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I - Visão Geral do Direito Penal 
 

 
 
Desde logo e para melhor compreendermos o sistema do Direito Penal é importante distinguir o 
Direito Penal do Direito Processual Penal.  
 
O Direito Penal trata da matéria que constitui crime e, portanto, ele é constituído por todas as normas 
substantivas que determinam o ilícito criminal e as principais normas jurídicas relevantes para imputar 
o ilícito criminali, ou seja, é o “conjunto de princípios e normas que consagram os pressupostos gerais 
da punição por factos ilícitos, que prevêem os factos puníveis penalmente e estabelecem as respetivas 
normas”ii  
 
O Direito Processual Penal, por sua vez, está associado à investigação e decisão da ocorrência de um 
facto criminalmente ilícito, e a aplicação de da sanção penal, se a esta houver lugar, dos responsáveis 
pela sua práticaiii. Ao Direito Processual Penal cabe a regulamentação jurídica dos modos de realização 
prática do poder punitivo estadual. Resulta num “conjunto de normas codificadas (…) que permitem a 
realização de actos, com obdiência a determinadas formalidades, praticados e ordenados pelo tribunal 
e pelas outras autoridades judiciárias competentes, com vista à descoberta dos factos constitutivos da 
prática de um crime e do seu agente ou agentes, para que, a final, o tribunal possa proferir decisão 
sobre a aplicação ou não de uma determinada sanção ao arguido. É, assim, o ramo do direito que 
permite, processualmente, apurar a responsabilidade penal dos agentes para que lhes possa ser 
aplicada uma pena ou uma medida de segurança, previstas para conduta digna de censura pelo direito 
penal substantivo”iv. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direito Substantivo (ou material) – confere direitos e impõe obrigações, regula assim as relações 
entre os sujeitos, os seus direitos e deveres, ou a situação das coisas. 

 
Direito Adjetivo (ou processual) – é o direito instrumental para aplicação/efetivação das normas 
de direito substantivo. Disciplina a forma de resolução dos litígios que surgem pela não 
obediência das regras que regulamentam as relações entre os sujeitos de direito, definindo o 
tribunal competente para a ação, os trâmites a seguir e as regras a respeitar durante todo o 
processo, bem como a conduta das partes e dos tribunais e a regulação da sua intervenção. 
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Focando agora a nossa atenção no Direito Penal, importa compreender que o conhecimento da 
sistematização do Código Penal, ou seja, a forma como ele está organizado, permite ao profissional 
do Direito identificar com maior facilidade o/os artigo/os relevantes para o caso em que está a 
trabalhar, compreendendo com maior rapidez se está perante um crime ou não, quem pode ser 
acusado da prática desse crime, se existe alguma questão que exclua a ilicitude do ato ou a culpa do 
agente e, por fim, quais as consequências para o agente do crime caso seja considerado culpado.  
 
Nesse sentido, apresentamos uma estrutura/sistematização do Código Penal tendo por base 4 
perguntas-chave. 
 
1. O que são crimes? 

O crime é uma conduta humana que se revela violadora de uma norma que tutela um 
bem jurídico fundamental (art.61.º, C.Pv). Distingue-se das outras infrações jurídicas pois 
consubstancia a lesão e a colocação em perigo de bens jurídicos essenciais (vida, liberdade, honra, 
integridade física, propriedade privada, etc.) que o Direito Penal tutela (Direito Penal como proteção 
subsidiária de bens jurídicos). 
A definição de crime é regida pelos princípios da legalidadevi (art.31.º CRDTLvii) e da separação de 
poderes. É o legislador que especifica quais as condutas devem ser consideradas crimes e as 
respectivas sançõesviii. 

 
 

Condições do Crime (art. 11.º, CP) 
 
O crime pode ser comissivo (resultado de uma conduta positiva do agente) ou omissivo (resultado de 
uma conduta negativa do agente; uma inação). Quando um tipo legal de crime compreender um certo 
resultado, o facto abrange não só a acção adequada a produzi-lo como a omissão da acção adequada 
a evitá-lo, salvo se outra for a intenção da lei.  A existência de um resultado por omissão só é punível 
quando sobre o omitente recair um dever jurídico que pessoalmente o obrigue a evitar esse resultado 
(art. 11.º, CPix), como um dever de cuidado. 
 
Um crime comissivo é aquele onde o agente age com intenção de realizar o acto que é proibido pela 
lei. Isto é, com dolo. 
 
“Age com dolo quem representa os elementos objectivos de um dado tipo de crime e age com o 
propósito de os realizar. 
 
São três as espécies do dolo: 
Dolo directo quando o agente prevê e quer a realização do facto criminoso. 
Dolo necessário quando o agente sabe que com a prática de certa conduta preenche um tipo legal de 
crime e apesar disso não se abstém de praticá-la. 
Dolo eventual quando o agente prevê o resultado, como consequência possível da sua conduta, não 
se abstendo de a empreender, conformando-se com a produção do resultado. 
A intenção importa a prova de um elemento de foro íntimo do agente e constitui matéria de facto”x. 
Para um estudo mais detalhado sobre o dolo, recomenda-se a leitura da aula 7 – 
Introdução/Fundação, com o título “Dolo & Negligência” 
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Um crime omissivo, contudo, é aquele onde o agente que tem a obrigação do cuidado age com 
negligência e, como resultado, um crime se configura (art. 16.º, CP). A negligência consiste na violação 
do dever de cuidado, em agir sem o cuidado que as circunstâncias exigem e de que o agente é capaz. 
Deste modo, se o agente não usou a diligência exigida segundo as circunstâncias concretas para evitar 
o evento, ele actuou com negligência. A diligência a que o agente está obrigado é a diligência 
objectiva; a diligência do que o agente é capaz é a diligência subjectiva (Ac-08-06-2011-P-86-CO-2010-
TR). A atuação negligente só é punível quando a lei o expressamente o preveja (art.14º, CPxi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A diferenciação de dolo eventual e culpa consciente é súbtil, sendo comum a confusão dos conceitos, 
por em ambos haver a previsibilidade como elemento comum. A diferenciação se faz por critério 
psicológico: na negligência/culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente 
em sua não ocorrência, enquanto, no dolo eventual, o agente, além de prever o resultado, não se 
importa com sua ocorrência.  
 
Sobre a súbtil diferenciação entre dolo eventual e negligência consciente, recomenda-se a leitura do 
Acórdão 08-06-2011xii, de 08/06/2011, do Tribunal de Recurso. 
 
 
 
 
 

Existem três tipos de dolo no Direito Penal (art. 15.º, CP1).  
§ Dolo Direto (Art. 15.1, CP): quando o agente atua diretamente com a 
intenção de realizar o crime. 
§ Dolo Necessário (art. 15.2, CP): ocorre quando o agente sabe que com a 
prática de certa conduta irá cometer um crime; e apesar disso, não deixa de 
praticar essa conduta. 
§ Dolo Eventual (art. 15.3, CP): ocorre quando o agente sabe que da sua 
ação pode resultar um crime, e se conforma com isso. Ou seja, quando o agente 
aceita o risco do resultado não desejado. 

 

Existem três tipos de negligência (art.16.º,CP1): 
§ Negligência (ou Culpa) Consciente (art. 16.1.a, CP): quando o agente está 
consciente do risco da produção do resultado e acredita, confia ou espera, que 
aquele resultado não ocorrerá. Ou seja, o agente é capaz de prever como possível 
o resultado, mas acredita que tem capacidade para não deixar o resultado 
acontecer 
§ Negligência Simples ou Inconsciente (art. 16.1.b, CP): quando o agente 
age sem perceber que está violando o dever objetivo de cuidado, ainda que seja 
possível tal percepção. Há sempre imprudência, negligência ou imperícia na 
conduta do agente. 
§ Negligência Grosseira ou Grave (art. 16.2, CP): os dois tipos de 
negligência (consciente ou inconsciente) podem assumir a forma de negligência 
grosseira quando o agente adota uma conduta arriscada, perigosa ou impulsiva. 
Muito relevante na definição da pena (e.x. podendo aumentar quando comparada 
com a negligência consciente/inconsciente [art. 140, n.21 homicídio negligente] ou 
diminuir quando comparado com o dolo [art. 282, n.41 denegação de justiça]. 
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a) Formas do Crime (Livro 1 - Parte Geral, Título II, Capítulo II) 
 
O crime pode ser realizado ou tentado. O Código Penal pune tanto a realização do crime, de acordo 
com os tipos de ilícitos previstos na lei, quanto a tentativa de realização do crime; mas não os actos 
preparatórios (art. 22.º, CPxiii). 
 
Há tentativa quando o agente inicia a execução de um crime que decidiu cometer, praticando parte 
ou todos os actos adequados a produzir o resultado e este se não verifica por circunstâncias alheias à 
sua vontade (art. 23.º, CP). Importante entender, ainda, que a tentativa só é punível nos crimes 
dolosos que tenham pena de prisão de limite máximo superior a 3 anos ou nos casos que a lei declarar 
(art. 24.º, CP); e que também não é punível quando o meio empregado não for apto para a realização 
do crime (art. 25.º, CP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Concurso de crimes 
 
Existem tipos de diferentes de crimes, que podem ser instantâneos, permanentes (ou duradouros), 
ou continuado. 
 
O crime instantâneo é aquele que se consuma imediatamente após a conduta. Por exemplo, o 
homicídio (art. 138.º, CPxiv).  
 
O crime permanente ou duradouro é aquele crime cuja execução se prolonga no tempo. Por exemplo, 
o sequestro (art. 160.º, CPxv).  
 
Já o crime continuado é aquele que se constitui com a realização de vários do mesmo tipo de crime 
ou de vários tipos de crime que fundamentalmente protejam o mesmo bem jurídico, executada por 
forma essencialmente homogénea (art. 41.º, CPxvi). 
 
O concurso de crimes, por sua vez, ocorre quando o agente comete diversos crimes para a realização 
de um objetivo. O número de crimes determina-se pelo número de tipos de crimes efectivamente 
cometidos, ou pelo número de vezes que o mesmo tipo for preenchido pela conduta do agente (art. 

Exemplos de casos que a lei decidiu punir a tentativa 
§ Exibicionismo sexual (art. 181.º, CP): Quem publicamente importunar 
outra pessoa com a prática de actos de carácter sexual. 
§ Violação de domicílio (art. 185.º, CP): Quem, sem consentimento, se 
introduzir na habitação de outra pessoa ou, autorizado a entrar, nela permanecer 
depois de intimado a retirar-se. 
§ Alteração do Estado de Direito (art. 202.º, CP): O incitamento público ou 
a distribuição de armas para tentar destruir, alterar ou submeter o Estado de 
direito constitucionalmente estabelecido é punido com a pena correspondente à 
tentativa. 
§ Destruição, subtração, ocultação ou profanação de cadáver (art. 224.º, 
CP): Quem, contra ou sem a vontade de quem de direito e fora dos casos em que 
a lei o permite, subtrair, destruir ou ocultar cadáveres ou partes deles, ou cinzas 
de pessoa falecida. 

 



   
 

 
 

 

6 

35, n.1, CPxvii). Nesse caso, é aplicada uma pena única, cujo limite máximo é composto pela soma das 
penas concretas aplicáveis a cada um dos crimes em concurso, e limite mínimo composto pela pena 
concreta mais elevada aplicada aos crimes. É de salientar que limite máximo nunca pode exceder os 
30 anos de prisão nem os 600 dias de multa (art. 36, CPxviii). Como exemplo prático da aplicação dos 
artigos 35º e  36º, recomenda-se a leitura dos Acórdãos 81-CO-2015-TRxix, de 3/11/2015, e 141-CO-
2017-TRxx, de 15/05/2019, ambos do Tribunal de Recurso. 
 
 
à Concurso de crimes 
 
Para se entender pela prática ou não de um crime, o que interessa é a conduta do agente, do autor 
do crime, ou seja, a sua ação ou omissão. 
 
