo. Para além 
disso, considera-se que tanto os direitos fundamentais como os direitos humanos estão 
intimamente ligados a uma visão de igualdade e de liberdade dos indivíduos. Esta 
conceitualização enraíza-se na tese jusnaturalista.”1 

“Os direitos fundamentais e os direitos humanos são muitas vezes definidos pela sua finalidade: 
proteger poderes e esferas de liberdade das pessoas, aplicáveis primordialmente na relação 

                                                             
1 Barbara Nazareth Oliveira, Carla de Marcelino Gomes & Rita Páscoa dos Santos. Os direitos 
fundamentais em Timor-Leste: teoria e prática. Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça Timor-Leste, 
e Universidade de Coimbra. 2015. ISBN 978-989-20-5236-6. P.30 
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pessoa — Estado (dimensão negativo-defensiva). Os direitos fundamentais podem também ser 
definidos com o recurso a uma abordagem positivista que os define através da sua inclusão em 
um texto constitucional. Isto é, os direitos fundamentais são o resultado de um processo de 
constitucionalização.”2 

Com a evolução do direito internacional e da valorização dos direitos humanos como valores 
fundamentais de uma sociedade democrática, principalmente, após a devastação de natureza 
humanitária que recaiu sobre o continente europeu após a Primeira e Segunda Guerras 
Mundiais, esse conjunto de direitos passou a ser reconhecido em tratados internacionais como 
fundamentais à dignidade da pessoa humana e como objetivos que precisavam ser respeitados 
e protegidos, sobretudo pelos Estados. Nesse contexto, nasceram os primeiros instrumentos 
jurídicos internacionais de direitos humanos: a Declaração Universal de Direitos Humanos de 
1948; o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) de 1966; e o Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) de 1966. 

Na Constituição da República Democrática de Timor-Leste (CRDTL), por exemplo, os direitos 
fundamentais encontram-se previstos na Parte II - Direitos, Deveres, Liberdades e Garantias 
Fundamentais, e se representam, por exemplo, no direito à vida (art. 29.º)3, direito à liberdade, 
segurança e integridade pessoal (art. 30.º)4, igualdade entre mulheres e homens (art. 17.º)5, 
igualdade perante à lei (art. 16.º)6, direito à saúde e à assistência médica e sanitária (art. 57.º)7, 
direito à educação e à cultura (art. 59.º)8, entre outros. 

Para além dos direitos fundamentais inscritos na CRDTL, existem outros direitos que, apesar de 
não estarem consagrados na Constituição, “merecerão o estatuto de direitos fundamentais, por 
assumirem, no quadro da tutela jurídica da dignidade da pessoa humana, uma relevância 

                                                             
2 Ibid, p. 30 
3 Artigo 29.º (Direito à vida) 1. A vida humana é inviolável. 2. O Estado reconhece e garante o direito à 
vida. 3. Na República Democrática de Timor-Leste não há pena de morte. 
4 Artigo 30.º (Direito à liberdade, segurança e integridade pessoal) 1. Todos têm direito à liberdade, 
segurança e integridade pessoal. 2. Ninguém pode ser detido ou preso senão nos termos expressamente 
previstos na lei vigente, devendo sempre a detenção ou a prisão ser submetida à apreciação do juiz 
competente no prazo legal. 3. Todo o indivíduo privado de liberdade deve ser imediatamente informado, 
de forma clara e precisa, das razões da sua detenção ou prisão, bem como dos seus direitos, e autorizado 
a contactar advogado, directamente ou por intermédio de pessoa de sua família ou de sua confiança. 4. 
Ninguém pode ser sujeito a tortura e a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 
5 Artigo 17.º (Igualdade entre mulheres e homens) A mulher e o homem têm os mesmos direitos e 
obrigações em todos os domínios da vida familiar, cultural, social, económica e política. 
6 Artigo 16.º (Universalidade e igualdade) 1. Todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos 
direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres. 2. Ninguém pode ser discriminado com base na cor, raça, 
estado civil, sexo, origem étnica, língua, posição social ou situação económica, convicções políticas ou 
ideológicas, religião, instrução ou condição física ou mental. 
7 Artigo 57.º (Saúde) 1. Todos têm direito à saúde e à assistência médica e sanitária e o dever de as 
defender e promover. 2. O Estado promove a criação de um serviço nacional de saúde universal, geral e, 
na medida das suas possibilidades, gratuito, nos termos da lei. 3. O serviço nacional de saúde deve ser, 
tanto quanto possível, de gestão descentralizada e participativa. 
8 Artigo 59.º (Educação e cultura) 1. O Estado reconhece e garante ao cidadão o direito à educação e à 
cultura, competindo-lhe criar um sistema público de ensino básico universal, obrigatório e, na medida das 
suas possibilidades, gratuito, nos termos da lei. 2. Todos têm direito a igualdade de oportunidades de 
ensino e formação profissional. 3. O Estado reconhece e fiscaliza o ensino privado e cooperativo. 4. O 
Estado deve garantir a todos os cidadãos, segundo as suas capacidades, o acesso aos graus mais elevados 
do ensino, da investigação científica e da criação artística. 5. Todos têm direito à fruição e à criação 
culturais, bem como o dever de preservar, defender e valorizar o património cultural. 
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próxima da dos direitos inscritos na Constituição”9. Este é o caso, por exemplo, do direito a 
mudar de nacionalidade10 ou do direito ao patrocínio gratuito pela Defensoria Pública11, entre 
outros12. 

