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 DAS PARTES  
(Direito Penal x Direito Civil) 

 
  Direito Penal Direito Civil 

Polo Ativo  

Promotor: Ministério Público (art. 49.º CPP) 
Lesado: a vítima do crime/o ofendido (art. 71º e 
72º CPP) 
Queixoso: a vítima de crime semi-público a 
quem o processo depende de queixa 
Denunciante: qualquer indivíduo que denuncie 
o crime (podendo ser qualquer pessoa ou o 
lesado) (art. 210.º CPP) 
Participante: agente policial/oficial público que 
tome conhecimento do crime em função do seu 
trabalho (art. 211.º CPP) 
 
Vítima em Crime VD 

Autor: quem propõe/inicia o processo e tem 
interesse direto na demanda (art. 29.º, CPC) 
 
Requerente: quem faz um requerimento 
solicitando algo a alguém 

Polo Passivo  
Arguido (Agente): contra quem o processo 
penal é feito; o autor do fato criminoso (por 
vezes referido como “autor do crime”) 

Réu:  contra quem o processo é submetido e 
tem interesse direto em se defender (art. 29.º, 
CPC) 
 
Requerido: a parte para quem o requerimento é 
destinado 

Pluralidade das 
Partes 

Polo ativo: sempre somente o MP (pois não 
existe formalmente o assistente) 
 
Polo passivo: 
Cúmplice: pessoa que ajuda, material ou 
moralmente, outra pessoa a praticar um crime 
(art. 32.º, CP) 
 
Comparticipação (co-autores): quando várias 

 
Polo ativo ou passivo: podem ter mais de um 
autor/mais de um réu 
 
Coligação (de autores ou de réus): quando 
várias pessoas participam do mesmo negócio 
jurídico (art. 34.º, CPC) 
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pessoas participam da execução de um crime 
(art. 27.º, CP) 

Responsabilidade Solidária: Se forem várias as 
pessoas responsáveis pelos danos, é solidária a 
sua responsabilidade (art. 431º, CC) 
 

Responsabilidade 
das pessoas 
singulares  

Responsabilidade Criminal (art. 12º, CP) 
O indivíduo autor do crime que tem capacidade 
jurídica para responder por seus atos.  
Cabe às pessoas singulares e é intransmissível  
 
Exemplo: João assassinou Maria. Ninguém mais 
além de João pode responder pelo crime de 
homicídio contra Maria. 

Responsabilidade Civil (art. 417º, CC) 
Aquele que, com dolo ou mera culpa, 
violar ilicitamente o direito de outrem ou 
qualquer disposição legal destinada a 
proteger interesses alheios fica obrigado a 
indemnizar o lesado pelos danos resultantes 
da violação.  
 
Exemplo: João é fazendeiro e não conseguiu 
vender suas vacas para o açougue de Maria 
porque José disse para Maria que os animais 
estavam todos doentes. José causou danos à 
João e pode ser obrigado a indenizá-lo (art. 
418º, CC) 

Responsabilidade 
das Pessoas 

Coletivas 

As pessoas coletivas e entidades equiparadas 
podem ser responsáveis penalmente quando: 

a) quando previsto expressamente em lei 
(art. 12.º, n.2 CP); 

b) cometidos no benefício da pessoa 
coletiva por qualquer pessoa quer 
agindo individualmente, quer na 
qualidade de membro de órgão da 
pessoa coletiva em questão, que nela 
detenha uma posição de autoridade  
(Art. 6º, Lei nº 3/2017, de 25 de Janeiro: 
Lei de Prevenção e Luta contra o Tráfico 
de Pessoas; Art. 20º, Lei nº 2/2017, de 
25 de Janeiro: Lei de Combate ao Tráfico 
de Droga; Art. 60º, Lei nº 7/2020, de 26 
de Agosto, Medidas de Prevenção e 
Combate à Corrupção) 

 

As pessoas colectivas respondem civilmente 
pelos actos ou omissões dos seus 
representantes, agentes ou mandatários 
(art.157.º CC) 

Responsabilidade do 
representante de 
pessoa coletiva 

É punível quem actua como titular de um órgão 
de uma pessoa colectiva, associação de facto ou 
como representante de outrem (art. 13º, CP) 

As obrigações e a responsabilidade dos titulares 
dos órgãos das pessoas colectivas são definidas 
nos respectivos estatutos (art. 156º, CC) 
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-> PESSOAS DO PROCESSO 
 
- Autor: quem propõe uma acção. 
- Réu: contra quem uma acção é proposta. 
- Requerente: pessoa que faz um requerimento (termo usado em processo civil) 
- Requerido: pessoa para quem é destinado o requerimento (termo usado em processo civil) 
- Terceiro: quem não é parte na acção (ou seja, não é autor e nem é réu), mas que pode 
intervir (fazer parte) quando tiver interesse (benefício ou prejuízo) no resultado. 
 