Assim, o concurso de crimes se dá quando se está diante de mais de uma ação ou omissão, quando 
estas representam diferentes crimes. O concurso pode ser formado tanto por condutas constitutivas 
do mesmo tipo penal ou por condutas que constituem diferentes tipos penais.  
 
Diz o art. 35º, n. 1, do CP, que “o número de crimes determina-se: a) “pelo número de tipos de crimes 
efectivamente cometidos; ou b) pelo número de vezes que o mesmo tipo for preenchido pela conduta 
do agente”. 
 
Dessa forma, é concurso de crimes quando uma pessoa pratica, por exemplo, (a) um roubo e um 
homicídio; ou (b) três roubos. 
 
A essa pluralidade de crimes se dá o nome de concurso. 
 
Uma das consequências de se reconhecer o concurso de crimes é a aplicação de pena unificada. 
 
Assim, o art. 36º do CP, que trata da punição em caso de concurso de crimes, impõe que seja aplicada 
uma pena única. Para efeitos dessa regra da punição, o art. 35º, n. 2, do CP, estabelece que é 
considerado concurso todos os crimes praticados pelo agente antes do trânsito em julgado da 
condenação por qualquer um deles. 
 
Como se dá a punição? Nesse caso de concurso de crimes, é aplicada uma só pena, que será 
determinada pelo tribunal de acordo com “os factos e a personalidade do agente” (art. 36º, n. 3, CP).  
 
A pena deverá ser calculada entre a pena mais elevada aplicável concretamente aos crimes 
considerados individualmente (limite mínimo) e a pena resultante da soma material das várias penas 
individuais (limite máximo). Feito esse cálculo, ainda, a pena aplicada não pode exceder os 30 anos de 
prisão e os 600 dias para a multa (art. 36º, n. 2, CP). 
 
Dessa forma, o tribunal deve, primeiramente, calcular individualmente a punição para os crimes e, em 
seguida, com base em sua valoração, aplicar uma pena única, que atenda aos requisitos do art. 36º 
do CP. 
Exemplo: João pratica os crimes de furto simples (art. 251º, CPxxi) e de roubo simples (art. 253º, CPxxii). 
Ao final do processo, o magistrado calcula – com base nos factos e na personalidade de João, bem 
como nas finalidades da punição – que, para o furto simples, a pena deve ser de 6 meses e, para o 
roubo, a pena deve ser de 3 anos e 6 meses. Assim, a pena única aplicada ao final deve ser entre 3 
anos e 6 meses (a pena mais elevada aplicável concretamente aos crimes considerados 
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individualmente) e 4 anos (3 anos e 6 meses, pelo roubo, somados a 6 meses, pelo crime de furto, 
sendo que essa soma constitui a pena resultante da soma material das várias penas individuais)xxiii. 
 
Mas e se as penas aplicáveis aos diferentes crimes forem também diferentes? Conforme se verá 
adiante, o sistema criminal possui diferentes formas de punição, como penas de prisão, penas de 
multa e medidas de segurança, por exemplo, bem como penas principais e acessórias. Nesses casos, 
as penas não são convertidas para serem unificadas, mas se mantém por sua própria natureza (art. 
37º, CP). 
 
Mas e se um crime for praticado antes do trânsito em julgado e somente for conhecido após esse 
momento processual? Se a pena ainda estiver sendo cumprida, embora os novos crimes descobertos 
sejam julgados em momento diferentes, ao final, unifica-se as penas, aplicando-se as regras da pena 
única (art. 39º, CP). 
 
Ainda, se um “mesmo facto constituir simultaneamente crime e contra-ordenação, o agente é punido 
a título de crime”, mas serão aplicadas também as sanções acessórias previstas para as outras 
infracções (art. 40º, CP). 
 
Quando houver pena de prisão com execução suspensa, somente poderá cumular-se juridicamente 
com outras penas de prisão nos casos previstos em lei (art. 38º, CP)xxiv. 
 
Enquanto no concurso de crimes, a pena é única, mas os crimes continuam sendo diversos, no caso 
especificamente do crime continuado, considera-se praticado um só crime. Assim, a não ser em caso 
de crimes “que protejam bens eminentemente pessoais, constitui um só crime continuado a 
realização plúrima do mesmo tipo de crime ou de vários tipos de crime que fundamentalmente 
protejam o mesmo bem jurídico, executada por forma essencialmente homogénea e no quadro de 
solicitação de uma mesma situação exterior que diminua consideravelmente a culpa do agente” (art. 
41º, n.1, CP). Nesse caso, a punição será “a pena aplicável à conduta mais grave que integrar a 
continuação”. 
 
Exemplo: Clara e Maria estão caminhando na rua juntas. João aborda as duas e as ameaça para que 
entreguem as suas bolsas, assim subtraindo os bens das duas vítimas. Praticou dois crimes de roubo, 
que protegem um mesmo bem jurídico, com execução homogênea, de forma que, juridicamente, será 
considerado um único crime de roubo continuado e será punido com a pena de 3 a 10 anos de prisão 
(art. 253º, CP). 
 
Se João tivesse praticado, por outro lado, o crime de violação (art. 172º, CP), não teria essa figura 
reconhecida, uma vez que o referido tipo penal protege bem eminentemente pessoal (liberdade 
sexual). 
 
Por fim, se tivesse praticado um furto simples e um roubo simples, a punição aplicada seria baseada 
na pena do roubo. 
 
2. Quem comete o crime? 
 

Quem comete o crime é chamado de Agente. 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. 29.º, CP)xxv.  
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1. Autoria (art. 30.º, CPxxvi): É autor quem executa o facto, por si mesmo ou por intermédio de outrem, 
de que se serve como instrumento. 
2. Instigação (art. 31.º, CP): É punível como autor quem determina directa e dolosamente outrem à 
prática de crime, desde que haja execução ou começo da execução do crime. 
3. Cumplicidade (art. 32.º, CPxxvii): É punível como cúmplice quem, dolosamente ajudar material ou 
moralmente outrem a praticar um crimexxviii. 
 
à Concurso de agentes 
 
Assim, um mesmo crime ou uma pluralidade de crimes conectados podem ser praticados por mais de 
um agente. A depender do papel desse agente na prática do crime, ele será autor, instigado ou 
cúmplice. 
 
Assim, a prática de delitos pode envolver dois autoresxxix ou um autor e um instigado, ou dois autores 
e um cúmplice etc. As possibilidades são inúmeras e dependerá da (i) existência de mais de um agente 
e do (ii) papel de cada um na prática do crime, a ser verificado no caso concreto. 
 
A punição de cada um se dará de forma individualizada, de acordo com a sua própria culpa, 
independentemente da punição ou do grau de culpa dos outros (art. 33º, CP). 
 
Alguns crimes dependem de certas características do agente ou de relações especiais deste para 
serem configurados ou, ainda, essas mesmas características e relações especiais podem conferir ao 
delito uma maior gravidade. Nesses casos, se um agente possuir tais qualidades ou relações, a punição 
correspondente será aplicável a todos os comparticipantes, a não ser que seja outra a intenção da 
norma incriminadora (art. 34º, n. 1, CP).  
 
Exemplo: diversos crimes relacionados à administração pública exigem, para a sua caracterização, a 
qualidade de funcionário público (e.g. arts. 292º e 293º, CPxxx). Assim, o particular que auxiliar o 
funcionário público na prática desses crimes, embora não possua as características exigidas pelo tipo 
penal, será punido por esses crimes, por força desse dispositivo. Nesse caso, a qualidade de 
funcionário é comunicável. 
 
No entanto, não será punido por corrupção passiva o particular que, no arranjo criminoso, já é punido 
por corrupção activa (art. 294º, CPxxxi), por ter, nesse caso, sido outra a intenção da norma 
incriminadora, qual seja, punir diferentemente o corruptor e corrompidoxxxii. 
 
No entanto, o legislador abre a possibilidade de adaptação ao caso concreto, de não estender a 
punição a todos os comparticipantes, ao prever que “sempre que, por efeito da regra prevista no 
número anterior, resultar para algum dos comparticipantes a aplicação de pena mais grave, pode esta, 
consideradas as circunstâncias do caso, ser substituída por aquela que teria lugar se tal regra não 
interviesse” (art. 34º, n. 2, CP). 
 

 
3. Quais são as consequências de um crime? 
 
O agente responsável pelo cometimento de um crime será investigado e punido pelo Estado em razão 
do cometimento desse ilícito criminal, conforme as regras previstas no Código Penal e no Código de 
Processo Penal Timorenses. A determinação da medida da pena é feita em função da culpa do agente 
e das exigências de prevenção (art. 51.º, CPxxxiii), e deverá levar em consideração as circunstâncias 
agravantes (art. 52.ºxxxiv a 54.ºxxxv, CP) e atenuantes (art. 55.º a 57.º, CP xxxvi). 
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A própria Constitução de Timor-Leste estabelece alguns limites quanto às penas admissíveisxxxvii, 
proibindo à partida a pena de morte (art.29º, n.3 CRDTL) e a sujeição a tortura, a penas cruéis, 
degradantes ou desumanas (art.34.º, n.4). Não permite ainda a prisão perpétua, nem penas ou 
medidas de segurança de duração ilimitada ou indefinida (art.32º, n.1 CRDTL) 
 
Existem três tipos diferentes de punição do crime: penas principais, penas acessórias e medidas de 
segurança. 
 

 
a) Penas Principais 

 
As penas principais são aquelas previstas na lei como punição para o crime cometido e podem ser: 
 
(i) penas de prisão, que tem duração mínima de 30 dias e máxima de 30 anos (art. 66º CPxxxviii);  
(ii) penas de multa (art. 67.ºxxxix e 75.ºxl, CP) 
(iii) pena de trabalho a favor da comunidade (art. 78.ºxli, CP) 
(iv) pena de admoestação (art. 82.ºxlii, CP). A admoestação consiste numa solene e adequada 
repreensão oral ao condenado, executada pelo tribunal em audiência pública, após o trânsito em 
julgado da decisão a aplicar (art. 83.º, CP). 
 
 

b) Penas Acessórias 
 
As penas acessóriasxliii correspondem a proibição de exercício de determinados direitos ou profissões 
pela lei (art. 84.1, CP), são cumuláveis e só podem ser aplicadas em simultâneo com uma pena 
principal (art. 84.2, CP). 
 
É o caso, da (i) suspensão temporária do exercício de funções públicas (art. 85.ºxliv, CP), (ii)proibição 
do exercício de determinada função pública (art. 86.ºxlv, CP), (iii) expulsão de um cidadão estrangeiro 
do país condenado pela prática de um crime (art. 87.ºxlvi, CP), (iv) proibição de condução (art. 88.ºxlvii, 
CP), e (v) cassação da licença de porte de arma (art. 89.ºxlviii, CP). 

 
c) O caso particular 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   
   

Responsabilidade criminal de pessoa coletiva no Código Penal: 
- Art. 216º, n.2: Crime contra o ambiente; 
- Art. 219º, n.2: Crime de pesca ilegal 
 
Leis avulsas que preveem a responsabilidade criminal de pessoa coletiva:  
- 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; 
- Art. 37º, Lei nº 5/2014, de 19 de Novembro, Lei da Comunicação Social; 
- Art. 21º , Lei nº 6/2008, de 16 de Abril, Regime Jurídico do Financiamento dos Partidos Políticos; 
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- Art. 40º e 41º, Lei nº 13/2005, de 2 de Setembro, Lei das Atividades Petrolíferas (redação atualizada 
pela Lei nº 6/2019, de 4 de Dezembro); 
- Art. 41º a 43º, Lei nº 9/2005, de 3 de Agosto, Lei do Fundo Petrolífero (redação atualizada 
pela Lei nº 12/2011, de 28 de Setembro). 
 
Nada impede que um indivíduo (representante, agente, mandatário) da pessoa coletiva seja também 
responsável individualmente pelas suas ações.  
 