Apesar de fundamentais, esses direitos humanos não são absolutos. É permitido ao Estado 
restringir o gozo aos direitos fundamentais em determinados casos, desde que tais casos 
estejam previstos na lei. Através de leis, o Estado acaba por definir regras que impactam no 
exercício dos direitos fundamentais das pessoas. A restrição de direitos fundamentais mostra-
se como um regime habitual do Direito, considerando a necessidade em balançar ou equilibrar 
uma vida em sociedade, na qual o direito de uma pessoa acaba por encontrar limite no exercício 
do direito de outra pessoa. Cabe ao Estado o papel de entidade que promove este equilíbrio 
numa sociedade democrática. 

 
2. Como se operam as restrições aos direitos fundamentais? 

 
Apesar de universais e inalienáveis, os direitos fundamentais não são ilimitados. A vida em 
sociedade exige que o Direito regule e limite as ações das pessoas de modo a proteger a própria 
vida em sociedade, e isso inclui restringir direitos fundamentais da pessoa humana. Ou seja, os 
direitos fundamentais podem ser restringidos se isto for necessário para proteger os direitos 
fundamentais de outras pessoas ou para garantir bens jurídicos de relevos específicos (exemplo: 
segurança nacional ou ordem pública).13 
 
Restringir um direito fundamental não significa determinar o seu conteúdo (que já existe na 
Constituição ou lei),14 mas sim reduzir o seu conteúdo ou o alcance da sua proteção durante um 
determinado período de tempo.15 Assim, “[p]or restrição de um direito fundamental, 
entende-se uma compressão operada por via legislativa do âmbito de proteção de um direito 
fundamental.”16 Significa isto que a restrição de direitos fundamentais faz-se, sempre, através 
de uma lei que irá restringir tais direitos. A esta lei chama-se lei restritiva. 
 

a) Os requisitos a que devem obedecer as leis restritivas  
 
As restrições de direitos não podem ser arbitrárias ou livres. O legislador constitucional tratou 
de condicionar as leis restritivas ao cumprimento de determinados requisitos cumulativos. É o 
que diz o artigo 24 da Constituição: 1. A restrição dos direitos, liberdades e garantias só pode 

                                                             
9 Patrícia Jerónimo. Os direitos fundamentais na Constituição da República Democrática de Timor-Leste e 
na jurisprudência do Tribunal de Recurso, in Marcelo Rebelo de Sousa et al. (coords.), Estudos de 
Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda, vol. III, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, pp. 105-131. 
10 A nenhum cidadão pode ser arbitrariamente retirada a nacionalidade nem negado o direito de 
mudar de nacionalidade, Artigo 2.º, n.º 1, da Lei n.º 9/2002, de 5 de Novembro (Lei da Nacionalidade). 
11 Artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 10/2017, de 29 de Março (Estatuto da Defensoria Pública). 
12 Para um maior aprofundamento desta questão, cf.  Patrícia Jerónimo. Os direitos fundamentais na 
Constituição da República Democrática de Timor-Leste e na jurisprudência do Tribunal de Recurso, in 
Marcelo Rebelo de Sousa et al. (coords.), Estudos de Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda, vol. III, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2012, pp. 105-131, disponível em 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/21651 [consultado em 7 de julho de 2020]. 
13 Barbara Nazareth Oliveira, Carla de Marcelino Gomes & Rita Páscoa dos Santos. Os direitos 
fundamentais em Timor-Leste: teoria e prática. Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça Timor-Leste, 
e Universidade de Coimbra. 2015. ISBN 978-989-20-5236-6. P.312 
14 Ibid, OLIVEIRA e outras, p. 314 
15 CRDTL Anotada, artigo 24.º (leis restritivas), anotação, parágrafo 3, p. 94  
16 Ibid, OLIVEIRA e outras, p. 236-237 
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fazer-se por lei, para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos 
e nos casos expressamente previstos na Constituição. 2. As leis restritivas dos direitos, liberdades 
e garantias têm, necessariamente, caráter geral e abstrato, não podem diminuir a extensão e o 
alcance do conteúdo essencial dos dispositivos constitucionais e não podem ter efeito 
retroativo.” 
 
Em razão da proteção à dignidade da pessoa humana, os direitos, liberdades e garantias 
ganharam superioridade normativa, e beneficiam de uma proteção constitucional reforçada. 
Essa proteção reforçada exige que quaisquer medidas restritivas sobre eles preencham um 
conjunto de severos requisitos cumulativos, sob pena de inconstitucionalidade.17 Conforme 
refere o artigo 24.º da CRDTL, acima. 
 
Em síntese, a restrição dos direitos, liberdades e garantias, previstos nos artigos 29.º a 49.º do 
texto constitucional, só pode fazer-se por lei e nos casos expressamente previstos na 
Constituição. As leis restritivas dos direitos, liberdades e garantias têm, necessariamente, 
carácter geral e abstracto, não podem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial 
dos dispositivos constitucionais e não podem ter efeito retroativo (art. 24.º CRDTL). Ainda a 
restrição dos direitos fundamentais deve ser necessária e proporcional ao interesse a ser 
protegido (ou resultado a ser obtido). 
 
É importante distinguir entre os requisitos formais e os requisitos materiais das leis restritivas a 
partir da interpretação do artigo 24.º da CRDTL, onde os requisitos formais são relativos à 
própria lei restritiva, e os requisitos materiais são relativos ao conteúdo da restrição.18 
 
“São requisitos formais: a) o requisito da lei formal; e b) a previsão constitucional expressa da 
restrição. São requisitos materiais: a) a salvaguarda de outros direitos ou interesses 
constitucionalmente protegidos; b) o caráter geral e abstracto da lei restritiva; c) a proibição de 
retroatividade; e d) a proibição da diminuição da extensão e do alcance do conteúdo essencial 
dos direitos fundamentais. Considerar-se-á, ainda, o princípio da proporcionalidade, enquanto 
requisito material das leis restritivas.”19 Feita essa distinção, importa esclarecer o que significa 
cada requisito. 
 