1. DO POLO ATIVO 
 
O polo ativo representa aquela parte que promove o processo, quer que seja o penal ou 
civil. A parte quem aciona os tribunais para exercerem a sua jurisdição. 
 
1.1 Direito Penal 
 
O CPP de Timor-Leste prevê um número de participantes processuais (Título III – Juiz, 
Ministério Público, Polícia, Suspeito, Arguido ou Condenado, Defensor e o Lesado) 
 
Assim, no polo ativo no direito penal existem dois participantes processuais: Ministério 
Público e o Lesado. 
 
Os poderes do Ministério Público e do Lesado será mais detalhadamente desenvolvido em 
outra Aula.  
 
Para além dos poderes previstos no CPP, deve-se considerar ainda que no âmbito da Lei de 
Violência Doméstica (Lei nº 7/2010, de 7 de Julho) prevê uma verdadeira figura do assistente. 
O artigo 25.º, n. 1, diz que “em todos os actos processuais a vítima de violência doméstica 
deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público, caso não possua condições 
financeiras para constituir advogado”. Com base nessa disposição legal, se tem admitido (nos 
tribunais distritais) a assistência de vítimas de violência doméstica por advogado ou defensor 
público em processos penais de crimes desta natureza. Trata-se de uma previsão jurídica de 
maior importância no combate às elevadas taxas de violência doméstica pelo país, que 
fortalece ainda mais a posição do lesado já prevista no CPP. 
 
Participação do Assistente (no Timor-Leste): o assistente tem direito de participar nas fases 
de inquérito e instrução, julgamento, produção de provas e sindicâncias relevantes. 
 
Em outros ordenamentos jurídicos: o objetivo é conferir uma voz autônoma à vítima do crime, 
“permitindo-lhe uma ação conformadora do sentido da decisão final”1. Concede-se, assim, à 
vítima o estatuto de sujeito processual e a oportunidade de desempenhar um papel ativo no 
processo penal. 
 

                                                        
1 Jorge Figueiredo Dias, Direito Penal Português — As Consequências Jurídicas do Crime, Reimpressão, vol. II (Coimbra: 
Coimbra Editora, 2005), 77 
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É importante notar que por vezes o processo penal tem o envolvimento de uma outra parte 
numa perspectiva preliminar, quando da receção da informação de que um ilícito criminal 
aconteceu. 
 
Deve-se também considerar o papel destes: 

● Queixoso: a vítima de crime semi-público a quem o processo depende de queixa. 
Prazo de 15 dias para o exercício do direito de queixa, sob pena de se arquivar (art. 
211, n.3, CPP). A atuação do MP como polo ativa fica dependendo de uma queixa do 
lesado. 

● Denunciante: qualquer indivíduo que denuncie o crime (podendo ser qualquer 
pessoa ou o lesado) (art. 210.º CPP). Este é um direito (e não um dever). 

o Se o denunciante não é o lesado/a, pode acontecer que este não tenha 
informação relevante para o processo e que não sirva como futura 
testemunha. 

● Participante: agente policial/oficial público que tome conhecimento do crime em 
função do seu trabalho (art. 211.º, n.1, CPP). Este é um dever, que traz 
consequências quando violado para a responsabilidade do indivíduo  

o Responsabilidade criminal: crime de não participação, previsto no art. 211.º, 
n.1, CPP. 

o Responsabilidade disciplinar:  
▪ - O funcionário ou agente da Administração Pública que viole os seus 

deveres, abuse das suas funções, ou de qualquer forma prejudique o 
prestígio do Estado, está sujeito à procedimento disciplinar (art. 73.º, 
n.1, Estatuto da Função Pública).2 

▪ A violação dos deveres é punível quer consista em acção ou omissão, 
seja dolosa ou culposa e tenha ou não produzido resultado perturbador 
no serviço (art. 73.º, n.2, e art. 75.º, do Estatuto da Função Pública). 

▪ As possíveis penas disciplinares são repreensão escrita, multa, 
suspensão, inactividade, aposentação compulsiva, e demissão (artigo 
79º, do Estatuto da Função Pública). 

 
1.2 Direito Civil 
 
LEGITIMIDADE DAS PARTES (art. 29º, CPC): possui legitimidade os sujeitos da relação 
controvertida (relação sujeita à ação) que são titulares do direito ou do interesse relevante 
daquele caso. 
 -> Autor: é parte legítima quando tem interesse directo em demandar.  
 