[Para um estudo mais detalhado desta questão recomendamos a leitura dos apontamentos da aula 
5 & 6 da Fundasaun] 

 
 

d) Medidas de Segurança 
 
Quando um ilícito criminal for cometido por alguém inimputável, em razão de anomalia psíquica 
(conforme art. 21.ºxlix, CP), o Direito Penal prevê penas específicas. As pessoas nestas condições não 
entendem a diferença entre o certo e o errado e assim as penas “ordinárias” não podem dar resposta 
nestas situações. No entanto, estas pessoas podem sim representar perigo para toda a sociedade, e é 
necessário assim a tomada de ações pertinentes. 
 
Este agente ininputável pode ser internado em estabelecimento adequado sempre que, por virtude 
da anomalia psíquica, da natureza e da gravidade do facto praticado, o tribunal tiver fundado receio 
que venha a praticar outros factos típicos a que correspondam crimes contra as pessoas ou a crimes 
de perigo comum (perigosidade do agente). A medida de segurança de internamento encontra-se 
prevista nos artigos 93.º a 99.º do CP. 
 
As outras medidas de segurança previstas no CP são:  

(i) Medida de interdição profissional. Ocorre quando o acto acima descrito é exercido com 
relação com a actividade profissional desse agente (art. 100.º, CP). 

(ii) Proibição de condução e cassação da licença de uso e porte de arma. O inimputável que 
praticar qualquer um dos actos previstos no nº.1 do artigo 88º pode ser sujeito à inibição de conduzir 
veículos a motor por um período previsto na lei (art. 101.º, CP). 
 
 
Entende-se que em Timor-Leste até a data não foram impostas penas de segurança. O acesso a locais 
de internamento de pessoas com doença mental, incluindo anomalia psíquica, é ainda limitado, tendo 
o primeiro hospital para o internamento de pessoas com doença mental foi recentemente construído. 
 
 
É de notar que o regime de execução das penas e medidas privativas e não privativas de liberdade, 
decretadas em virtude de uma decisão judicial é regulado através do Decreto-lei nº 14/20014, de 14 
de maio, vulgarmente conhecido como  a Regime de Execução Penall. 
 
Após o trânsito em julgado da decisão que determinou a aplicação da pena ou medida, cabe ao 
tribunal acompanhar a execução das penas e medidas e decidir da sua modificação, substituição e 
extinção, nos termos da lei. (art. 4º, n. 1 REP). 
 
O tribunal é coadjuvado pelos serviços prisionais e de reinserção social responsáveis pelo 
acompanhamento da execução. (art- 4º, n. 3 REP). 
 



   
 

 
 

 

11 

Os serviços prisionais garantem a execução das penas e medidas privativas da liberdade e a 
manutenção da ordem, segurança e disciplina nos estabelecimentos prisionais. (art. 7º, n. 1 REP) 
Os serviços de reinserção social colaboram com os serviços prisionais, auxiliando a preparação de 
licenças de saída do estabelecimento prisional, da liberdade condicional e da liberdade para prova e 
promovendo a sua reinserção social através de mecanismos de natureza social, educativa e laboral. 
(art. 7, n. 3 REP). 
 
  



   
 

 
 

 

12 

 
II - Visão Geral do Direito Processual Penal 
 
As Fases do Processo Penal  
 

 

 

 

Um processo penal poderá passar por 5 fases distintas, a saber, a fase do inquérito criminal, a fase da 
acusação, a fase do julgamento, a fase do recurso e a fase da execução da pena. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

As 5 fases do Processo Penal 

1. Inquérito Criminal 
a) Despacho de acusação 

b) Arquivamento do inquérito 

2. Acusação 

Rejeição da acusação 

3. Julgamento 

a) Sentença absolutória 

b) Sentença condenatória 

4. Recurso 

5. Execução da Pena 

 



   
 

 
 

 

13 

 
 
1. Inquérito Criminal  
 

O inquérito criminal é a fase que consiste num conjunto de diligências no sentido de averiguar se o 
crime aconteceu, quer dizer é a fase de investigar se os factos registados em auto de notícia 
ocorreram, como, em que circunstância e por quem, e recolher as provas que possam demonstrar o 
ilícito criminal (art. 224.º e 225º CPPli).  
 

O inquérito criminal é dirigido pelo Ministério Públicolii (art.227º CPPliii), assistido pelos órgãos de 
polícia criminalliv que atuam sob a sua orientação (art.228º CPPlv) 

Em regra o processo criminal é desencadeado através de queixa ou denúncia junto do Ministério 
Público ou Polícia, cabendo ao Ministério Público apreciar se qual o seguimento a dar-lhes (poder 
discricionário do MP em considerar se há elementos suficientes para a avançar para o inquérito, art. 
48º, n.2, al. a) CPP). 
E é no inquérito que se vai investigar a existência ou não de um crime, quem o cometeu e o grau da 
sua responsabilidade (art. 225ºlvi CPP). A direção do inquérito é competência direta e exclusiva do 
Ministério Público (art. 48º, n.2, al. b) e art. 227º CPP), que é ajuda na investigação pelos órgaos de 
polícia (que são orientados e coordenados pelo MP) na realização das diligências necessárias para a 
descoberta da verdade material (art. 52º, n.2lvii CPP). 
 

Este pode terminar em dedução da acusação ou em arquivamentolviii. 
 

a) Despacho de acusação (art. 236º CPPlix) – considera-se terem sido recolhidos indícios (isto é 
informação) suficientes de que houve um crime e foi possível quem foi o seu agente. Neste 
caso, o processo penal avança para sua fase seguinte, a Acusação. 

b) Arquivamento do Inquérito (art. 235º CPPlx) – põe termo ao processo penal, significando que 
não se passa à fase seguinte. O arquivamento pode resultar da insuficiência de indícios para 
se verificar a existência de um crime (não conseguiu recolher provas suficientes), ou do 
desconhecimento do agente que praticou o crime, ou por inadmissibilidade legal do 
procedimento (p. ex.: o procedimento estiver prescrito, arguido for inimputável, houver 
renúncia ou extinção do direito de queixa, desistência da queixa).  
É de ressalvar que o lesado pode recorrer da decisão de arquivamento do inquérito através 
de recurso hierárquicolxi, segundo o disposto no n. 4 do artigo 235º do CPP, no prazo de 5 
diaslxii após notificaçãolxiii do despacho de arquivamento. 
O superior hierárquico pode conhecer oficiosamente o arquivamento do inquérito, ou seja, 
pode por sua própria iniciativalxiv ordenar a acusação (art. 235º, n. 4 CPP). O superior 
hierárquico do magistrado do ministério Público que proferiu o despacho de arquivamento 
de inquérito será o Procurador da República Distrital (art. 22º, n.1 e 2lxv e art. 23º, al. b)lxvi do 
EMP). 

[Sobre o papel e posição do lesado recomendamos a leitura da aula 4] 
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2. Acusação 
 
Esta fase independente resulta da análise sistemática do processo penal, e dá-se quando após uma 
análise profunda por parte do Ministério Público, este deduz a acusação e envia os autos para o 
tribunal, onde o juiz faz a apreciação da acusação, decidindo sobre a sua rejeição ou prosseguimento 
para a fase de julgamento (art.239º CPPlxvii) 
 
Assim, o Ministério Público considerando que se recolheu indícios suficientes de que foi praticado o 
crime e de quem foi o seu agente, deduz despacho de acusação. O despacho de acusação deve conter, 
sob pena de nulidade, os seguintes elementos: identificação do arguido; narração dos factos que 
fundamentam a aplicação de uma pena ou medida de segurança ao arguido (como por exemplo, o 
lugar, o tempo e a motivação do agente para a realização do crime), as circunstâncias relevantes para 
a determinação da sanção ou medida de segurança; a indicação das disposições legais aplicáveis; a 
data e a assinatura (art. 236º, n.3). 
 
Deve ainda constar do despacho de acusação o rol de testemunhas e quaisquer outras provas a 
produzir em audiência, como por exemplo peritos ou consultores técnicos a serem ouvidos em 
julgamento (art. 236º, n.5). 
 
Tal como acontece como despacho de arquivamento, também a acusação tem de ser notificada ao 
arguido e ao lesado (art. 237º, n. 1).  
 
Contudo, a acusação pode ser rejeitada pelo Tribunal. 

Rejeição Acusação: “quando manifestamente infundada” (art. 1º, al.c) CPPlxviii), quando 
explicitamente não existem fundamentos. De acordo com o Tribunal de Recurso a definição 
“acusação manifestamente infundada” não deixa lugar para dúvidas, considerando que a 
“[a]cusação é manifestamente infundada quando (i) não contém a narração dos factos ou as 
indicações tendentes à identificação do arguido, (ii) não indica as disposições legais aplicáveis 
ou as provas que fundamentam a acusação, ou (iii) os factos narrados não constituem crime. 
É a partir da apreciação do que consta da acusação que o juiz irá decidir se ela é ou não 
manifestamente infundada. A utilização da expressão “manifestamente” significa que a falta 
dos elementos mencionados na alínea b) do artigo 1º só conduz à rejeição da acusação quando 
seja evidente ou salta à vista da simples leitura da acusação. Não é permitido ao juiz rejeitar 
a acusação com base na análise da prova indicada na acusação”lxix. 

 

 
Em Timor-Leste, no tempo da UNTAET, em processo penal exigia-se um processo analítico do juiz 
depois da apresentação das provas da acusação, ou seja, após a apresentação da acusação, o juiz 
decidia se havia ou não um caso a responder.  
 
De acordo com o princípio da presunção de inocência o arguido não precisa de provar que não é 
culpado, o Ministério Público é que precisa de acusar e demonstrar que a evidência apresentada é 
forte e que não há dúvida de que a pessoa é culpada. Em alguns países de CPLP, como Portugal e Brasil 
por exemplo, há casos em que defesa não apresenta qualquer prova, dizendo que não tem caso para 
responder pois as provas são insuficientes. 
 
Acontecia muito no tempo da UNTAET o juiz absolver sem a defesa fazer nada pois as evidências eram 
verdadeiramente insuficientes. A acusação não era forte o suficiente. Atualmente, em Timor-Leste, 
esta análise se uma acusação é forte suficiente não existe. Existe apenas a análise da rejeição da 
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acusação, e o critério é o do “manifestamente infundada”, ou seja, não é sobre a sua força, se é 
suficiente para provar que o arguido é culpado, é só sobre se tem fundamento básico para prosseguir. 
Isto acontece pois houve uma tentativa de simplificar o processo penal, porém esta simplificação foi 
em demasia e acabou por criar algumas dificuldades, com por exemplo, o arguido estar sujeito a um 
processo muito longo sem evidências fortes. Tal deriva por o CPP timorense ter utilizado como base 
o CPP português de 1986, mas como era difícil implementar o sistema presente no código português, 
tentou-se simplificar, criando assim os problemas. 
 
Porém, em Portugal existe a fase de instrução, que é pode ocorrer na forma de processo comum. Esta 
fase que é da competência exclusiva do juiz, destina-se a comprovar a decisão de deduzir acusação ou 
arquivamento do inquérito, para decidir se se submete ou não o caso a julgamento (art. 286º CPP 
PTlxx). Ou seja, vai se pronunciar sobre o mérito dos indícios e pressupostodo despacho do Ministério 
Público, e não sobre o mérito da causa. 
 

Quando o processo termina devido a arquivamento do inquérito ou rejeição da acusação, significa 
que não haverá julgamento, ou seja, no futuro pode ser que seja aberto novo inquérito criminal 
sem violar o princípio non nis in idem, ou seja, ninguém pode ser julgado mais do que uma vez 
pela prática do mesmo crime, conforme o disposto no art. 31º, n.4da CRDTLlxxi. O princípio em 
questão refere ao “julgamento”, prevendo que uma pessoa não pode ser julgada duas vezes 
por um mesmo crime. Mas quando se tem uma rejeição da acusação (ou o arquivamento) o 
processo não chega até a fase de julgamento. 
 