Requisitos formais para as restrições de direitos, liberdades e garantias 
 
(a) O requisito da lei formal 
Significa que apenas dois tipos de leis podem conter normas restritivas de direito fundamental:20  
a Lei do Parlamento Nacional [artigo 95.2(e) da CRDTL]21 ou o Decreto-Lei do Governo 
autorizado pelo Parlamento Nacional [artigo 96.1(a)(b), CRDTL]22. Por exemplo, o Código Penal, 
que é aprovado pelo Decreto-Lei n.º 19/2009, de 8 de Abril, com base na autorização legislativa 
conferida pela Lei n.º 13/2008, de 13 de Outubro, e alterado pela Lei n.º 6/2009, de 15 de Julho.  
 

                                                             
17 CRDTL Anotada, artigo 24.º (leis restritivas), anotação, parágrafo 1, p. 94 
18 Ibid, OLIVEIRA e outras, p. 320 
19 Ibid, OLIVEIRA e outras, p. 319-320 
20 Ibid, OLIVEIRA e outras, p.321 
21 Artigo 95.º (Competência do Parlamento Nacional) 2. Compete exclusivamente ao Parlamento Nacional 
legislar sobre: e) Direitos, liberdades e garantias 
22 Artigo 96.º (Autorização legislativa). 1. O Parlamento Nacional pode autorizar o Governo a legislar sobre 
as seguintes matérias: a) Definição de crimes, penas, medidas de segurança e respetivos pressupostos; b) 
Definição do processo civil e criminal; 
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O descumprimento desse requisito torna a norma restritiva inconstitucional. “O requisito de lei 
formal implica, por exemplo, que qualquer ato da Administração Pública que restrinja os direitos 
fundamentais, mas que não tenha fundamento numa norma legislativa, seja violador da 
Constituição.”23 
 
(b) Previsão constitucional expressa 
Segundo este critério, só pode fazer-se restrição de direitos, liberdades e garantias nos casos 
expressos na Constituição. Contudo, como vimos anteriormente, existem três tipos de restrição: 
as restrições imediatas (feitas por lei) e as restrições mediatas (autorizadas pela Constituição), 
que atendem plenamente com esse requisito; e as restrições implícitas, que existem em lei 
ordinária mas que não foram autorizadas pela Constituição. Evidencia-se, pois, uma questão a 
ser debatida sobre esse pressuposto: são admitidas as restrições que não expressamente 
autorizadas ou previstas pela Constituição? 
 
Se olharmos a letra da lei, não. Porém, se olharmos o contexto legislativo e a existência das leis 
contendo restrições implícitas, a resposta há de ser que sim. 24  
 
É certo, portanto, que tal avaliação deve ser feita caso a caso. Deve-se avaliar se é constitucional 
o conteúdo das leis restritivas de direitos, cuja restrição não está expressa/autorizada na 
Constituição. É o caso, por exemplo, da restrição ao direito à vida pela possiblidade das forças 
de segurança públicas estarem autorizadas a usar força letal em determinados casos. 
“Considera-se que uma posição que reconheça a possibilidade de realizar restrições mesmo que 
não expressamente autorizadas pela Constituição se concilia mais com a necessidade de gerir 
conflitos entre direitos e bens constitucionalmente protegidos. Desde logo, a adoção de uma 
posição categórica de proibição de qualquer restrição legislativa aos direitos fundamentais 
quando a restrição não se encontre expressa no texto constitucional (sem que se considerem 
outras soluções que permitam justificar uma limitação a um direito fundamental nesses casos) 
resultaria, aliás, na impossibilidade de restrição de muitos dos direitos consagrados na 
Constituição timorense, incluindo aqueles que são efetivamente restringidos por leis já 
existentes, como a Lei da Segurança Interna, depois desenvolvida pelo Regime Jurídico do Uso 
da Força, que limita o direito à vida (artigo 29.º da CRDTL) e o direito à liberdade, segurança e 
integridade pessoal (artigo 30.º da CRDTL).25” 
 
Requisitos materiais para as restrições de direitos, liberdades e garantias 
 
(a) Salvaguarda de outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos.  
 
Esse critério veio para reafirmar a supremacia da Constituição e a superioridade hierárquica das 
normas de direito fundamental, as quais não podem ser restringidas para salvaguardar um 
direito ou interesse de menor valor jurídico. São interesses constitucionalmente garantidos os 
interesses de defesa e segurança nacionais, ordem pública, valorização das normas e usos 
costumeiros e a participação popular.26 “Note-se, no entanto, que “nem todos os interesses 
constitucionalmente garantidos são adequados para justificar a restrição; sobretudo, quando se 
tratar de cláusulas demasiado vagas para suportarem qualquer confronto consistente com os 
direitos, liberdades e garantias” (55). Visando a restrição salvaguardar outros direitos ou 

                                                             
23 Ibid, OLIVEIRA e outras, p. 323 
24 Ibid, OLIVEIRA e outras, p.327-329 
25 Ibid, OLIVEIRA e outras, p. 329 
26 Ibid, OLIVEIRA e outras, p. 330 
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interesses constitucionalmente garantidos, o interesse invocado deverá ter um nexo com o 
direito a restringir, o que pressupõe que o mesmo possa ser identificado.”27 
 
 
 
 
(b) O caráter geral e abstrato das leis restritivas.  
 
“Uma lei geral é uma lei que se aplica a um número indeterminado (ou indeterminável, 
considerando o momento de entrada em vigor da lei) de pessoas, distinguindo-se de uma lei 
individual. Uma lei abstrata é uma lei que se aplica a um número indeterminado (ou 
indeterminável, considerando o momento de entrada em vigor da lei) de situações, e 
distingue-se de uma lei concreta.”28 Pretende-se, com isso, impedir que as leis restritivas sejam 
usadas para limitar os direitos de determinados grupos. 
 