Autor da petição inicial ou autor do pedido 

  
 

TERMINOLOGIAS E CONCEITOS 
 
1) PERSONALIDADE JURÍDICA: 

                                                        
2 Lei n.º 8/2004, de 16 de Junho, alterada pela Lei nº 5/2009, de 15 de Junho 
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 a) Pessoa Singular: todo indivíduo adquire personalidade jurídica, isto é, torna-se 
susceptível de ter direitos e obrigações, no momento do nascimento completo e com vida 
 b) Pessoa Colectiva: é um organismo a que o direito atribui a qualidade de pessoa 
jurídica para que possa ter direitos e obrigações – para além de uma  
“aglomeração de pessoas” (e.g. Institutos Públicos, empresas públicas, associação com 
personalidade jurídica, fundação, empresa, etc) 
 
A personalidade jurídica de pessoa coletiva resulta num reconhecimento de uma pessoa 
adicional/separada dos indivíduos que a forma. 
 
Se três pessoas decidem criar uma empresa comercial, quando da conclusão do registo da 
empresa, teremos 4 personalidades jurídicas entre elas: personalidade jurídica singular de 
cada um dos sócios e a personalidade jurídica da empresa. 
 
ILUSTRAÇÃO SOBRE ASSOCIAÇÃO COM E SEM PERSONALIDADE JURÍDICA 
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Principais pessoas coletivas (com personalidade jurídica) no ordenamento jurídico nacional:  

Ramo Geral do 
Direito 

Tipo Pessoa Coletiva Meio de Aquisição da personalidade 
Jurídica 

Privado Associações com 
personalidade jurídica 

Por vontade do particular 
Através de escritura pública (art. 160.º CC) 

Privado Fundações Por vontade do particular 
Através de escritura pública (art. 176(3), CC) 

ou testamento (art. 176(1), CC) 
Privado Cooperativas Por vontade do particular 

Através de instrumento particular ou de 
escritura pública (art. 10.º, Decreto-Lei n.º 

16/2004, de 1º de Outubro) 
Privado Empresas (sociedades 

comerciais) 
Por vontade do particular 

Através de Ato Constitutivo (art. 7.º, Lei 
10/2017, de 17 de Maio) 

Privado Partido político Por vontade do particular 
Através de inscrição em livro próprio no 

Supremo Tribunal de Justiça (art. 11.º, Lei 
n.º 2/2016, de 3 de Fevereiro) 

Público Ministério e Secretária de 
Estado (departamento 

governamental) 

Por lei, através da sua Lei Orgânica. 
Exemplos: 

- Secretaria de Estado do Ambiente 
(Decreto-Lei n.º 15/2019, de 10 de Junho) 
- Secretaria de Estado para a Igualdade e 

Inclusão (Decreto-Lei n.º 17/2019, de 11 de 
Julho) 
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- Secretaria de Estado da Juventude e 
Desporto (Decreto-Lei nº 18/2019, de 11 de 

Julho) 
- Secretaria de Estado de Cooperativas 

(Decreto-Lei n.º 22/2019, de 31 de Julho) 
Público Institutos Públicos Por lei. Exemplos: 

- Instituto de Gestão de Equipamentos, I.P. 
(art. 1º, Decreto-Lei n.º 11/2006, de 12 de 

Abril) 
- Instituto para a Defesa dos Direitos da 

Criança, I.P. (art. 1.º, Decreto-Lei nº 4/2021, 
de 27 de Janeiro) 

- Instituto para a Qualidade de Timor-Leste, 
I.P. (art. 1.º, Decreto-Lei n.º 10/2018, de 9 

de Abril) 
- Autoridade Nacional para a Eletricidade, 
ANE I.P. (art. 1.º, Decreto-Lei n.º 40/2020, 

de 25 de Setembro) 
 

Público Empresa Pública Por lei. Exemplos: 
- Eletricidade de Timor-Leste, E.P. (art. 1.º, 
Decreto-Lei n.º 29/2020, de 22 de Julho) 

- Empresa Pública Bee Timor-Leste, E.P. (art. 
1.º, Decreto-Lei n.º 41/2020, de 25 de 

Setembro) 
Público Associação Pública Por Lei 

- Sucos (artigos 1.º, 2.º e 3.º, Lei n.º 9/2016, 
de 8 de Julho) 

Privado Sociedades Comerciais  
 

Podem ser do tipo:  
1. por Quotas (unipessoal [art. 
199.º] ou com vários sócios 
[art. 167.º]) 
2. Anônimas 