Assim, se considerar pertinente o MP pode instaurar novo inquérito criminal, pois a causa ainda não 
foi julgada. O mesmo já não acontece se após o julgamento a pessoa for absolvida 
 
 
Quando estamos perante um processo sumáriolxxii (que é um processo de natureza rápida, mais curto), 
a acusação é mais simples, não precisa de um documento de acusação formal, o Tribunal reconhece 
o auto de notícia (registo do crime junto da autoridade policial ou MP, que pode ser queixa, denúncia 
ou participação) como suficiente para a apreciação do Juiz. 
 
 
3. Julgamento 
 

Com base na prova produzida ou examinada, o Tribunal vai formar a sua convicção sobre a verdade 
do caso que lhe foi submetido, de quem foi o foi o agente e se este merece censura ou não.  
 
A sentençalxxiii do julgamento pode ser a absolvição ou a condenação do arguido 
 

a) Sentença Absolutória (art. 283º CPPlxxiv) – põe termo ao processo penal e a pessoa não pode 
ser julgada novamente por esse mesmo crime. Absolve o arguido da prática dos factos e do 
crime de que é acusado, ditando fim das medidas de coação e da prisão preventiva que possam 
estar a decorrer. 

b) Sentença Condenatória (art. 282º CPP) – condena o arguido pela prática do crime de que vem 
acusado e “especifica os fundamentos que presidiram à escolha e medida da sanção aplicada 
pela verificação do crime, indicando, se necessário o início e o regime do seu cumprimento, 
eventuais deveres do condenado e a sua duração (…). Considera-se, também, sentença 
condenatória a que tiver decretado dispensa da penalxxv”. 
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Para mais discussões sobre a Livre Apreciação da Prova, ver Aula 7. 

 

4. Recurso 
 
O direito de recurso, consagrado no art. 287º CPPlxxvi consiste em um pedido de reapreciação da 
decisão judicial por parte e um órgão judiciário superior.  
 
Como a sentença, apesar de ter de observar aspetos formais e substanciais, não deixa de ser um ato 
humano e como tal, se é necessário acautelar que se esta informar um erro ou uma injustiça que 
exista uma reapreciação por uma instância e juiz diferentelxxvii. 
Verifica-se então que os recursos são expedientes destinados a emendar erros ou vícios das decisões 
judiciais através de um tribunal hierarquicamente superior que corrija tais erros ou vícios. 
 
 
“Contrariamente ao disposto noutros textos constitucionais, o direito ao recurso no âmbito do 
processo penal não figura expressamente na Constituição timorense. Porem, não se pode deixar de 
considerar que esta garantia decorre do artigo 14.o-5 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos. Não resulta, no entanto, deste artigo uma obrigatoriedade de criação de mais de uma 
instância de recurso, pelo que a previsão no Código de Processo Penal de apenas uma instância de 
recurso não viola aquele tratado”lxxviii. 
 
Aliás , o Supremo Tribunal timorense, o Tribunal de Recurso, tem utilizado várias vezes a figura de 
reenvio para julgamento, prevista no art. 313 do CPP, que determina que Sempre que não for possível 
decidir da causa o tribunal de recurso determina o reenvio do processo para novo julgamento 
relativamente à totalidade do objecto do processo ou a questões concretamente   identificadas na 
decisão de reenvio. 
 
“A título exemplificativo, o Tribunal de Recurso tem decidido pelo reenvio para novo julgamento 
quando haja uma nulidade da sentença por falta de fundamentação da decisão ou invalidade da 
mesma pelo facto de o julgamento ter sido realizado com a intervenção de um juiz que deveria ter 
sido desqualificado por razoes de suspeição da sua imparcialidade. Note-se, ainda, que o Tribunal de 
Recurso considerou já que as nulidades sanáveis e arguidas durante o processo em primeira instância, 
quando não sanadas pelo tribunal a quo, possam justificar o reenvio do processo”lxxix. 
 
Existem duas modalidades de recurso:  

§ Recurso ordinário (art. 287º e seguintes) – quando as decisões ainda não transitaram em 
julgado. Sendo permitido recorrer sempre que não for expressamente proibido por lei (art. 
287º, n.1).  

§ Recurso extraordinário (art. 314º) – incidem sobre as decisões que já transitaram em julgado, 
e que podem utilizar-se quando haja de reparar um vício do processo ou da sentença. Podem 
tomar a forma de Revisão (art. 315º e seguintes) ou Fixação de jurisprudência (art. 321º e 
seguintes). 
 

 
5. Execução da Pena 
 

A execução da pena corresponde à fase em que o agente cumpre a pena a que foi condenado. 
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Relembramos que o Código Penal, no seu título IV prevê as consequências jurídicas do crime, ou seja 
prevê as penas principais, acessórias e medidas de segurança a aplicar à prática de um crime. Sem 
prejuízo das penas previstas em legislação avulsa. 
 
A execução das decisões penais vem regulada essencialmente em dois diplomas: o código de processo 
penal (Título IV) e o regime de execução penal. 
O regime e execução penal aplica-se a: à execução dapena de prisão, à execução da medida de 
segurança de internamento a inimputável; à execução de pena de prisão suspensa; à execução da 
pena de trabalho a favor da comunidade (art. 2º, n.1 REP). 
 
Esta é a fase de responsabilização do agente por ter realizado uma conduta ilicita. Todas as penas e 
medidas de segurança visam a proteção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade. 
Assim, pretende ser uma forma dissuasora da prática de crimes, de ressocialização do agente e de 
aplicação de justiça para o lesado e comunidade. 
 
A execução da pena é fundamental para assegurar a utilidade do processo e do direito penal ser. Afinal 
se os agentes não forem responsabilizados  ela sua atuação crimosa, a existência do direito deixaria 
de fazer sentido.  
 
Mas, tal como todo o processo penal, também a execução das penas deve ser pautada pelo respeito 
pelo princípio da legalidade e pelas garantias penais previstas na constituição e nos diplomas 
internacionais de proteção de direitos humanos a que Timor-Leste se vinculou (art. 3º, n.1lxxx REP).  
Aliás destaca-se aqui o preâmbulo do REP que determina como linhas orientadoras do regime “a 
necessidade de continuar a promover e assegurar uma melhoria no funcionamento dos serviços e 
estabelecimentos prisionais e uma plena introdução de condições mais favoráveis à reinserção social 
dos condenados; 
 
Tendo em conta que é necessário promover o estabelecimento de medidas e princípios que 
minimizem os efeitos da privação da liberdade e preservem o respeito próprio do recluso, facilitando 
o seu regresso à vida em liberdade;”.  
 
A execução das decisões penais envolve a cooperação de diferentes intervenientes:  

§ Tribunal (art. 326º CPPlxxxi) – cabe ao tribunal a promoção do andamento da execução e 
decisão das questões que lhe digam respeito (como por exemplo, extinção da pena) 

§ Ministério Público (art. 5º REPlxxxii e 324º, n. 1 CPPlxxxiii) – cabe ao Ministério Público 
promover, acompanhar e verificar a legalidade da execução das penas e medidas privativas 
da liberdade 

§ Instituições prisionais (art. 7º, n.1 REP) - Os serviços prisionais garantem a execução das 
penas e medidas privativas da liberdade e a manutenção da ordem, segurança e disciplina 
nos estabelecimentos prisionais. 

§ Serviços de Reinserção social (art. 7º, n. 2 e 3 REP) - Os serviços de reinserção social prestam 
assessoria técnica ao tribunal, auxiliam a preparação do recluso para a liberdade, 
promovendo a sua reinserção social e garantem o acompanhamento, apoio e vigilância da 
liberdade condicional e da liberdade para prova e demais penas e medidas executadas na 
comunidade. 
Os serviços de reinserção social colaboram com os serviços prisionais, auxiliando a 
preparação de licenças de saída do estabelecimento prisional, da liberdade condicional e da 
liberdade para prova e promovendo a sua reinserção social através de mecanismos de 
natureza social, educativa e laboral. 
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Os Prazos do Processo Penal  
 
 

 
 
Os prazos no Processo Penal diferem caso o arguido esteja preso ou não, isto acontece pois a prisão 
preventiva consiste em uma limitação de um direito fundamental à liberdade, e devido a essa restrição 
o prazo tem de ser menor. 
 
 

 
 
 

1. Inquérito criminal (prazo da investigação) – art. 232ºlxxxiv CPP 
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§ O prazo específico para a duração do inquérito é de 6 meses para arguidos presos 
(podendo ser prolongado por mais 6 meses). É de referir ainda que que o prazo entre 
a detenção e o primeiro de interrogatório não pode ultrapassar as 72h (art. 217º, n.1, 
al. a) CPPlxxxv). 
A previsão da prisão preventiva tem como fundamento a necessidade de o arguido 
estar preso para não impedir a investigação. Mas se a investigação não acontece (se 
o MP não faz a investigação nem a delega) não há o propósito de o arguido ficar em 
prisão preventiva.  

§ O prazo específico para a duração do inquérito de 1 ano para arguidos não presos 
(podendo ser prolongado por mais 1 ano) 

§ E existe apenas um prazo de 15 dias entre o termo do inquérito e a dedução de 
acusação (art. 236.ºlxxxvi CPP). 

 
 
 

2. Julgamento (prazo desde detenção até à leitura da sentença) 
§ No caso de arguidos presos, o prazo máximo de duração de todo o processo penal é 

de 2 anos (art. 195º CPPlxxxvii) 
§ No caso de arguidos não presos não há prazo específico na lei para a conclusão do 

processo penal 
§ Entre a conclusão do julgamento e respetiva deliberação do Tribunal e a leitura em 

audiência da Decisão Final, temos o prazo de 15 dias (art.279º, n.3 CPPlxxxviii). 
 
Isto faz com que na prática haja prioridade no julgamento de casos com arguidos em prisão 
preventiva.  
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As Partes Processuais do Processo Penal 
 

 
 
 
Existem 6 participantes/sujeitos processuais em Timor-Leste, tendo depois cada um deles artigos 
próprios sobre o papel específico de cada um.  
 
O próprio CPP, no seu título II, enumera quais os participantes processuais e as disposições gerais do 
papel de cada um, ao qual depois acrescem os artigos relativos a procedimentos específicoslxxxix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todavia, para além dos participantes processuais existem ainda outros atores que podem intervir no 
processo penal. A estes chamamos de intervenientes processuais. 

São participantes / sujeitos processuais (quem ocupa posições chave ao longo de todo o processo 
penal): 

1. Juiz (capítulo II - artigo 38º a 46º) 
2. Ministério Público (capítulo IV - artigo 48º a 51º) 
3. Polícia (capítulo V - artigo 52º a 57º) 
4. Arguido (capítulo VI - artigo 58º a 65º) – que ao longo do processo vai mudando de nome: 

suspeito, arguido e condenado  
5. Defensor (capítulo VII - artigo 66º a 70) 
6. Lesado (capítulo VIII - artigo 71º e 72º) 
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A não presença do arguido impõe o adiamento da audiência quando a sua presença é considerada 
imprescindível (art.253º, n.1 CPPxc). Todavia, o mesmo não se aplica ao defensor ou Ministério Público. 
Isto porque em Timor-Leste se prevê que haja sempre  defensores no tribunal para o caso de o 
defensor inicial não comparecer. Nesses casos requer-se a presença do defensor de tribunal. O próprio 
CPP atribui um período para o defensor novo analisar o caso, período esse que decorre dentro do 
próprio tribunal pois assume-se que os defensores possuem a capacidade de rapidamente, com base 
nos autos, promover uma defesa. Isto acontece, pois, cabe ao MP a função de acusação. Ora veja-se 
o artigo 260º do CPP: 
 

Artigo 260.º 
Falta do Ministério Público ou do defensor do arguido 

1. A falta do Ministério Público ou do defensor nunca justifica o adiamento da 
audiência. 
2. O Ministério Público será substituído pelo respectivo substituto legal e o 
defensor por pessoa idónea, de preferência advogado ou licenciado em direito, 
sob pena de nulidade insanável. 
3. Ser-lhes-á facultado o tempo necessário para se prepararem para o julgamento, 
nomeadamente pela consulta dos autos e contacto com o arguido. 