(c) A proibição da retroatividade.  
 
“Por lei retroativa entende-se uma lei que pretende produzir efeitos a partir de uma data 
anterior à data da sua entrada em vigor, incidindo sobre situações que iniciaram e terminaram 
no passado, quer dizer, antes da entrada em vigor da lei.”29 O objetivo desta proibição é garantir 
segurança jurídica à proteção dos direitos fundamentais. Seria injusto determinar que uma lei 
restritiva à um direito fundamental pudesse ser aplicada sobre um ato passado, quando o titular 
do direito confiou que a sua ação detinha proteção jurídica. 
 
(d) Proibição de diminuição da extensão e alcance do conteúdo essencial do direito fundamental 
sujeito à restrição.  
 
Através desta restrição, o legislador impede que a lei restritiva altere o núcleo essencial do 
direito fundamental. “Considere-se, a propósito do critério em análise e a título exemplificativo, 
o artigo 42.º-1 CRDTL, segundo o qual “a todos é garantida a liberdade de reunião pacífica e sem 
armas, sem necessidade de autorização prévia.” A autorização prévia distingue-se do aviso às 
autoridades sobre a realização de uma reunião. Assim, parece fazer parte do conteúdo essencial 
do direito de reunião a não existência de uma obrigação de autorização prévia. Portanto, 
qualquer lei que impusesse a obtenção de uma autorização por parte da Administração Pública 
para a realização de uma reunião seria inconstitucional por atingir o conteúdo essencial do 
direito. Já uma lei que impusesse somente a necessidade de avisar as autoridades da realização 
de uma reunião de caráter público não atingiria o conteúdo essencial do direito.”30 
 
(g) Princípio da proporcionalidade em sentido amplo ou princípio da proibição do excesso.  
 
Esse princípio veio para garantir que as leis restritivas sejam razoáveis e justas, de forma que, 
ao proteger o direito fundamental de uma pessoa, não se interfira de forma excessiva no direito 
de outro. Apesar deste princípio não estar expresso no art. 24.º da CRDTL, o Tribunal de Recurso 
considerou que “’a admissibilidade da restrição de direitos por via legislativa impõe o respeito 
pelo padrão internacional do ‘princípio da proporcionalidade’ que decorre do princípio do 
Estado de direito, do regime geral das leis restritivas’. Assim, entendeu o tribunal que o princípio 
tem acolhimento no ordenamento jurídico timorense, enquanto decorrência do próprio 

                                                             
27 Ibid, OLIVEIRA e outras, p. 331 
28 Ibid, OLIVEIRA e outras, p. 324 
29 Ibid, OLIVEIRA e outras, p. 326 
30 Ibid, OLIVEIRA e outras, p. 334 
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princípio do Estado de Direito democrático, mas também que o mesmo resulta do próprio 
regime contido no artigo 24.º e da aplicação do direito internacional dos direitos humanos.”31 
 
Para avaliar a proporcionalidade de uma lei restritiva deve-se analisar caso a caso, levando-se 
em consideração outros três subprincípios, cumulativamente: o princípio da adequação, o 
princípio da necessidade e o princípio da proporcionalidade em sentido restrito.32 
 
“O princípio da adequação traduz-se na idoneidade ou capacidade de a restrição realizar o fim 
que se invoca na lei. Para verificar se este requisito se encontra preenchido, podemos 
perguntar-nos o seguinte: “em geral, a restrição é adequada para atingir o fim?”. Para o princípio 
da necessidade, “não basta que a medida restritiva seja adequada a prosseguir o fim. É 
igualmente preciso que a mesma seja necessária, ou seja, não possa ser substituída por outra 
medida idónea menos onerosa, ou menos restritiva. A pergunta-chave que se deve fazer é, 
portanto: “Há outras medidas eficazes, porém menos onerosas — quer dizer que restringem 
menos o direito fundamental — que permitam atingir o mesmo fim (de proteção de outro 
direito ou interesse)?”. Já o subprincípio da proporcionalidade em sentido restrito ou a 
razoabilidade, exige uma ponderação ou um balanço entre o direito que é restringido e o bem 
constitucional que justifica a restrição. A pergunta-teste relativa a este subprincípio pode ser a 
seguinte: “os meios utilizados são proporcionais aos fins que pretendemos atingir (ou seja, é 
esta restrição proporcional ao fim)?”.33 
 
“Assim, se a restrição não for adequada, será inconstitucional, não sendo necessário ao 
intérprete verificar se os outros subprincípios são respeitados. Se a restrição for adequada mas 
não necessária, também violará a Constituição e o intérprete não necessitará de avaliar se a 
restrição respeita o subprincípio da proporcionalidade em sentido restrito. Por conseguinte, 
uma análise do subprincípio da proporcionalidade em sentido restrito (que representa, em 
geral, a análise mais complexa), só será exigida ao intérprete quando a restrição seja adequada 
e necessária.”34 
 
Cumpridos todos os requisitos previstos no art. 24.º da CRDTL, conforme distinções acima, a lei 
restritiva será considerada constitucional. 
 

                                                             
31 Ibid, OLIVEIRA e outras, p. 335 
32 Ibid, OLIVEIRA e outras, p. 336 
33 Ibid, OLIVEIRA e outras, p. 336-338 
34 Ibid, OLIVEIRA e outras, p. 338 
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3. O Direito Penal como Lei Restritiva 

 
O Direito Penal é uma lei, podendo ser aprovada ou por legislação do Parlamento Nacional no 
âmbito da sua competência geral (artigo 95.º, n.2 CRDTL), ou por Decreto-Lei do Governo 
autorizada pelo Parlamento Nacional (matérias de reserva relativa da competência exclusiva do 
Parlamento Nacional, a que corresponde a competência derivada ou delegada do Governo) 
(artigo 96.º, CRDTL). 
 