Por vontade do particular 
Através de Ato Constitutivo (artigo 7.º, da 
Lei nº 10/2017, de 17 de Maio - Nova Lei 

das Sociedades Comerciais) 

  
 
2) PERSONALIDADE JUDICIÁRIA (art. 10º, CPC): a personalidade judiciária consiste na 
susceptibilidade de ser parte em um processo, quer dizer ser réu. 
Regra geral: quem tem personalidade jurídica tem sempre personalidade judiciária 
 
Sub-regra: também têm personalidade judiciária (mesmo que não tenham personalidade 
jurídica), sendo a personalidade judiciária é estendida:  
 a) A herança jacente; associações sem personalidade jurídica e comissões especiais; 
sociedades civis; sociedades comerciais; navios (nos casos previstos em lei especial) (art. 11º, 
CPC) 
 b) As sucursais, agências, filiais, delegações ou representações podem demandar ou 
ser demandadas, quando a acção proceda de facto por elas praticado. (art. 12.º CPP) 
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- Se a administração principal tiver a sede ou domicílio em país estrangeiro, as 
sucursais, agências, filiais, delegações ou representações estabelecidas no Timor-Leste 
podem ser demandadas [serem réu ou requerido num processo] (art. 12º,1, CPC) 
 
3) CAPACIDADE JUDICIÁRIA (art. 14º, CPC): consiste na capacidade de estar, por si, em juízo. 
Quer dizer, responder em seu próprio nome. A capacidade judiciária tem por base a 
capacidade do exercício de direitos.  
 
Exceções: 

a) Incapacidade (art. 15º, CPC): quem não pode, por si, estar em juízo. Exemplos: 
- Incapazes: só podem estar em juízo por intermédio dos seus representantes, ou 

autorizados pelo seu curador, excepto quanto aos actos que possam exercer pessoal e 
livremente (e.x. pessoas interditadas pelo tribunal por razão de doença mental)  

- Menores: são representados em juízo pelos pais que possuem o poder paternal, 
sendo necessário o acordo de ambos para a promoção de acções. 

b) Representados:  
- Ausente ou Incapaz (art. 20º e 22º, CPC): como o ausente e o incapaz não tem 

capacidade judiciária, são representados pelo Ministério Público quando não tiveram 
representantes. 

- Incertos (art. 21º, CPC): quando há incerteza sobre a outra parte, o autor deduzirá 
um pedido fundamentado e a outra parte será representada pelo Ministério Público. 

- Estado (art. 23º, CPC): O Estado é representado pelo Ministério Público. 
- Outras pessoas colectivas e sociedades (art. 24º, CPC): são representadas por quem 

a lei, os estatutos ou o pacto social designarem. 
- Entidades que careçam de personalidade jurídica (art. 25º, CPC): os patrimónios 

autónomos são representados pelos seus administradores e as sociedades e associações sem 
personalidade jurídica, bem como as sucursais, agências, filiais ou delegações, são 
representadas pelas pessoas que ajam como directores, gerentes ou administradores. 
 
*Curador: é aquele que representa em juízo uma pessoa sem capacidade judiciária. 
*Os danos causados por coisas, animais ou atividades devem ser respondidos pela pessoa 
que tiver em seu poder a coisa (ou o animal) responsável pelo dano. Como o animal não tem 
personalidade jurídica não pode ser Reú num processo. 
 

2. DO POLO PASSIVO 
 
O polo passivo representa aquela parte contra quem um processo é promovido, quer que seja 
o penal ou civil. A parte que responde um processo nos tribunais. 
 
2.1 Direito Penal 
Arguido (Agente): contra quem o processo penal é promovido. É o autor do acto criminoso (por vezes 
referido como “autor do crime” ou “agente do crime”)   
 
2.2 Direito Civil 
Réu:  contra quem o processo é submetido e tem interesse direto em se defender (art. 29.º, CPC) 
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3. PLURALIDADE DAS PARTES 
 
3.1 Direito Penal 
 
Pluralidade de partes ocorre quando tem duas ou mais pessoas no polo ativo ou no polo 
passivo do processo. 
 
Coligação: quando há vários sujeitos do processo penal – cada um respondendo pela sua 
própria ação/omissão. 
 -> No Direito Penal: é chamada de Comparticipação. A participação na prática de um 
crime pode revestir a forma de autoria, instigação ou cumplicidade, e podem ser vários os 
comparticipantes do mesmo facto (art. 29º, CP).  
 