*Nota: Timor-Leste adotou um sistema positivo, que tem por base o sistema civilista, em que a principais as 
regras reguladoras do sistema social são reproduzidas em lei escrita (direito positivo). País que que implementa 
o direito civilista com base no direito positivo, leva a que no direito penal os ilícitos criminais sejam previstos 
especificamente em lei. 
Nos países de common law, os ilícitos penais são retirados da interpretação da jurisprudência dos tribunais, 
mas mesmo com este sistema não violam o princípio geral de direito penal, em que é sem crime específico não 
se pode responsabilizar a pessoa. A definição dos crimes é que é feita através das sentenças judiciais, no 
âmbito da jurisprudência. 
i A ilicitude penal consiste na contrariedade ao Direito, ou seja, na lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico 
fundamental protegido por uma norma jurídica penal.  
ii PRATA, Ana (Coord.), Dicionário Jurídico – Volume II, p.186, 3º Edição, Edições Almedina, S.A, abril 2018 
iii SANTOS, Manuel Simas, LEAL-HENRIQUES, Manuel, SANTOS, João Simas, Noções de Processo Penal, p.11 a 15, 
(3ªEdição, Rei dos Livros, outubro 2020 
iv PRATA, Ana (Coord.), Dicionário Jurídico, p.188, 3º Edição, Edições Almedina, S.A, abril 2018 
v Artigo 61º CP sobre a finalidade das penas e medidas de segurança: A aplicação de penas e de medidas de 
segurança visa a protecção de bens jurídicos essenciais à vida em sociedade e a reintegração do agente nesta. 
vi O art.31º da CRDTL “consagra o princípio da legalidade no âmbito jurídico-penal na sua máxima amplitude, ou 
seja, quer num plano substantivo, quer ainda no âmbito processual penal. Consagra igualmente o direito à paz 

                                                             
 

 

Participantes/Sujeitos Processuais – são aqueles que têm intervenção decisiva no processo, os que 
podem de algum modo interferir no seu andamento e traçar-lhe o rumo ou o seu destino. 