Dada a sua natureza, o Direito Penal atua como verdadeira lei restritiva. Na própria Constituição 
é previsto nos artigos 31.º e 32.º que ninguém pode ser submetido a julgamento senão nos 
termos da lei, e nem julgado e condenado por acto que não esteja qualificado na lei como crime, 
ou sofrer medidas de segurança não fixadas em lei anterior. 
 
Deve sempre o legislador questionar se é necessário definir uma proibição de comportamento 
como um crime, sendo ainda preciso ponderar se a restrição se mostra proporcional ao objetivo 
a ser alcançado. Na prática, esta análise de “necessidade e proporcionalidade” considera uma 
questão simples: há ou não mecanismos mesmos restritivos para assegurar o resultado 
esperado? Caso positivo, então a restrição não é necessária ou proporcional. 
 
Assim, o legislador quando for definir um ilícito criminal, escolhendo a proibição de um 
comportamento e a sua cominação em pena criminal, por exemplo pena de prisão, e não um 
ilício administrativo (contraordenação) com uma multa, deve passar o critério de necessidade e 
proporcionalidade no âmbito do regime da restrição dos direitos fundamentais. 
 

a) As penas 
 
Através do Direito Penal pode-se prever consequências punitivas, como a prisão, o trabalho a 
favor da comunidade, o pagamento de multa e indemnização, e outras sanções punitivas. Ainda 
o processo penal sempre gera um impacto na vida das pessoas, sendo que por diversas vezes o 
processo penal resulta numa intervenção concreta em outras garantias, como a privacidade. 
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Dentre as penas previstas no Código Penal, encontram-se, por exemplo, a pena de prisão (art. 
66.º a 74.º CP) e medidas de internamento como medida de segurança (art. 93.º a 99.º CP), a 
pena de multa (art. 75.º a 77.º CP) e a pena a trabalho a favor da comunidade (art. 78.º a 81.º) 
e proibição de exercício de profissão (art. 86.º CP). 
 
O preâmbulo do Código Penal prevê inequivocamente a sua natureza como lei restritiva ao 
considerar que “o princípio da dignidade humana, o respeito pela liberdade individual de cada 
cidadão e a responsabilidade do Estado em intervir apenas quando se verifiquem lesões 
insustentáveis de bens jurídicos fundamentais à vida em sociedade, devendo o Estado, nestas 
circunstâncias, assumir o direito de punir e o dever social de reintegrar o agente na sociedade.” 
Assim, o legislador quando for definir um ilícito criminal, escolhendo a proibição de um 
comportamento e a sua cominação em uma pena, e não um ilício administrativo 
(contraordenação), deve ponderar se é realmente necessário prever consequências que limitem 
de forma séria o gozo dos direitos. 
 

b)  Os requisitos para a restrição de direitos fundamentais operada através do Direito 
Penal 

 

Na relação entre punibilidade penal e direitos fundamentais, é permitida a restrição de quatro 
tipos diferentes de direitos: direito à liberdade pessoal; direito à propriedade privada; direito à 
privacidade; e direito ao trabalho. Essas restrições estão previstas no artigo 24.º da Constituição 
da República do Timor-Leste (CRDTL), que permite essas restrições apenas quando estejam 
preenchidas determinadas condições. 

Assim, os direitos fundamentais só podem ser limitados/restritos pelo direito penal quando 
existir previsão expressa em lei dessa restrição (o que é conhecido como princípio da legalidade). 
Ao mesmo tempo, as penas restritivas devem ser necessárias e proporcionais. Isso significa que 
casos que possam ser resolvidos sem aplicação das penas de prisão, por exemplo, devem ser 
resolvidos dessa outra forma, pois a restrição à liberdade individual de uma pessoa só pode ser 
aplicada quando absolutamente necessária para satisfazer a punibilidade da conduta como 
previsto no direito penal. De igual forma, a pena aplicada deve ser sempre proporcional ao crime 
cometido. 

c) Os direitos fundamentais sujeitos a restrições no âmbito do Direito Penal 
 

Os direitos fundamentais que são de facto alvo de restrição quando da sujeição de uma pessoa 
a um processo penal são: 

(i) Direito à Liberdade Pessoal [art. 30.º, CRDTL35, art. 9.º, PIDCP36] 

                                                             
35 “CRDTL, Artigo 30.º (Direito à liberdade, segurança e integridade pessoal) 
1. Todos têm direito à liberdade, segurança e integridade pessoal. 
2. Ninguém pode ser detido ou preso senão nos termos expressamente previstos na lei vigente, devendo sempre a 
detenção ou a prisão ser submetida à apreciação do juiz competente no prazo legal. 3. Todo o indivíduo privado de 
liberdade deve ser imediatamente informado, de forma clara e precisa, das razões da sua detenção ou prisão, bem 
como dos seus direitos, e autorizado a contactar advogado, diretamente ou por intermédio de pessoa de sua família 
ou de sua confiança.  
4. Ninguém pode ser sujeito a tortura e a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.” 
36 “PIDCP, Artigo 9.º.  
Todo o indivíduo tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém poderá ser submetido a detenção ou prisão 
arbitrárias. Ninguém poderá ser privado da sua liberdade, excepto pelos motivos fixados por lei e de acordo com os 
procedimentos nela estabelecidos.  
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“O Direito de ir, vir e ficar ou a liberdade de locomoção é uma condição indispensável para o 
livre desenvolvimento de uma pessoa.”37 

O direito à liberdade está protegido no direito internacional através do artigo 9.º do Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos e, no âmbito doméstico, através dos artigos 30.º e 
44.º da Constituição timorense.  