Comparticipação em um único processo 
Organiza-se em um só processo quando (art. 20º, CPP).: 

a) vários agentes praticarem o mesmo ou diversos crimes de forma conjunta [cada 
arguido contribui/faz certa parte da conduta]  
Exemplo: João, José e Maria planejam e executam um assalto à um banco. No dia do 
crime, João cuida dos seguranças e da vigilância policial, José cuida dos reféns e Maria 
cuida do roubo aos caixas. Embora os três tenham tido papéis e condutas distintas no 
evento, eles praticaram o mesmo crime de forma conjunta. Por isso, responderão 
conjuntamente em um único processo. 

b) O mesmo ou diversos agentes praticarem vários crimes através da mesma conduta, 
ou na mesma ocasião ou lugar, ou sendo uns causa ou efeito dos outros, ou 
destinando-se uns a continuar ou ocultar os outros;  
Exemplo: João roubou a identidade de José para cometer fraude e pegar seu dinheiro. 
João responderá no mesmo processo pelos crimes de roubo de identidade, fraude e 
furto, pois cometeu vários crimes através da mesma conduta e com a mesma 
finalidade. 

 
Separação de processos (art. 25.º, CPP): 
É uma regra de exceção. Nos casos de comparticipação, a separação de processos pode ser 
requerida por um dos agentes do crime, ou determinada pelo Tribunal, sempre que: 

a) Houver na separação um interesse ponderoso e atendível de qualquer arguido, 
nomeadamente no não prolongamento da prisão preventiva; 

b) A conexão puder representar um grave risco para a pretensão punitiva do Estado ou 
para os interesses do lesado; ou, 

c) Possa dar lugar a atrasos sensíveis do procedimento. 
 

3.2 Direito Civil 
 
b) Coligação: quando há vários sujeitos, com causa de pedir em comum, que atuam em uma 
mesma demanda, porém são titulares de relações jurídicas distintas. 
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 -> No Direito Civil: é chamada de Coligação de autores ou réus (art. 34º, CPC). É 
permitida a coligação de autores contra um ou vários réus e é permitido a um autor demandar 
conjuntamente vários réus, por pedidos diferentes, quando a causa de pedir seja a mesma e 
única ou quando os pedidos estejam entre si numa relação de prejudicialidade ou de 
dependência.  

- Coligação de Autores: Exemplo: O açougue de João e a fábrica de couro de 
Maria compraram juntos 100 vacas de José. Porém, José não entregou as 
vacas. João e Maria podem demandar em uma única acção os danos causados 
por José. 
- Coligação de Réus: Exemplo: Houve um acidente de carro entre Maria, que 
transportava uma carga de milho em seu caminhão, e João, que trabalhava 
como motorista da empresa AgroTimor e atravessou sinal vermelho. Maria 
pode demandar indenização de João e da AgroTimor em uma única acção. 
 

*A coligação não é admissível quando aos pedidos correspondam formas de processos 
diferentes ou a cumulação possa ofender regras de competência internacional ou em razão 
da matéria ou da hierarquia (art. 35º, CPC). 
 
a) Litisconsórcio: voluntário x necessário 
 -> Litisconsórcio voluntário (art. 30º, CPC): Se a relação controvertida interessa a 
várias pessoas, a acção judicial pode ser proposta por todos ou contra todos os interessados; 
mas, se a lei ou o negócio for omisso, a acção pode também ser proposta por um só ou contra 
um só dos interessados. Ou seja, as partes da relação podem intervir, ou não, em conjunto. 

- Exemplo: João é vítima de um acidente de tráfego atribuído ao motorista de 
um coletivo. João pode escolar por acionar, concomitantemente, o motorista e 
a empresa proprietária do veículo; ou apenas o motorista. Se acionar os dois, 
será um litisconsórcio voluntário. 

 -> Litisconsórcio necessário (art. 31º, CPC): se a lei ou o negócio exigir a intervenção 
de vários interessados na relação controvertida, a falta de qualquer deles é motivo de 
ilegitimidade da acção. A pluralidade de partes nesse processo é obrigatória. 

- Exemplo: João e Maria são casados e João contraiu dívida com o 
consentimento de Maria. De acordo com o art. 1584º do CPC, essa dívida é da 
responsabilidade dos dois. Assim, o credor da dívida deverá intervir contra os 
dois em um litisconsórcio necessário.  

 
Litisconsórcio Coligação 

Pluralidade de partes Pluralidade de partes 
Unicidade de relações controvertidas Pluralidade de relações controvertidas 
Pode ser voluntário ou obrigatório, 

depende do que diz a lei 
Sempre voluntário (desde que preenchidos 

os requisitos do CPC) 
 

4. RESPONSABILIDADE 
 
Tanto o direito penal como o direito civil aceitam a possibilidade de responsabilidade por 
pessoa particular ou por pessoa coletiva.  
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4.1 Direito Penal 
a) Responsabilidade individual 

Por regra geral, no direito penal, a responsabilidade é individual, a não ser que seja previsto 
expressamente em lei a responsabilidade coletiva (art. 12.º, CP). 
 