≠ 

Interveniente Processual – as restantes atores que podem entrar no circuito processual, ou seja, 
que de alguma forma atuam no processo, como p. ex.: as testemunhas, peritos e consultores 
técnicos. 
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jurídica por parte de um arguido, objeto de sentença com trânsito em julgado, assim como o direito a 
indemnização por condenação injusta. São estes verdadeiros pilares dos modernos Estados de Direito, reflexos 
do sentido humanista da filosofia que lhes subjaz”, BACELAR DE Vasconcelos, Pedro Carlos (Coord.), Constituição 
Anotada da República Democrática de Timor-Leste, p.127, Direitos Humanos – Centro de Investigação 
Interdisciplinar, outubro de 2011  
vii Artigo 31º CRDTL: 1. Ninguém pode ser submetido a julgamento senão nos termos da lei. 
2. Ninguém pode ser julgado e condenado por um ato que não esteja qualificado na lei como crime no momento 
da sua prática, nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam expressamente fixados em lei 
anterior. 
3. Não podem aplicar-se penas ou medidas de segurança que no momento da prática do crime não estejam 
expressamente previstas na lei. 
4. Ninguém pode ser julgado e condenado mais do que uma vez pelo mesmo crime. 
5. A lei penal não se aplica retroativamente, a menos que a nova lei beneficie o arguido. 
6. Qualquer pessoa injustamente condenada tem direito a justa indemnização, nos termos da lei. 
viii Artigo 1º, alínea a) do Código Processo Penal: Para efeitos do disposto no presente Código considera se: a) 
“Crime”, o conjunto de pressupostos de que depende a aplicação ao agente de uma pena ou medida de 
segurança criminais; 
ix Artigo 11º CP: 1. Quando um tipo legal de crime compreender um certo resultado, o facto abrange não só a 
acção adequada a produzi-lo como a omissão da acção adequada a evita-lo, salvo se outra for a intenção da lei. 
2. A comissão de um resultado por omissão só é punível quando sobre o omitente recair um dever jurídico que 
pessoalmente o obrigue a evitar esse resultado. 
3. No caso previsto no número anterior, a pena pode ser extraordinariamente atenuada. 
x Acórdão do Tribunal de Recurso nº51-CO-07-TR, de 8/11/2007. Disponível em: 
https://www.tribunais.tl/acordaos/2007/2007-Crime/AC-08-11-2007-P-51-CO-07-TR.pdf  
xi Artigo 14º CP: Só é punível o facto praticado com dolo, ou nos casos especialmente previstos na lei, com 
negligência. 
xii Disponível em https://www.tribunais.tl/acordaos/2011/crime/Ac-08-06-2011-P-86-CO-2010-TR.pdf  
xiii Artigo 22º CP: Os actos preparatórios não são puníveis, salvo disposição legal em contrário. 
xiv Artigo 138º CP: Quem matar outra pessoa é punido com pena de prisão de 8 a 20 anos.  
xv Artigo 160º CP: 1. Quem, fora dos casos previstos na lei processual penal, detiver, prender, mantiver presa ou 
detida outra pessoa, ou de qualquer outra forma a privar da liberdade, é punido com pena de prisão até 3 anos 
ou com multa. 
2. A pena de prisão é de 2 a 8 anos se a privação da liberdade: 
a) Durar mais de setenta e duas horas; 
b) For efectuada por meio de ofensa à integridade física, tortura ou qualquer outro tratamento cruel, degradante 
ou desumano; 
c) Causar, por negligência do agente, a morte da vítima, ou tiver como resultado o suicídio desta; 
d) Tiver como vítima quem exerça a autoridade pública, religiosa ou política. 
e) For promovida, autorizada ou apoiada por agente de autoridade pública ou membro de organização política. 
xvi Artigo 41º CP: 1. Salvo tratando-se de crimes que protejam bens eminentemente pessoais, constitui um só 
crime continuado a realização plúrima do mesmo tipo de crime ou de vários tipos de crime que 
fundamentalmente protejam o mesmo bem jurídico, executada por forma essencialmente homogénea e no 
quadro de solicitação de uma mesma situação exterior que diminua consideravelmente a culpa  do agente. 
2. O crime continuado é punível com a pena aplicável à conduta mais grave que integrar a continuação. 
xvii Artigo 35º CP: 1. O número de crimes determina-se pelo número de tipos de crimes efectivamente cometidos, 
ou pelo número de vezes que o mesmo tipo for preenchido pela conduta do agente. 
2. Para efeito do que dispõe o artigo seguinte considera-se como concurso o caso em que o agente, tendo 
praticado um crime, comete outro antes de ter sido condenado por decisão transitada em julgado. 
xviii Artigo 36º CP: 1. Em caso de concurso de crimes, é aplicada uma pena única, cujo limite mínimo corresponde 
à mais elevada das penas concretamente aplicadas aos vários crimes e o limite máximo à soma material das 
diversas penas parcelares. 
2. O limite máximo da moldura do concurso não pode exceder 600 dias para a multa ou 30 anos para a prisão, 
mesmo nos casos em que a soma material das penas parcelares ultrapassar esse limite legal. 
3. Na determinação da pena única o tribunal considera, em conjunto, os factos e a personalidade do agente. 
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xix Disponível em https://www.tribunais.tl/acordaos/2015/crime/Proc_81-CO-2015-TR.pdf  
xx Disponível em https://www.tribunais.tl/acordaos/2019/crime/Proc-141-CO-2017-TR.pdf  
xxi Art. 251º, n. 1, CP: “Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outrem, subtrair coisa móvel 
alheia, é punido com pena de prisão até 3 anos ou multa”. 
xxii Art. 253º, n. 1, CP: “Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outra pessoa, subtrair ou 
constranger a que lhe seja entregue coisa móvel alheia por meio de violência contra uma pessoa, de ameaça 
com perigo iminente para a vida ou para a integridade física ou pondo-a na impossibilidade de resistir, é punido 
com pena de prisão de 3 a 10 anos”. 
xxiii Ver também: https://jurisprudencia.pt/acordao/191503/. 
xxiv Art. 38º:  “a) Se tratar igualmente de penas de prisão suspensas na sua execução e a cumulação referida não 
obstar à continuação do regime de suspensão da pena única; b) Tratando-se de cumulação com penas de prisão 
efectiva, existirem circunstâncias que determinem a revogação da suspensão da execução da pena, 
independentemente da cumulação de penas; c) As penas suspensas a cumular tiverem diferentes períodos de 
suspensão ou, sendo iguais, se encontrarem em distintas fases de cumprimento e o tribunal estabelecer um 
período de suspensão único de acordo com as necessidades de prevenção e as circunstâncias do caso”. 
xxv Para um maior aprofundamento do sistema de participação em um crime recomenda-se a leitura do Acórdão 
do tribunal da Relação nº38-CO-10-TR, de 23/09/2010. Disponível em: 
https://www.tribunais.tl/acordaos/2010/2010-Crime/AC-23-09-2010-P-38-CO-10-TR.pdf  
xxvi Artigo 30º CP: 1. É autor quem executa o facto, por si mesmo ou por intermédio de outrem, de que se serve 
como instrumento. 
2. São co-autores se, por acordo tácito ou expresso, tomarem parte directa na execução ou actuarem em 
conjugação de esforços para a prática do mesmo crime. 
xxvii Artigo 32º CP: 1. É punível como cúmplice quem, dolosamente ajudar material ou moralmente outrem a 
praticar um crime. 
2. É aplicável ao cúmplice a pena correspondente ao tipo de ilícito, extraordinariamente atenuada. 
xxviii Para uma melhor compreensão da análise feita pelo Tribunal de Recurso sobre a definição de co-autoria 
recomenda-se a leitura do Acórdão 40-CO-2011-TR, de 07/07/2011. Disponível em: 
https://www.tribunais.tl/acordaos/2011/crime/Ac-07-07-2011-P-40-CO-2011-TR.pdf  
xxix Artigo 30º, n. 2, CP: São co-autores se, por acordo tácito ou expresso, tomarem parte directa na execução ou 
actuarem em conjugação de esforços para a prática do mesmo crime. 
xxx Artigo 292º - Corrupção passiva para acto ilícito 
1. O funcionário que por si, ou por interposta pessoal, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou 
aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua 
promessa, para um qualquer acto ou omissão contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela 
solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão de 3 a 15 anos. 
2. Se o agente, antes da prática do facto, voluntariamente repudiar o oferecimento ou a promessa que aceitara, 
ou restituir a vantagem, ou, tratando-se de coisa fungível, o seu valor, é dispensado de pena. 
3. A pena é especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente na recolha das provas decisivas para a 
identificação ou a captura de outros responsáveis. 
Artigo 293º - Corrupção passiva para acto lícito 
1. O funcionário que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou 
aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua 
promessa, para um qualquer acto ou omissão não contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela 
solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 
2. Na mesma pena incorre o funcionário que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou 
ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não 
patrimonial de pessoa que perante ele tenha tido, tenha ou venha a ter qualquer pretensão dependente do 
exercício das suas funções públicas. 
xxxi Artigo 294º - Corrupção activa 
1. Quem por si, ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a 
funcionário, ou a terceiro com conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial que ao 
funcionário não seja devida, com o fim indicado no artigo 292o, é punido com pena de prisão de 3 a 10 anos. 
2. Se o fim da conduta descrita no número anterior for o indicado no artigo 293o, o agente é punido com pena 
de prisão até 2 anos ou com pena de multa. 
xxxii Nesse sentido, jurisprudência portuguesa: 
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“IV. A extensão de tipicidade decorrente do artigo 28.º, n.º 1, do CP não pode ser aplicada ao crime de corrupção 
por outra ter sido a intenção da norma incriminadora. 
V. Se não fosse assim, qualquer acordo entre o corruptor e o corrupto (que, não sendo hoje elemento típico, 
existe numa grande parte dos casos de corrupção) neutralizaria a opção do legislador de valorar diferentemente 
a corrupção passiva e a corrupção activa e de criar tipos autónomos a que correspondem também molduras 
penais distintas”. Ver: 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f3eb89bb61cb9633802579b50067ec00?Op
enDocument  
xxxiii Artigo 51º: 1. A determinação da medida da pena, dentro dos limites definidos na lei, é feita em função da 
culpa do agente e das exigências de prevenção. 
2. Na determinação concreta da pena o tribunal atende a toadas as circunstâncias que, não fazendo parte do 
tipo de crime, depuserem a favor do agente ou contra ele. 
3. Na sentença são expressamente referidos os fundamentos da medida da pena. 
xxxiv Artigo 52º CP: 1. São consideradas circunstâncias agravantes gerais da responsabilidade do agente todas as 
circunstâncias anteriores, contemporâneas ou posteriores ao crime, que, não fazendo parte do tipo legal, 
revelem um maior grau de ilicitude dos factos, da conduta ou da culpa do agente, aumentando a necessidade 
da pena. 
2. São susceptíveis de constituir circunstâncias agravantes gerais, entre outras, as seguintes: 
a) Execução do crime com deslealdade, entendendo-se que tal acontece nos casos de traição, emboscada, 
espera, disfarce 
b) O crime ser praticado contra as pessoas empregando meios, modos ou formas que directa 
ou indirectamente visem garantir a execução sem o perigo que lhe poderia resultar da eventual defesa do 
ofendido; 
c) O crime ser praticado mediante fraude, engano, excesso de poder ou de autoridade ou aproveitando-se das 
circunstâncias de lugar, tempo 
d) O crime ser cometido mediante o pagamento ou a recepção de um valor ou recompensa; 
e) O crime ser motivado por razões racistas ou qualquer outro sentimento discriminatório por causa do género, 