“2. O direito à liberdade aqui referido tem a ver com a liberdade de movimentação num plano 
físico, atente-se desde logo aos n.º 2 e 3 do normativo em causa e ao art. 44.º38 da Constituição. 
Apresenta este direito um caráter negativo, pois é um direito erga omnes, que a todos impõe 
um dever de respeito, só podendo ser restringido excecionalmente, de acordo com o já citado 
n.º 1 do art. 24.º em conjugação com o n.º 2 deste art. 30.º e do art. 31.º da Constituição. 
Comporta igualmente uma dimensão positiva por parte do Estado, no sentido de lhe garantir 
efetiva proteção que encontra expressão no art. 33.º, onde se consagra o instituto do habeas 
corpus, e no art. 31.º, n.º 6, relativo à indemnização em caso de injusta condenação ou, ainda, 
e de forma incisiva, no Código Penal, arts. 49.º, n.º 1, e 157.º e ss. Esta dimensão positiva 
estende-se também aos particulares sobre os quais impende um dever geral de auxílio (art. 
227.º do CP). A disponibilidade deste direito pelo próprio titular vem regulado no art. 47.º do 
CP.”39 

“5. O n.º 2 deste preceito constitucional estabelece que a detenção e a prisão estão sujeitas a 
um princípio de legalidade (necessidade de “lei vigente” que preveja expressamente estas 
situações) e a uma validação das mesmas por parte de um juiz. Esta matéria encontra-se 
diretamente ligada ao princípio da proporcionalidade implícito no art. 24.°. Os princípios de 
reserva de lei, irretroatividade e retroatividade mais favorável são também aplicáveis às 
situações previstas no n.º 2 desta norma constitucional. A Constituição estabelece, no art. 95.º 
n.º 2, alínea e), a competência exclusiva do Parlamento Nacional em sede de direitos, liberdades 
e garantias. Todavia, o Parlamento poderá autorizar o Governo, nos termos do art. 96.º, n.º 1, 
alíneas a) e b), a legislar sobre “a definição de crimes, penas, medidas de segurança e respetivos 
pressupostos” e a “definição do processo civil e criminal”.”40 

Assim, de acordo com as normativas mencionadas, ninguém pode ser detido ou preso senão nos 
termos expressamente na lei vigente.41 Nesse sentido, a pena de prisão prevista no Código Penal 

                                                             
Toda a pessoa detida será informada, no momento da sua detenção, das razões da mesma, e notificada, no mais 
breve prazo, da acusação contra ela formulada.  
Toda a pessoa detida ou presa devido a uma infracção penal será presente, no mais breve prazo, a um juiz ou outro 
funcionário autorizado por lei para exercer funções judiciais, e terá direito a ser julgada dentro de um prazo razoável 
ou a ser posta em liberdade. A prisão preventiva não deve constituir regra geral, contudo, a liberdade deve estar 
condicionada por garantias que assegurem a comparência do acusado no acto de juízo ou em qualquer outro 
momento das diligências processuais, ou para a execução da sentença.  
Toda a pessoa que seja privada de liberdade em virtude de detenção ou prisão tem direito a recorrer a um tribunal, 
a fim de que este se pronuncie, com a brevidade possível, sobre a legalidade da sua prisão e ordene a sua liberdade, 
se a prisão for ilegal.  
Toda a pessoa que tenha sido detida ou presa ilegalmente tem o direito a obter uma indemnização.” 
37 Comentário Geral ao PIDCP n.º 27: Artigo 12 (Direito de Ir, Vir e Ficar) 
38 “Artigo 44.º (Liberdade de circulação). 1. Todo o indivíduo tem o direito de se movimentar e fixar residência em 
qualquer ponto do território nacional. 2. A todo o cidadão é garantido o direito de livremente emigrar, bem como o 
direito de regressar ao país.” 
39 CRDTL Anotada, artigo 30.º (Direito à liberdade, segurança e integridade pessoal), anotação, 
parágrafo 2, p. 120 
40 CRDTL Anotada, artigo 30.º (Direito à liberdade, segurança e integridade pessoal), anotação, 
parágrafo 5, p. 122 
41 Art. 9, PIDCP: “Todo o indivíduo tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém poderá ser submetido a 
detenção ou prisão arbitrárias. Ninguém poderá ser privado da sua liberdade, excepto pelos motivos fixados por lei 
e de acordo com os procedimentos nela estabelecidos..” 
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como sanção pelo cometimento de um crime, atua como uma restrição legal da liberdade 
individual das pessoas, isto é, da sua capacidade de ir e vir e de decidir por si própria. 

A partir do momento em que uma pessoa é condenada por um ilícito criminal sendo sentenciada 
à pena de prisão, esta deixa de poder exercer plenamente o seu direito à liberdade pessoal, 
entregando-se temporariamente à tutela do Estado, pelo tempo que durar a pena de prisão.  

 

(ii) Direito à Propriedade Privada [art. 54.º, CRDTL42, art. 17.º, PIDCP43] 

Todo o indivíduo possui o direito à propriedade privada. É o que garantem os instrumentos 
internacionais de direitos humanos (art. 17.º, PIDCP) e a Constituição em seu artigo 54.º. 

“3. O direito fundamental à propriedade privada tem uma dimensão subjetiva, pela qual se 
garante aos cidadãos o direito a ser proprietário e a transmitir a sua propriedade, e uma 
dimensão objetiva, pela qual, negativamente, se proíbe ao Estado qualquer intromissão 
arbitrária no direito à propriedade dos seus cidadãos, e, positivamente, se o obriga a defender 
o direito de propriedade dos seus cidadãos, em especial, pela intervenção legislativa.”44 

No Direito Penal, o direito à propriedade privada é afetado pelas penas de multa, mediante as 
quais o Estado exige o pagamento de um determinado valor como parte do cumprimento da 
pena. Através da pena pecuniária uma pessoa vê o seu direito à propriedade privada limitado 
pelo Estado. 