Exemplo: João assassinou Maria. Ninguém mais além de João pode responder pelo crime de 
homicídio contra Maria. 
 

b) Responsabilidade de pessoa coletiva 
 
As pessoas coletivas e entidades equiparadas podem ser responsáveis penalmente quando: 

a) quando previsto expressamente em lei (art. 12.º, n.2 CP); 
b) cometidos no benefício da pessoa coletiva por qualquer pessoa quer agindo 

individualmente, quer na qualidade de membro de órgão da pessoa coletiva em 
questão, que nela detenha uma posição de autoridade  
Exemplo: João é Diretor-Presidente da Empresa Atlas. Para beneficiar a empresa, que 
está passando por um momento financeiro ruim, João suborna o Prefeito de Díli para 
assinar um contrato de compra dos produtos da Atlas. Assim, como João detinha uma 
posição de autoridade na empresa, e agia em seu benefício, a empresa Atlas, que é 
uma pessoa coletiva, poderá responder pelo crime de corrupção. 

 
Critério para a responsabilidade de pessoa coletiva: 

a) Crime cometido por pessoa coletiva expressamente previsto em lei; 
b) Crime cometido no benefício da pessoa coletiva. 

 
Leis que preveem a responsabilidade criminal de pessoa coletiva: 
- Art. 6.º, Lei nº 3/2017, de 25 de Janeiro: Lei de Prevenção e Luta contra o Tráfico de Pessoas; 
- Art. 20.º, Lei nº 2/2017, de 25 de Janeiro: Lei de Combate ao Tráfico de Droga;  
- Art. 60.º, Lei nº 7/2020, de 26 de Agosto, Medidas de Prevenção e Combate à Corrupção 
 
Exemplos: 
• Crime eleitoral, art. 237.º, n.2, CP: responsabilidade individual.  

- Ex.: João é fiscal de acto eleitoral e amigo de Maria. João e Maria combinam dela 
votar várias vezes enquanto ele estiver na mesa fiscalizadora. João cometeu crime 
eleitoral e será punido com pena de prisão de 3 anos ou multa. 

 
• Crime de Corrupção passiva para acto ilícito (art. 79.º, Lei Lei nº 7/2020, de 26 de Agosto3): 
responsabilidade individual. 

- Ex.: João é agente público e aceitou 100 dólares de Maria para assinar um alvará de 
funcionamento do restaurante dela. João cometeu corrupção passiva e será punido 
com pena de prisão de 3 a 15 anos. 

 
• Crime de Tráfico e atividades ilícitas (art. 7.º da Lei nº 2/2017, de 25 de Janeiro): 
responsabilidade individual. 

                                                        
3Nota-se que os artigos 192.º, 281.º, 292.º, 293.º, 294.º, 295.º, 296.º, 297.º e 299.º do Código Penal foram revogados pela 
Lei nº 7/2020, de 26 de Agosto (artigo 115.º). 
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- Ex.: João tem um sítio onde ele cultiva a planta cannabis e depois vende para seus 
amigos. João será punido pelo artigo 7º com pena de prisão de 5 a 15 anos. Se João 
cultivar cannabis apenas para consumo próprio, será punido com base no artigo 26º, 
e terá pena de prisão de até 1 ano ou multa de até 120 dias. 

 
• Crime de Tráfico e atividades ilícitas (art. 20.º e 7.º da Lei nº 2/2017, de 25 de Janeiro): 
responsabilidade de pessoa coletiva (por prever expressamente)4. 

- Ex.: Por ordem do Presidente da empresa, a farmacêutica Atlas cultiva e vende ópio 
secretamente. De acordo com o artigo 20º, Atlas, que é uma pessoa colectiva, 
responderá pelo crime de tráfico e atividades ilícitas do artigo 7º. 

 
Contudo, não se mostra possível colocar uma “pessoa coletiva” numa prisão. Mostra-se claro 
que a lei prevê sanções penais relevantes para a natureza da pessoa coletiva. 
 
Observar Detalhe: Art. 219.º do Código Penal. 