ideologia, religião ou crenças da vítima, da etnia, da nacionalidade a que pertença, em razão do sexo ou das 
suas orientações sexuais, ou de enfermidade ou diminuição física de que sofra; 
f) Ter o agente o dever especial de não cometer o crime, de impedir a sua prática ou de concorrer para a sua 
punição ou prevalecer-se, para a prática do crime, de autoridade pública que detenha ou invoque; 
g) Não sendo caso de reincidência, o agente tiver praticado um ou mais crimes da mesma natureza nos 3 anos 
anteriores ao momento da prática daquele por que estiver a ser julgado, independentemente da altura da 
condenação; 
h) O crime ser praticado na mesma ocasião de outro crime como meio de facilitar a realização de outro ou outros 
crimes; 
i) Execução do crime ser facilitada pelo facto do agente entrar ou tentar entrar na residência do ofendido ou 
utilizar veneno, inundação, incêndio, explosão, naufrágio ou avaria de barco ou arma 
j) A prática do crime ou o aproveitamento das consequências do mesmo ser facilitada pelo concurso de duas ou 
mais pessoas; 
k) Aumentar intencional e desumanamente o sofrimento da vítima causando-lhe sofrimentos desnecessários à 
consumação ou quaisquer outros actos de espoliação, crueldade ou destruição também desnecessários à 
execução do crime; 
l) O ofendido ser ou ter sido cônjuge ou se encontrar em situação de facto idêntica, ou ser ascendente, 
descendente, irmão, adoptado ou adoptante do agente; 
m) O ofendido ser pessoa particularmente vulnerável em razão da idade, doença ou deficiência física ou psíquica, 
sempre que tal circunstância não faça parte do tipo legal. 
xxxv Artigo 54º: 1. Quando o agente praticar um crime doloso a que deva aplicarás, concretamente, pena de 
prisão efectiva superior a 1 ano ocorrendo, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
a) O agente ter praticado anteriormente três ou mais crimes dolosos a que tenha sido aplicada pena de prisão 
efectiva; 
b) Terem decorrido menos de três anos entre cada um dos crimes e o seguinte; 
c) A avaliação conjunta dos factos e da personalidade do agente revelar acentuada ou perigosa tendência para 
o crime;  
a pena aplicável é a do crime cometido elevando-se os limites mínimo e máximo em um terço. 
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2. O disposto neste preceito prevalece sobre as regras próprias da punição da reincidência. 
xxxvi Artigo 55º CP: 1. São consideradas circunstâncias atenuantes gerais da responsabilidade do agente, as 
circunstâncias que precedam, acompanhem ou ocorram após a prática do crime e que deponham a favor do 
agente. 
2. São susceptíveis de constituir circunstâncias atenuantes gerais, entre outras, as seguintes: 
a) As causas de exclusão referidas no capítulo anterior, sempre que se não verifique a totalidade dos requisitos 
previstos para que a causa de exclusão produza efeitos; 
b) O agente actuar em consequência de factos causadores de emoção violenta, obsessão ou outro estado 
passional de idêntica natureza ou reagir em acto imediato a provocação; 
c) O agente apresentar-se voluntariamente às autoridades antes de conhecer a existência de procedimento 
criminal contra si; 
d) O agente confessar espontaneamente a prática do crime ou contribuir decisivamente para o apuramento das 
circunstâncias em que a acção criminosa ocorreu; 
e) A existência de actos demonstrativos do arrependimento sincero do agente; 
f) A pouca intensidade do dolo ou da negligência; 
g) A reconciliação entre a vítima e o agente. 
Artigo 56º CP: 1. Para além dos casos expressamente previstos na lei, a pena prevista no tipo legal de crime é 
extraordinariamente atenuada sempre que existam circunstâncias anteriores, contemporâneas ou posteriores 
ao crime que conjunta ou individualmente, diminuam por forma acentuada a ilicitude da conduta, a culpa do 
agente ou a necessidade da pena: 
2. Para efeito do disposto no número anterior, são consideradas entre outras, as seguintes circunstâncias: 
a) O agente ter actuado sob a influência de ameaça grave ou sob o ascendente de pessoa de que depende ou a 
quem deve obediência; 
b) A conduta do agente ser determinada por motivo honroso, por forte solicitação ou tentação da própria vítima 
ou por provocação injusta ou ofensa imerecida; 
c) O agente reparar o dano causado ou diminuir os seus efeitos, em qualquer momento do processo mas antes 
de iniciada a audiência de julgamento; 
d) Ter decorrido muito tempo sobre a prática do crime, mantendo o agente boa conduta; 
e) Ser o agente portador de imputabilidade sensivelmente diminuída. 
Artigo 57º CP: 1. Sempre que houver lugar à atenuação extraordinária da pena, observa-se o seguinte 
relativamente aos limites da pena aplicável: 
a) Limite máximo da pena de prisão é reduzido de um terço; 
b) Limite mínimo da pena de prisão é reduzido a um quinto se for igual ou superior a 3 anos e ao mínimo legal 
se for inferior; 
c) Limite máximo da pena de multa é reduzido de um terço e o limite mínimo reduzido ao mínimo legal; 
d) Se o limite máximo da pena de prisão não for superior a 3 anos pode a mesma ser substituída por multa, 
dentro dos limites gerais. 
2. A pena extraordinariamente atenuada que tiver sido em concreto fixada é passível de substituição, incluída a 
suspensão, nos termos gerais. 
xxxvii O artigo 32º, n.1 da CRDTL “consagra um princípio de humanidade em matéria de espécies de consequências 
jurídicas da realização de condutas criminosas (lato sensu consideradas). Proíbe-se aqui a existência de prisão 
perpétua ou que pela sua extensão se torne, na prática, perpétua, também de penas ou medidas de segurança 
de duração ilimitada (sem fixação de limites mínimos ou máximos) ou indefinida (deixando a fixação de limites 
ao juiz). Este dispositivo não é colocado em causa pelo facto de, no âmbito da medida de segurança de 
internamento, arts. 93.° e ss. do Código Penal, a sua execução ser necessariamente indeterminada, porque 
dependente da perigosidade do delinquente, ainda que limitada na sua duração, arts. 94.° e 95.° do CP. Por 
outro lado, o legislador constitucional proibiu a extradição por crimes a que corresponda na lei do Estado 
requisitante uma pena perpétua (ver anotação ao art. 35.°, n.° 3, da Constituição). Desta forma permite-se a 
possibilidade de se atender à ressocialização do delinquente (art. 61.° do CP, in fine) que de outra maneira 
poderia ser anulada totalmente (caso, desde logo, da existência da pena de morte, proibida pelo art. 29.°, n.° 3, 
da Constituição ou da decretação de penas perpétuas sem mais). O Código Penal, no seu art. 59.°, transcreve as 
proibições deste preceito constitucional, art. 32.°, n.° 1, acrescentando a proibição da pena de morte, prevista 
no art. 29.°, n.° 3.”, BACELAR DE Vasconcelos, Pedro Carlos (Coord.), Constituição Anotada da República 
Democrática de Timor-Leste, p.133, Direitos Humanos – Centro de Investigação Interdisciplinar, outubro de 2011  
xxxviii Artigo 66º CP: 1. A pena de prisão tem a duração mínima de 30 dias e máxima de 25 anos. 
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2. Nos casos especialmente previstos na lei, o limite da pena prisão é de 30 anos. 
3. O limite máximo da pena referido no número anterior nunca pode ser excedido. 
xxxix Artigo 67º CP: 1. A pena de prisão aplicada em medida não superior a 1 ano é substituída por igual tempo 
de multa, até ao limite máximo legal, sempre que as exigências de prevenção de futuros crimes não imponham 
o cumprimento da prisão e, face às circunstâncias do caso, o tribunal entenda não dever suspender a execução. 
2. O não pagamento injustificado da multa substitutiva ou de alguma prestação, implica o cumprimento 
imediato da pena de prisão inicialmente fixada, que pode ser sustado pelo pagamento imediato da totalidade 
da multa ou pela indicação de bens como garantia, descontando-se sempre as prestações que tiverem sido 
pagas. 
3. O tribunal deve fundamentar a decisão porque não efectua a substituição sempre que a pena aplicada o 
permita. 
xl Artigo 75º CP: 1. A pena de multa é fixada no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias, salvo disposição legal 
em contrário. 
2. Cada dia de multa corresponde a uma quantia entre meio dólar e 200 dólares americanos, que o tribunal fixa 
em função da situação económica e financeira do condenado e dos seus encargos pessoais. 
3. Sempre que as circunstâncias do caso o justifiquem, o tribunal pode autorizar o pagamento da multa dentro 
do prazo de 1 ano, ou permitir o pagamento em prestações, não podendo a última prestação ultrapassar o limite 
de 2 anos após a data do trânsito em julgado da condenação. 
xli Artigo 78º CP: 1. A pena de trabalho a favor da comunidade consiste na prestação gratuita de trabalho em 
organismo público ou a outras entidades que o tribunal repute de interesse comunitário desde que obtido o 
consentimento do condenado. 
2. A duração do trabalho que o condenado deva prestar é fixada pelo tribunal substituindo-se cada dia de prisão 
fixado na sentença por uma hora de trabalho, nunca podendo ultrapassar 240 horas. 
3. O trabalho pode ser prestado durante ou fora do horário normal de serviço, de forma contínua ou não, sem 
exceder por dia o permitido segundo o regime de horas extraordinárias e sempre de modo a que não seja 
afectada a sobrevivência do condenado ou dos seus familiares. 
4. O não cumprimento injustificado da prestação do trabalho a favor da comunidade, importa o cumprimento 
da pena inicialmente aplicada, descontados os dias de trabalhos já prestados, de acordo com o nº2. 
xlii Artigo 82º CP: Se o agente for considerado culpado pela prática de crime a que corresponda em abstracto 
pena de prisão não superior a 3 anos ou multa, o tribunal pode limitar-se a admoestá-lo desde que, 
cumulativamente: 
a) O dano causado pela conduta criminosa tenha sido reparado; 
b) Se trate de delinquente primário; 
c) A prevenção criminal e a recuperação do delinquente se bastem com a admoestação. 
xliii Artigo 84º CP: 1. A lei pode fazer corresponder a certos crimes a proibição de exercício de determinados 
direitos ou profissões. 
2. As penas acessórias são cumuláveis entre si e só podem ser aplicadas em simultâneo com uma pena principal, 
devendo a sua duração ser fixada em função da medida da culpa. 
xliv Artigo 85º CP: 1. O tribunal que condenar alguém que desempenhe um cargo público a pena de prisão efectiva 
deve decretar a suspensão do exercício dessa função pelo período de cumprimento da pena, se o condenado não 
for demitido disciplinarmente. 
2. São aplicáveis ao condenado, durante o período de suspensão, os efeitos que de acordo com a legislação 
respectiva acompanham a sanção disciplinar de suspensão do exercício de funções. 
3. O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável a profissões ou actividades cujo exercício 
depender de título público, autorização ou homologação da autoridade pública. 
xlv Artigo 86º CP: 1. O titular de cargo público, funcionário público ou agente da Administração, que, no exercício 
da actividade para que foi eleito ou nomeado, for condenado a pena de prisão superior a 3 anos pode ser proibido 
do exercício daquelas funções por um período de 2 a 5 anos quando ocorrer alguma das seguintes circunstâncias: 
a) O facto ser praticado com flagrante e grave abuso da função ou com manifesta e grave violação dos deveres 
inerentes à função; 
b) O agente revelar indignidade ou incapacidade manifesta para o exercício do cargo; 
c) A natureza do facto implicar a perda da confiança necessária ao exercício da função. 
2. O disposto no número anterior é correspondentemente aplicável às profissões ou actividades cujo exercício 
depender de título público ou de autorização ou homologação da autoridade pública. 