(iii) Direito à Privacidade [art. 36.º CRDTL45, art. 17.º, PIDCP] 

“Todo o indivíduo tem direito à honra, ao bom nome e à reputação, à defesa da sua imagem e 
à reserva da sua vida privada e familiar.” (artigo 36.º, CRDTL) 

Essa previsão constitucional pretende proteger três bens distintos o direito à honra, à imagem 
e à privacidade. O direito à honra, bom nome e reputação, garante o direito da pessoa não ser 
ofendida; o direito à imagem proíbe a divulgação da imagem de uma pessoa sem seu 
consentimento; e o direito à privacidade vem proteger a intimidade do indivíduo, que só à ele 
cabe intervir.46 

Na relação entre direito à privacidade e Direito Penal, é crime atentar-se contra a vida privada 
de uma pessoa (artigos 183.º e ss. do CP).47 Trata-se de um direito que “deve ser entendido em 
termos amplos, abrangendo quer a reserva de informação relativa à vida privada, quer a 
liberdade da vida privada. Assim sendo, este direito visa proteger os cidadãos quanto à recolha 
e à divulgação de informações relativas à sua vida privada (reserva da informação) e garante 
ainda a liberdade na tomada de decisões em matérias respeitantes à vida pessoal de cada um 

                                                             
42 “Artigo 54.º (Direito à propriedade privada). 
1. Todo o indivíduo tem direito à propriedade privada, podendo transmiti-la em vida e por morte, nos termos da lei. 
2. A propriedade privada não deve ser usada em prejuízo da sua função social. 
3. A requisição e a expropriação por utilidade pública só têm lugar mediante justa indemnização, nos termos da lei. 
4. Só os cidadãos nacionais têm direito à propriedade privada da terra.” 
43 “Artigo 17.º. Ninguém será objecto de ingerências arbitrárias ou ilegais na sua vida privada, na sua família, no seu 
domicílio ou na sua correspondência, nem de ataques ilegais à sua honra e reputação. Toda a pessoa tem direito a 
protecção da lei contra essas ingerências ou esses ataques.” 
44 CRDTL Anotada, artigo 54.º (direito à propriedade privada), anotação, parágrafo 3, p. 203 
45 “Artigo 36.º. (Direito à honra e à privacidade). Todo o indivíduo tem direito à honra, ao bom nome e à reputação, 
à defesa da sua imagem e à reserva da sua vida privada e familiar.” 
46 CRDTL Anotada, artigo 36.º (direito à honra e à privacidade), anotação, parágrafo 1, p. 149 
47 CRDTL Anotada, artigo 36.º (direito à honra e à privacidade), anotação, parágrafo 6, p. 150 
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(liberdade da vida privada). Este entendimento amplo do conceito é aquele que tem vindo a ser 
defendido pelo Comité dos Direitos do Homem relativamente ao art. 17.º do PIDCP.”48 

Na prática da tutela do Estado, o direito à privacidade pode ser afetado durante a fase 
processual. Durante esse momento, as instituições públicas detêm o poder investigatório que 
autoriza que intervenham na privacidade das pessoas de diversas formas diferentes, incluindo 
na esfera financeira (com a quebra do sigilo bancário)49, da comunicação (com a quebra de sigilo 
telefônico)50 e do lar (através dos mandados de busca e apreensão)51.  

(iv) Direito ao Trabalho [art. 50.º, CRDTL52, art. 6.º, PIDESC53] 

O direito ao trabalho é um direito fundamental, reconhecido em vários instrumentos do direito 
internacional, com destaque ao artigo 6º do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, que trata deste direito mais extensivamente que qualquer outro.54 Em seu 
artigo 6.º, o PIDESC proclama o direito de trabalhar de maneira geral e não exaustiva, 
desenvolvendo a dimensão individual do direito ao trabalho no artigo 7º, por onde reconhece o 
direito de todos a condições de trabalho justas, satisfatórias e seguras. Já o artigo 8º estipula o 
direito de formar e se filiar em sindicatos.55 

Na Constituição do Timor-Leste, as regras previstas no PIDESC foram condensadas no artigo 50.º. 
Assim, é norma oriunda do direito internacional e do direito constitucional timorense que todo 
o cidadão, independentemente do sexo, tem o direito de trabalhar e de escolher livremente a 
sua profissão.  

“4. O direito ao trabalho, tal como garantido no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais afirma a obrigação dos Estados Partes de assegurar indivíduos seu direito de 
escolha ou aceitação trabalho livremente, incluindo o direito a não ser privado de seu trabalho 
injustamente. Esta definição enfatiza o fato de que o respeito pela pessoa e sua dignidade é 
expresso pela liberdade do indivíduo de escolher um emprego, enfatizando ao mesmo tempo a 
importância do trabalho para o desenvolvimento pessoal, bem como para a integração social e 
econômica.”56 

Contudo, como já vimos nos tópicos anteriores, apesar de fundamental, o direito ao trabalho 
não é absoluto, e pode ser restringido nos termos da lei. No âmbito do Direito Penal, o direito 
ao trabalho pode vir a ser afetado em algumas situações. Para além do facto de que uma pessoa 
                                                             