Crime de Pesca Ilegal: quem pescar ilegalmente é punido com pena de prisão de até 
3 anos ou multa. Se o agente for uma pessoa colectiva, serão criminalmente responsáveis os 
representantes legais, ou os que agirem em representação da pessoa colectiva, bem como os 
sócios ou membros que tenham autorizado o agente (art. 219.º, n.2) 

- Lei de Crimes Relativos à Pesca (Lei nº 12/2004, de 29 de Dezembro): não fala de 
responsabilidade criminal para pessoas colectivas. 

- Portanto, nota-se que há uma falha lei quanto à responsabilização criminal desse 
tipo de crime (pesca ilegal), pois não há castigo previsto para as pessoas colectivas. 
 
Em Timor-Leste as sanções ou penas criminais de pessoas coletivas são: 
 

Sanção/Pena Principal Lei/Tipo de Crime 
Multa • Lei contra o Tráfico de Droga (art. 21.º):  

a) Multa, fixada em dias, no mínimo de 100 dólares e 
máximo de 1.000 dólares americanos. 
 

• Lei de Combate à Corrupção (art. 71):  
a) Multa fixada em dias, entre um mínimo de 50 dias 
e um máximo de 100 dias; 
b) A cada dia de multa corresponde uma quantia entre 
1.000 e 10.000 dólares americanos. 
 

• Lei contra o Tráfico de Pessoas (art.7º): 
2. A pena de multa é fixada em dias, no mínimo de 100 
dólares americanos e no máximo de 1.000 dólares 
americanos 
3. A cada dia de multa corresponde uma quantia entre 
1.000 e 10.000 dólares americanos. 

                                                        
4 “Artigo 20.º. Responsabilidade penal das pessoas coletivas e equiparadas 1. As pessoas coletivas e entidades equiparadas 
são responsáveis pelos crimes previstos nos artigos 7.º e 8.º da presente lei, quando estes forem cometidos em seu benefício 
por qualquer pessoa, quer agindo individualmente, quer na qualidade de membro de órgão da pessoa coletiva em questão, 
que nela detenha uma posição de autoridade.” 
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Dissolução judicial5 
 
 

• Lei contra o Tráfico de Droga (art. 21, b)  
• Lei contra o Tráfico Humano (art. 7, n.1, b) 

Proibição do exercício de 
certas profissões ou 
atividades 

• Lei contra o Tráfico de Droga (art. 21, n.5): de 1 a 10 anos 
• Lei contra o Tráfico Humano (art. 7.º, n.6): de 1 a 10 anos 
• Lei de Combate à Corrupção (art. 72): de 6 meses a 3 anos 

Interdição de realizar 
contratos com a 
administração pública 

• Lei contra o Tráfico Humano (art. 7.º, n.6): não diz prazo 
• Lei de Combate à Corrupção (art. 72): de 1 a 3 anos 

Injunção judiciária tendo 
em vista cessar a atividade 
ilícita ou evitar as suas 
consequências, no prazo 
que o tribunal determinar 

• Lei contra o Tráfico de Droga (art. 21, n.5)  
 

Privação do direito a 
subsídios, subvenções ou 
incentivos públicos 

• Lei contra o Tráfico de Droga (art. 21, n.5): de 1 a 5 anos 
• Lei contra o Tráfico Humano (art. 7.º, n.6): não diz prazo 
• Lei de Combate à Corrupção (art. 72): de 1 a 5 anos 

Encerramento temporário 
de estabelecimento 
utilizado para a prática do 
crime 

• Lei contra o Tráfico de Droga (art. 21, n.5): 3 meses a 5 anos 
• Lei contra o Tráfico Humano (art. 7.º, n.6): 1 mês a 1 ano 
 

Encerramento definitivo 
do estabelecimento 
utilizado para a prática do 
crime 

• Lei contra o Tráfico de Droga (art. 21, n.5): aplica-se pena de 
multa superior a 600 dias 
• Lei contra o Tráfico Humano (art. 7.º, n.6) 
 

Injunção judiciária • Lei contra o Tráfico Humano (art. 7.º, n.6) 
 

Publicidade da decisão 
condenatória 

• Lei contra o Tráfico de Droga (art. 21, n.5) 
• Lei de Combate à Corrupção (art. 72) 
• Lei contra o Tráfico Humano (art. 7.º, n.6): por período 
mínimo de 30 dias. 

 
Num processo específico pode haver a responsabilidade individual e coletiva. Cada um 
responde pela sua conduta (art. 60.º, n. 4, Lei n.º 7/2020, de 26 de Agosto - Lei de Combate 
à Corrupção): “A responsabilidade das entidades referidas no n.º 1 não exclui a 
responsabilidade individual dos respetivos agentes”. Como o direito penal tem por objetivo 
punir ou castigar quem comete os ilícitos criminais, cada agente (individual e/ou coletivo) 
responde separadamente pela sua conduta. 
 