   
 

 
 

 

27 

                                                                                                                                                                                             
 

 

3. O tempo em que o condenado estiver privado da liberdade em consequência de medida de coacção, pena ou 
medida de segurança não conta para o período de proibição. 
4. Não tem aplicação a pena acessória prevista neste artigo, quando, pelos mesmos factos, for aplicada a 
medida de segurança prevista no artigo 100º. 
5. A aplicação do disposto no presente artigo obriga à comunicação da condenação do tribunal à autoridade 
pública da qual o funcionário depender. 
xlvi Artigo 87º CP: 1. O cidadão estrangeiro condenado pela prática de crime a que corresponda pena de prisão 
superior a 3 anos pode ser expulso do território nacional se nele residir há menos de 15 anos: 
a) Por um período até 2 anos se residente há mais de 10 anos; 
b) Por um período até 5 anos se residente há mais de 5 e menos de 10 anos; 
c) Por um período até 10 anos se residente há menos de 5 anos. 
2. A expulsão referida no número anterior aplica-se quando no caso concreto seja exigida por razões de 
segurança interna, saúde pública ou para evitar a continuação da actividade criminosa. 
3. A pena de expulsão é executada independentemente do cumprimento total ou parcial da pena principal. 
xlvii Artigo 88º CP: 1. Pode ser sujeito a inibição de conduzir veículos a motor por um período a fixar entre 3 meses 
e 2 anos quem for punido: 
a) Por crime previsto nos artigos 207º a 209º; 
b) Por crime cometido com utilização de veículo motorizado e cuja execução tiver sido por este facilitada de 
forma relevante; ou 
c) Por crime de desobediência cometido mediante recusa de submissão às provas legalmente 
estabelecidas para detecção de condução de veículo motorizado sob efeito de álcool, estupefaciente, substância 
psicotrópica ou produto com efeito análogo perturbador da aptidão física, mental ou psicológica. 
2. É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 86º. 
xlviii Artigo 89º CP: 1. Em caso de condenação por crime doloso praticado com utilização de arma, o tribunal pode 
decretar a cassação da licença de uso e porte de arma ponderadas as circunstâncias e a gravidade da conduta, 
por um período de 2 a 8 anos. 
2. É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 86º. 
xlix Artigo 21º CP: 1. É inimputável quem, por força de uma anomalia psíquica, for incapaz, no momento da prática 
do facto, de avaliar a ilicitude deste ou de se determinar de acordo com essa avaliação. 
2. Pode ser declarado inimputável quem, por força de anomalia psíquica, tiver, sensivelmente diminuída, a 
capacidade para avaliar a ilicitude no momento da prática do facto ou para se determinar de acordo com essa 
avaliação. 
3. A comprovada incapacidade do agente para ser influenciado pelas penas pode constituir índice da situação 
prevista no número anterior. 
4. A imputabilidade não é excluída quando a anomalia psíquica tiver sido provocada pelo agente com intenção 
de praticar o facto. 
l Também Portugal, em apenas 2009, aprovou o Código de Execução das Penas e Medidas Privativas de 
Liberdadde (Lei nº 115/2009, de 12 de Outubro). Este diploma veio revogar o decreto-lei nº 265/79, de 01 de 
Agosto, que efetuou a reforma do sistema prisional e apenas contemplava as medidas privativas de liberdade. 
li Artigo 224º CPP: O inquérito principia com a aquisição de notícia do crime pela entidade encarregue de o 
realizar. 
Artigo 225ª CPP: O inquérito é a fase processual da investigação destinada a recolher provas e a realizar 
diligências necessárias à demonstração do cometimento de um crime e da responsabilização dos seus autores e 
dos elementos relevantes para a determinação dos danos causados pelo crime e valor da indemnização, sempre 
que não devam ser julgados em processo sumário. 
lii A Lei nº 14/2005, de 16 de setembro,  prevê o Estatuto do Ministério Público. O Ministério Público deve, até 
por imperativo constitucional, ter estatuto próprio no qual se defina a estrutura, função e competência dos 
órgãos que o integram, designadamente a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Superior do Ministério 
Público, mais definindo a carreira, os direitos e deveres e a responsabilidade disciplinar dos seus magistrados. 
Para uma mais aprofundada examinação do papel do Ministério Público em processo penal e dos seus Estatutos, 
por favor consultar os apontamentos da aula 5. 
liii Artigo 227º CPP: No inquérito que não efectue directamente, compete ao Ministério Público, para além de 
assumir a sua direcção, praticar ou autorizar os actos cuja competência a lei lhe reservar. 
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liv O Decreto-lei nº 15/2014, de 14 de maio, aprova a orgânica da Polícia Científica e de Investigação Criminal, 
abreviadamente designada por PCIC, dispondo sobre as regras relativas ao seu funcionamento, ao seu pessoal 
e à sua organização. A PCIC é um órgão auxiliar da administração da justiça que actua na dependência funcional 
do Ministério Público, que a fiscaliza. 
lv Artigo 228º CPP: 1. Todos os demais actos processuais a realizar no decurso do inquérito podem sê-lo pela 
autoridade policial. 
2. A competência territorial para os efeitos do disposto no número anterior é determinada pelas respectivas leis 
orgânicas. 
lvi Art. 225º CPP: O inquérito é a fase processual da investigação destinada a recolher provas e a realizar 
diligências necessárias à demonstração do cometimento de um crime e da responsabilização dos seus autores e 
dos elementos relevantes para a determinação dos danos causados pelo crime e valor da indemnização, sempre 
que não devam ser julgados em processo sumário. 
lvii Artigo 52º, n.2 CPP: Compete também à polícia, quando solicitada, coadjuvar as autoridades judiciárias com 
vista à realização das finalidades do processo, nomeadamente o Ministério Público durante o inquérito. 
lviii “(…) a lei processual penal atual, a decisão do Ministério Público de acusar ou arquivar não pode ser 
controlado pelo juiz. Mas essa decisão não pode ser arbitrária. Diz a Constituição que no exercício das suas 
funções os magistrados do Ministério Público estão sujeitos a critérios de legalidade, objectividade e isenção 
(artigo 132º, n.3). Diz o CPP que em todas as intervenções no processo penal o Ministério Público deve obedecer 
a critérios de estrita legalidade e objectividade (artigo 48º, n.1). O Ministério Público tem a obrigação de acusar 
quando s indícios recolhidos são suficientes para indicar que determinada pessoa cometeu um crime pelo qual, 
no julgamento, virá a ser condenada em pena ou sujeita a medida de segurança; e tem a obrigação de não acusar 
quando os indícios recolhidos não são suficientes para permitir que em julgamento o arguido venha a ser 
condenado em pena ou sujeito a medida de segurança por algum crime (artigo 236º, ns. 1 e 2, do CPP). (…) 
Ministério Público é livre de escolher entre acusar ou não acusar e de, acusando, o fazer pelo crime menos grave 
mesmo que os indícios apontem para a prática de um crime mais grave, como melhor lhe convém, em Timor-
Leste o Ministério Público tem que acusar quando há indícios suficientes da prática de um crime pelo qual pode 
ser aplicada ao arguido pena ou medida de segurança e não pode fazê-lo por um crime menos grava do que 
aquele cuja prática resulta dos indícios recolhidos.”, in Acórdão do Tribunal de Recurso nº 14-CO-2011-TR, de 
25/03/2011, páginas 13 e 14. Disponível em: https://www.tribunais.tl/acordaos/2011/AC2011-2012/2011-
2011-Crime-AC-25-03-2011-P-14-CO-11-TR.pdf  
lix Artigo 236º CPP: 1. Se durante o inquérito tiverem sido recolhidos indícios suficientes de se ter verificado o 
crime e de quem foi o seu agente o Ministério Público profere despacho de acusação em quinze dias. 
2. Consideram-se suficientes os indícios sempre que deles resultar uma possibilidade razoável de ao arguido vir 
a ser aplicada, por força deles, em julgamento, uma pena ou uma medida de segurança. 
3. O despacho de acusação contém, sob pena de nulidade: 
a) As indicações tendentes à identificação do arguido; 
b) A narração dos factos que constituam o crime ou relevem para a determinação 
da sanção ou medida de segurança; 
c) A indicação das normas substantivas aplicáveis; 
d) A data e a assinatura. 
4. Em caso de conexão de processos é deduzido um único despacho de acusação. 
5. Na acusação, indicam-se o rol de testemunhas e quaisquer outras provas a produzir em audiência. 
lx Artigo 235º CPP: 1. Cumprido o disposto no artigo anterior ou encerrado o inquérito, o Ministério Público 
profere despacho de arquivamento: 
a) Se não tiverem sido recolhidos indícios suficientes da verificação de 
crime; 
b) Se não for conhecido o agente do crime; 
c) Se for legalmente inadmissível o procedimento criminal. 
2. O arquivamento pode ser total ou parcial. 
3. Sempre que surgirem novos elementos com relevância para a investigação, oficiosamente ou a requerimento, 
deve ser reaberto o inquérito arquivado pelos motivos referidos nos números anteriores. 
4. Oficiosamente ou a requerimento do lesado, o superior hierárquico imediato pode ordenar a acusação, caso 
contrário ficarão os processos arquivados nos serviços do Ministério Público. 
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lxi Artigo 50º CPP: Dos despachos do Ministério Público, durante o inquérito, apenas cabe reclamação para o 
superior hierárquico quando a lei expressamente o mencionar. 
lxii Prazo geral previsto para a prática de atos processuais (artigo 79º, n.1 CPP). 
lxiii Artigo 237º CPP: 1. O despacho de arquivamento ou de acusação é notificado ao arguido e ao lesado. 
2. Caso se revele infrutífera a notificação pessoal do lesado, pode o mesmo ser notificado editalmente dos 
despachos referidos no número anterior. 
lxiv Apesar de em Timor-Leste não estar expresamente previsto na lei, em outros ordenamentos jurídicos o 
próprio Código de Proceso Penal menciona o texto da lei a possibilidade de iniciativa do superior hierárquico 
em determinar a acusação apesar de existir despacho de arquivamento. Vejamos o exemplo da legislação 
portuguesa, que no artigo 278º, n.1 do CPP português determina: “(…) o imediato superior hierárquico do 
magistrado do Ministério Público pode, por sua iniciativa ou a requerimento do assistente ou do denunciante 
com a faculdade de se constituir assistente, determinar que seja formulada acusação ou que as investigações 
prossigam, indicando, neste caso, as diligências a efectuar e o prazo para o seu cumprimento”. 
lxv Artigo 22º, n.1 e 2 EMP: 1. Na sede de cada distrito judicial existe uma Procuradoria da República Distrital. 
2. A Procuradoria da República Distrital é dirigida por um Procurador da República Distrital, que é responsável 
pela direcção, coordenação e fiscalização da actividade do Ministério Público no distrito judicial. 
lxvi Artigo 23º, al. b) EMP: Compete à Procuradoria da República Distrital: 
b) Coordenar, dirigir e fiscalizar a actividade do Ministério Público no distrito judicial e emitir as ordens e 
instruções a que deva obedecer a actuação dos magistrados no exercício das suas funções; 
lxvii Artigo 239º CPP: Recebidos os autos no tribunal, o juiz: 
a) Conhece da competência, da legitimidade, das nulidades e de outras excepções ou questões prévias 
susceptíveis de obstar à apreciação do mérito da causa de que possa desde logo apreciar; 
b) Profere despacho de rejeição, se considerar a acusação manifestamente infundada; 
c) Recebe a acusação e designa dia para julgamento, se entender que o processo deve seguir para julgamento. 
lxviii Artigo 1º, alínea c) CPP: “Acusação manifestamente infundada”, aquela que não contenha a narração dos 
factos ou as indicações tendentes à identificação do arguido, não indique as disposições legais aplicáveis ou as 
provas que fundamentam a acusação, ou cujos factos narrados não constituam crime; 
lxix Acórdão do Tribunal de Recurso nº 14-CO-2011-TR, de 25/03/2011. Disponível em: 
https://www.tribunais.tl/acordaos/2011/AC2011-2012/2011-2011-Crime-AC-25-03-2011-P-14-CO-11-TR.pdf 
lxx Artigo 286º do CPP português: 1 - A instrução visa a comprovação judicial da decisão de deduzir acusação ou 
de arquivar o inquérito em ordem a submeter ou não a causa a julgamento. 
2 - A instrução tem carácter facultativo. 
3 - Não há lugar a instrução nas formas de processo especiais. 
lxxi “ O n.° 4 proíbe que alguém possa ser novamente julgado e condenado pelos mesmos factos. Uma decisão 
final condenatória, com trânsito em julgado, num Estado de Direito, deve garantir a segurança jurídica do 
arguido, sobretudo quando se trate de uma decisão de não condenação. Isto não significa que não possam existir 
situações excecionais. Neste sentido se poderá compreender, desde logo, o disposto no art. 315.° (Fundamentos 
e admissibilidade da revisão), n.° 1, alíneas c) e d), do CPP, sobre a (não) justiça da condenação. 
Por outro lado, a consideração de situações excecionais como as previstas nas alíneas a) ou b) do n.° 1 do mesmo 
artigo (falsidade dos meios de prova ou atuação criminosa do juiz) não deverão ser consideradas ofensivas do 
preceito constitucional em causa. Não haverá também ofensa ao disposto neste artigo, se alguém, sendo 
condenado por um crime, vir novamente apreciada a sua responsabilidade disciplinar ou contraordenacional 
relativamente aos mesmos factos. 
De particular complexidade se pode revestir a noção de “mesmo crime”. O Código de Processo Penal arranca 
com uma noção ampla de crime, querendo abarcar, quer os delitos penais, quer as medidas de segurança, art. 
1.°, alínea a). No âmbito dos arts. 273.° a 275.° e 286.°, alínea b), regula o CPP as importantes questões da 
alteração de factos (substanciais ou não substanciais) e também da qualificação jurídica, no decurso do processo 
penal, decisivas também no plano do caso julgado. Sem que aqui se possam abordar tais complexas 
questões, sempre se dirá contudo, por um lado, que esta problemática é algo que pertence em larga medida ao 
legislador ordinário (direito penal e direito processual penal) e que, por outro lado, a proteção da segurança 
jurídica do condenado deva estar aqui presente.”, BACELAR DE Vasconcelos, Pedro Carlos (Coord.), Constituição 
Anotada da República Democrática de Timor-Leste, p.130, Direitos Humanos – Centro de Investigação 
Interdisciplinar, outubro de 2011  
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lxxii Artigo 346º CPP: 1. São julgados em processo sumário os detidos em flagrante delito por crime a que 
corresponda pena de prisão cujo limite máximo não seja superior a cinco anos. 
2. A audiência de julgamento inicia-se durante as setenta e duas horas imediatas à detenção. 
3. Nos casos em que a audiência de julgamento não puder iniciar-se no prazo de setenta e duas horas o processo 
manterá até final a forma sumária, nos termos do artigo 348.º. 
lxxiii “É a decisão através da qual o tribunal, realizada a a audiência de julgamento, materializa a deliberação que 
tomou acerca do objeto do processo, o mesmo é dizer, do crime ou crimes imputados ao arguido ou arguidos, 
absolvendo-os ou condenando-os”, SANTOS, Manuel Simas, LEAL-HENRIQUES, Manuel, SANTOS, João simas, 
Noções de Direito de Processo Penal, p.507, 3ª Edição, Rei dos Livros, outubro 2020. 
lxxiv Artigo 283º CPP: 1. A sentença absolutória declara a extinção de qualquer medida de coacção e ordena a 
imediata libertação do arguido preso preventivamente, sem prejuízo de ele ficar preso à ordem de outro 
processo. 
2. Se o crime tiver sido praticado por inimputável a sentença é absolutória, mas se nela for aplicada medida de 
segurança vale como sentença condenatória para efeitos do disposto no artigo 282.º e de recurso. 
lxxv PRATA, Ana (Coord.), Dicionário Jurídico – Volume II, p.463, 3ª Edição, Edições Almedina, S.A, abril 2018. 
lxxvi Artigo 287º CPP: 1. Sempre que não for expressamente proibido por lei, é permitido recorrer dos despachos 
judiciais, das sentenças e dos acórdãos, na totalidade ou em parte. 
2. O recurso pode abranger matéria de facto e de direito. 
lxxvii “Como parte integrante do direito de acesso a justiça, há que não esquecer a garantia da independência dos 
tribunais e da imparcialidade dos juízes. O Tribunal de Recurso, no âmbito das suas competências enquanto 
Supremo Tribunal de Justiça, pronunciou-se já nesse sentido, tendo referido que “[a] imparcialidade do julgador 
e elemento integrante do princípio do processo equitativo, enunciado no art. 14.o do Pacto Internacional sobre 
os Direitos Civis e Políticos”, in Os direitos fundamentais em Timor-Leste: teoria e prática, p. 456, OLIVEIRA, 
Bárbara Nazareth, e outras, Ius Gentium Conimbrigae — Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra e Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça de Timor-Leste, março 2015. 
lxxviii OLIVEIRA, Bárbara Nazareth, e outras, Os direitos fundamentais em Timor-Leste: teoria e prática, p. 484, Ius 
Gentium Conimbrigae — Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e 
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça de Timor-Leste, março 2015. 
lxxix OLIVEIRA, Bárbara Nazareth, e outras, Os direitos fundamentais em Timor-Leste: teoria e prática, p. 484-
485. 
lxxx Artigo 3º, n.1 REP: A execução assegura o respeito pela dignidade da pessoa humana e pelos demais princípios 
fundamentais consagrados na Constituição da República, nos instrumentos de direito internacional e nas leis. 
lxxxi Artigo 326º CPP: 1. É competente para a execução o tribunal de primeira instância em que o processo tiver 
corrido termos. 
2. Nos casos em que o Supremo Tribunal de Justiça tiver intervindo como tribunal de primeira instância é 
competente para a execução o tribunal de primeira instância do domicílio do condenado. 
3. A execução da pena corre nos próprios autos, cabendo ao Ministério Público a promoção das diligências 
necessárias à correcta execução. 
4. O tribunal que declarar extinta a pena ou a medida de segurança, notifica o arguido e, se for caso disso, os 
serviços prisionais ou outros serviços competentes. 
lxxxii Artigo 5º REP: 1. Ao Ministério Público cabe promover, acompanhar e verificar a legalidade da execução das 
penas e medidas privativas da liberdade, nos termos do respectivo Estatuto e do presente diploma, competindo-
lhe, em especial: 
a) Dar início à execução; 
b) Visitar os estabelecimentos prisionais regularmente ou sempre que considere necessário ou conveniente para 
o exercício das competências previstas no presente diploma; 
c) Verificar a legalidade das decisões dos serviços prisionais que lhe devam ser obrigatoriamente comunicadas e 
impugnar as que considere ilegais; 
d) Emitir os pareceres previstos no presente diploma; 
e) Requerer a substituição, a modificação ou a revogação da liberdade condicional e da liberdade para prova; 
f) Promover o desconto no cumprimento da pena ou medida do tempo em que o condenado andou em liberdade, 
na hipótese de revogação da licença de saída; 
g) Calcular as datas para o termo da pena, em caso de revogação da liberdade condicional; 
h) Recorrer das decisões do tribunal, nos termos previstos na lei. 
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2. O Ministério Público é ouvido pelo tribunal antes de qualquer decisão e pode solicitar aos serviços prisionais e 
de reinserção social a coadjuvação e os esclarecimentos de que careça. 
lxxxiii Artigo 324º, n. 1 CPP: As decisões penais condenatórias têm força executiva em todo o território nacional, 
logo que transitem em julgado e compete ao Ministério Público a sua promoção. 
lxxxiv Artigo 232º CPP: 1. O prazo para a realização do inquérito é de seis meses, se houver arguidos presos 
preventivamente. 
2. Em casos de grande complexidade ao nível da investigação, o prazo referido no número anterior pode ser 
prorrogado, uma só vez, por mais seis meses, por despacho do Ministério Público. 
3. Os prazos referidos nos números anteriores são elevados para o dobro sempre que não existam arguidos 
presos. 
lxxxv Artigo 217º, n.1, alínea a) CPP: No prazo máximo de setenta e duas horas, o detido ser apresentado a 
julgamento em processo sumário ou ser presente ao juiz para o primeiro interrogatório judicial ou para aplicação 
de uma medida de coacção; 
lxxxvi Artigo 236.º, n.º 1 CPP: Se durante o inquérito tiverem sido recolhidos indícios suficientes de se ter verificado 
o crime e de quem foi o seu agente o Ministério Público proferiu despacho tipo de acusação em 15 dias.  
lxxxvii Artigo 195º CPP: “1. A prisão preventiva não pode ultrapassar, desde o seu início: 
a) Um ano sem que haja acusação; 
b) Dois anos sem que tenha havido condenação em primeira instância; 
c) Três anos sem que haja condenação com trânsito em julgado, excepto se existir recurso sobre questões de 
constitucionalidade, caso em que o prazo passa a ser de três anos e meio. 
2. Os prazos anteriormente referidos são ainda elevados de seis meses quando o processo se revelar de 
excepcional complexidade, devendo ser proferido despacho fundamentado nesse sentido pelo juiz. 
3. Terminados os prazos referidos nos números anteriores o arguido terá de ser imediatamente colocado em 
liberdade, excepto se dever ficar preso à ordem de outro processo. 
4. As medidas de coacção previstas nos artigos 192.º e 193.º extinguem-se quando, desde o início da sua 
execução, tiverem decorrido os prazos referidos no n.º 1 deste artigo elevados ao dobro. 
lxxxviii Artigo 279º, n.3 CPP: A sentença será lida e explicada pelo juiz, publicamente, em audiência, no prazo de 
quinze dias. 
lxxxix A título de exemplo de um procedimento específico relativo a participante/sujeito processual: o lesado, para 
além do previsto nos artigos 71º e 72º que regulam a sua posição geral enquanto parte processual, no que 
respeita a memória futura, pode este solicitar memória futura de qualquer pessoa, de si próprio ou de 
testemunhas. 
xc Artigo 253º, n.1 CPP: 1. Salvo disposição em contrário, é obrigatória a presença do arguido em Audiência. 