48 CRDTL Anotada, artigo 36.º (direito à honra e à privacidade), anotação, parágrafos 2-4, p. 149-150 
49 Artigos 226.º, n.1(e), do Código de Processo Penal 
50 Artigos 225.º e 226.º, n.1(e), do Código de Processo Penal 
51 Artigos 168.º a 170.º, do Código de Processo Penal 
52 “Artigo 50.º (Direito ao trabalho). 
1. Todo o cidadão, independentemente do sexo, tem o direito e o dever de trabalhar e de escolher livremente a 
profissão. 
2. O trabalhador tem direito à segurança e higiene no trabalho, à remuneração, ao descanso e às férias. 
3. É proibido o despedimento sem justa causa ou por motivos políticos, religiosos e ideológicos. 
4. É proibido o trabalho compulsivo, sem prejuízo do disposto na legislação sobre a execução de penas. 
5. O Estado promove a criação de cooperativas de produção e apoia as empresas familiares como fontes de emprego.” 
53 “Artigo 6.º. 
1 - Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito ao trabalho, que compreende o direito que têm todas 
as pessoas de assegurar a possibilidade de ganhar a sua vida por meio de um trabalho livremente escolhido ou aceite, 
e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. 
2 - As medidas que cada um dos Estados Partes no presente Pacto tomará com vista a assegurar o pleno exercício 
deste direito devem incluir programas de orientação técnica e profissional, a elaboração de políticas e de técnicas 
capazes de garantir um desenvolvimento económico, social e cultural constante e um pleno emprego produtivo em 
condições que garantam o gozo das liberdades políticas e económicas fundamentais de cada indivíduo.” 
54 Comentário Geral n. 18: Artigo 6 (O Direito ao Trabalho). HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 May 2008. 
55 Comentário Geral n. 18: Artigo 6 (O Direito ao Trabalho). HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 May 2008 
56 Comentário Geral n. 18: Artigo 6 (O Direito ao Trabalho). HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 May 2008 
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em prisão não pode exercer livremente a sua profissão, o condenado também pode ser 
impedido de aceder à determinados empregos públicos [art. 14.º, n.1(c), Lei n.º 8/2004, de 5 de 
Maio - Estatuto da Função Pública]. 

 
O Código Penal é a lei principal que prevê as regras basilares substantivas do direito penal. O 
Código Penal também inclui um número de ilícitos criminais. No entanto não é somente o Código 
Penal que prevê ilícito criminal em Timor-Leste.  
 

 
 
Na verdade, há já muitas leis que preveem ilícitos criminais no ordenamento jurídico de Timor-
Leste.  
 
Exemplos de leis que preveem ilícitos criminais em Timor-Leste 
- Código Penal (Decreto-Lei n.º 19/2009, de 8 de Abril) 
- Primeira Alteração ao Código Penal (Lei n.º 6/2009, de 1 de Julho) 
- Lei contra a Violência Doméstica (Lei n.º 7/2010, de 7 de Julho) 
- Lei da Prevenção e Luta contra o Tráfico de Pessoas e Quarta alteração ao Código Penal (Lei n.º 
3/2017, de 25 de Janeiro) 
- Regime Jurídico da Prevenção e do Combate ao Branqueamento de Capitais e ao 
Financiamento do Terrorismo Segunda Alteração ao Código Penal (Lei n.º 17/2011, de 28 de 
Dezembro, republicação com a alteração da Lei n.º 5/2013, de 14 de Agosto) 
- Regime Jurídico Relativo à Prática de Artes Marciais, Rituais, Armas Brancas, Rama Ambon e 
Quinta Alteração ao Código Penal (Lei nº 5/2017, de 19 de Abril) 
- Medidas de Prevenção e Combate à Corrupção, Primeira Alteração à Lei sobre a Comissão Anti-
Corrupção e Sexta Alteração ao Código Penal (Lei n.º 7/2020, de 26 de Agosto) 
- Lei de Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas (Lei n. 2/2017, de 25 de Janeiro) 
- Crimes de Açambarcamento e Especulação (Lei nº 4/2011, de 01 de Junho_ 
- Crimes Relativos à Pesca (Lei nº 12/2004, de 22 de Novembro) 
- Regimes Especiais no Âmbito Processo Penal para Casos de Terrorismo, Criminalidade de 
Violenta ou Altamente Organizada (Decreto-Lei nº 4/2006, de 1 de Março) 
- Estatuto Tribunal Penal Internacional (Resolução do Parlamento Nacional nº 13/2002, de 13 de 
Agosto) 
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O Direito Penal é o ramo do direito que prevê as regras principais materiais, como regras 
substantivas deste ramo. Estas são relevantes para determinar o ilícito criminal e ainda para 
imputar e exculpar o ilícito penal. O Direito Penal é constituído pelas normas que definem os 
princípios jurídicos que regulam os seus institutos, definem as condutas consideradas criminosas 
e cominam as sanções correspondentes. 
 
No Direito Penal, na sua vertente substantiva,  
 
O processo penal é o instrumento através do qual pode ser imposta uma pena em função de um 
delito definido em lei. 
 
O direito processual penal é o conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação 
jurisdicional do Direito Penal, bem como as atividades persecutórias autoridade policial, e a 
estruturação dos órgãos da função jurisdicional. O Direito Processual Penal é voltado para uma 
prática, para a definição de suas etapas e dos diversos papéis que correspondem às partes 
processuais, incluindo ao juiz.  
 
Existe, sem sombra de dúvidas, uma relação próxima entre delito (ilícito criminal), pena e 
processo, estes que são complementares. 
 
O poder punitivo do Estado somente pode ser exercido através de um meio com grande 
formalismo de exercício do jus persequendi: a instrumentalidade processual penal.  
 
A criminalização primária constitui (em nível abstrato) a definição jurídico-penal do 
comportamento desviante, é com a criminalização secundária (aplicação da pena em concreto) 
que a possibilidade de sanção se concretiza, o que só pode ser realizado através do devido 
processo legal. Assim, é somente através do devido processo legal que a jurisdição pode ser 
efetivamente exercida e, verificados os elementos que integram o conceito jurídico de crime, 
que pode impor uma pena ao autor do ilícito criminal. 