A pessoa coletiva num processo penal será representada por aquele quem está previsto nos 
seus Estatutos (ex. se uma ONG prevê que o Presidente do Conselho de Administração 
representa em juízo a associação). Tal não quer dizer que a pessoa que representa será 
                                                        
5 “Artigo 21.º, n.4: A pena de dissolução judicial só será decretada quando as entidades referidas no n.º 1 tenham sido 
criadas com a intenção, exclusiva ou predominante, de praticar os crimes aí previstos ou quando a prática reiterada de tais 
crimes mostre que a entidade está a ser utilizada, exclusiva ou predominantemente, para esse efeito, quer pelos seus 
membros, quer por quem exerça a respetiva administração. 
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julgada como a autora do crime, mas sim que esta representa a entidade coletiva. A 
sanção/pena nos casos de responsabilidade de pessoa coletiva é da pessoa coletiva. 
 
Nada impede que um indivíduo (representante, agente, mandatário) da pessoa coletiva seja 
também responsável individualmente pelas suas ações. 
 

4.2 Direito Civil 
 
No Direito Civil, a figura jurídica punitiva é da Responsabilidade Civil.  
A Responsabilidade Civil existe para punir aquele que, agindo com dolo/negligência, violar 
ilicitamente o direito de outrem ou uma disposição legal. O responsável ficará obrigado a 
indemnizar a pessoa lesada pelos danos resultantes de seus actos. 
 
Exemplo 1: João é fazendeiro e não conseguiu vender suas vacas para o açougue de Maria porque José 
disse para Maria que os animais estavam todos doentes. José causou danos à João e pode ser obrigado 
a indenizá-lo (art. 418º, CC) 
 
Exemplos: 
- Condutor de uma companhia causa um acidente durante o exercício de suas funções. A 
responsabilidade civil será da companhia e a medida da responsabilidade irá depender do 
grau de culpa (dolo/negligência) [questão a ser considerada na próxima aula] 
 
 
Importante! Obrigação (e Responsabilidade) Solidária (art. 431º, CC): existe solidariedade 
de devedores quando uma dívida é devida por várias pessoas, e existe solidariedade de 
credores quando um crédito é devido para várias pessoas. Os condevedores [os devedores 
conjunto] respondem pela prestação integral da dívida e o pagamento da prestação integral 
libera todos os devedores.  
 
Já na solidariedade de credores, cada um dos credores pode exigir, por si só, a prestação 
integral da dívida e o pagamento libera o devedor com relação a todos os credores.  

Exemplo 1: João e Maria são casados no regime de comunhão de adquiridos (art. 
1614º, CC) e contraíram dívida juntos. Essa dívida é da responsabilidade de ambos os 
cônjuges. Deve ser paga pelos bens comuns do casal, e, na falta ou insuficiência de bens 
comuns, os cônjuges respondem solidariamente através dos bens próprios de qualquer um 
dos dois. (art. 1588º, CC) 

Observação: a solidariedade de devedores ou credores só existe quando resulte da 
lei (exemplo: regime de comunhão de adquiridos) ou da vontade das partes (exemplo: 
quando várias pessoas assinam o mesmo contrato que estipula solidariedade). (Art. 447º, 
CC) 

Exemplo 2: No caso de dívidas ou obrigações assumidas por uma Associação, responde 
o fundo comum da Associação. Na falta ou insuficiência deste, responde o património da 
pessoa que contraiu as dívidas em nome da Associação. Se o acto tiver sido praticado por mais 
de uma pessoa, respondem todas solidariamente. (art. 189.º, CC) 

 
Importante! Direito de Regresso: quando uma parte cumpre com a obrigação de outra parte, 
ela tem o direito de pedir uma indenização ao agente responsável pelo dano. 
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 Exemplo 1 (indemnização a terceiros em caso de lesão corporal):  Maria foi atropelada 
por João, que estava bêbado, enquanto João trabalhava como motorista da empresa 
AgroTimor, e a empresa pagou toda a recuperação de Maria. A AgroTimor tem o direito de 
regresso dessa indenização contra João. (Art. 429º, CC) 
 Exemplo 2 (solidariedade de devedores): João, Maria e José devem 1500 dólares para 
Mauro, e João faz o pagamento da dívida sozinho para Mauro. Nesse caso, João tem direito 
de regresso contra Maria e José. Isto é, João pode processar Maria e José exigindo que os dois 
lhe paguem as suas respectivas partes da dívida que todos tinham com Mauro. (Art. 458º, CC) 
 
 


