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Processo n.º 83/2006 
 

Data:  16/Março/2006 

 

   
Assuntos: 
 

- Prescrição da pena 

 
 
SUMÁRIO: 

 
Está prescrita a pena em que o arguido foi condenado, no dia 22 

de Março de 1985, pena essa de oito (8) anos de prisão e multa, tendo-lhe 

sido concedida a liberdade condicional em 26 de Maio de 1987, revogada 

em 11 de Outubro de 1990, sendo que foi apenas novamente preso e 

notificado desta decisão de revogação em 16 de Janeiro de 2006, ao entrar 

em Macau, não tendo havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do 

prazo prescricional de 15 anos após a libertação do arguido. 

                                    O Relator, 

João A. G. Gil de Oliveira 
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Processo n.º 83/2006 

(Recurso Penal) 

 

Data:                 16/Março/2006 

Recorrente:            (A)  

Objecto do Recurso:     Despacho que revogou a liberdade condicional 

 

ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA 
INSTÂNCIA DA R.A.E.M.: 

 

I – RELATÓRIO 

        O recorrente (A) vem interpor recurso do despacho que revogou 

a sua liberdade condicional, concluindo da seguinte forma: 

         Por acórdão do Tribunal Colectivo do Tribunal de Competência Genérica 

de Macau, de 9 de Julho de 1984, foi o recorrente condenado na pena de 8 anos de 

prisão e MOP$2.400,00 de multa em alternativa com 80 dias de prisão. 

Por despacho do MM.º Juiz, de 16 de Abril de 1987, foi concedida ao 

recorrente a liberdade condicional. 

Porém, por despacho do MM.º Juiz em 11 de Outubro de 1990, proferido 
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nos autos do processo da liberdade condicional n.º 12/87, foi revogada a liberdade 

condicional concedida ao recorrente e tal despacho só foi notificado ao recorrente 

após a sua entrada em Macau em 16 de Janeiro de 2006. 

Revogada a referida liberdade condicional concedida ao recorrente, o 

MM.º Juiz, por despacho de 16 de Janeiro de 2006, determinou a condução do 

recorrente ao Estabelecimento Prisional de Macau.  

Contudo, salvo o devido respeito, o despacho recorrido deve ser revogado 

por padecer vícios de nulidade por falta de fundamentação da matéria de direito e de 

facto. 

Além disso, nos termos do artigo 114.º n.º 1 alínea c) do Código Penal de 

1996, as penas prescrevem em 15 anos se forem superiores a 5 anos mas inferiores a 

10 anos de prisão. 

Como já decorreram mais de vinte e um anos a partir do trânsito em 

julgado, em 22 de Março de 1985, do acórdão de 9 de Julho de 1984, do Tribunal 

Colectivo do Tribunal de Competência Genérica de Macau,  a pena aplicada pelo 

Tribunal Colectivo já se encontra prescrita nos termos do artigo 114.º n.º 1 alínea c) e 

n.º 2 do Código Penal de Macau de 1996. 

Caso se não entenda ser aplicável ao presente caso o disposto no artigo 

114.º, n.º 1, alínea c), do Código Penal de Macau de 1996 que é mais favorável ao 

recorrente (isto é apenas uma hipótese, não implica que o recorrente concorde com 

isso), a pena já se encontra prescrita por já terem decorrido mais de 20 anos contados 

a partir do trânsito em julgado do acórdão acima referido nos termos do artigo 125.º 
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do Código Penal de Portugal de 1886 (6.º e 7.º do parágrafo 4.º do referido artigo). 

Como a referida pena se encontra extinta por prescrição e o despacho 

recorrido está em conflito com o artigo 114.º, n.º 1, alínea c), do Código Penal de 

Macau de 1996 e o artigo 125.º do Código Penal de Portugal de 1886, o despacho 

recorrido deve ser revogado ou declarado ineficaz. 

Pelos exposto, requer a revogação do despacho recorrido por 

padecer vícios de nulidade por falta de fundamentação da matéria de facto 

e de direito; 

Caso assim se não entenda, requer subsidiariamente: 

A revogação do despacho recorrido ou declaração da sua 

ineficácia por este estar em conflito com o artigo 114.º, n.º 1, alínea c), do 

Código Penal de Macau de 1996 e o artigo 125.º do Código Penal de 

Portugal de 1886. 

 

A Digna Magistrada da MP oferece douta resposta, dizendo, 

em síntese: 

Basta uma simples leitura do despacho recorrido, é fácil verificar que o 

despacho impugnado está bem fundamentada quer na matéria de facto quer na 

matéria de direito. 

Anota-se que a expressão constante no despacho do Tribunal a quo "Face às 

razões constantes na douta promoção que antecede, atrás inteiramente pertinentes. 
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(sublinhado nosso) evidencia já a inteira promoção do Ministério Público que dá por 

completamente reproduzida no douto despacho. 

O despacho recorrido não enferma de qualquer nulidade por falta de 

fundamentação da matéria de facto e da matéria de direito. 

O recorrente fala depois da prescrição da pena, argumentando a violação 

das normas do art. 114°, n.º 1, c) do C.P.M. vigente e art. 125° do C. P. de 1886. 

O recorrente foi condenado, por acórdão transitado em julgado, no dia 22 

de Março de 1985, na pena de oito (8) anos de prisão e na multa de MOP$2,400.00, 

em alternativa, com 80 dias de prisão. 

Por despacho de 26 de Maio de 1987 foi concedida ao recorrente a 

liberdade condicional. 

Por despacho de 11 de Outubro de 1990 foi revogada a liberdade 

condicional concedida ao recorrente e determinou-se o cumprimento do remanescente 

de pena de um ano e seis meses e vinte e um dias de prisão e multa de mil e duzentas 

patacas ou, em alternativa, quarenta dias de prisão (já perdoado). 

O tal despacho de revogação de liberdade condicional não foi notificado ao 

recorrente até ao dia 16 de Janeiro de 2006, altura em que foi o recorrente detido 

pelas autoridades policiais ao entrar na R.A.E.M. 

A questão que se coloca aqui é saber se se deve aplicar o novo Código Penal 

por ser mais curto o prazo de prescrição. 

In casu, como já havia condenação transitado em julgado e o recorrente já 
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tinha cumprido parte da pena, entende-se que se deve aplicar o prazo de prescrição de 

20 anos, nos termos do art. 126°, n.° 4°, parág. 3° do C. Penal de 1886 (art. 2°, n.º 4 

do C. P. vigente e Ac. do Tribunal de Segunda Instância, de 19 de Janeiro de 2006, 

proc. 7/2006). 

Como se tem sido entendido: 

O prazo de prescrição da pena, no caso de esta ter ficado com a execução 

suspensa, não corre enquanto a pena não pode executar-se (aplicação analógica dos 

parágrafos 4° e 5° do art. 126°), só se iniciando com o despacho que revogar aquela 

suspensão e não a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. (Ac. de 18 

de Abril de 1979, Recurso n.º 18754). 

Por aplicação analógica do art. 126°, n.º 4 parág. 4° e 5° do C. Penal de 

1886, a concessão da liberdade condicional é uma causa interruptiva do prazo de 

prescrição o qual só se inicia com a decisão de revogação de liberdade condicional, 

ou seja, em 11 de Outubro de 1990. 

O prazo de prescrição só se conta a partir de 11 de Outubro de 1990 e a 

pena só é considerada prescrita em 11 de Outubro de 2010. 

Todavia o recorrente fala também de prescrição da pena à luz do C. Penal 

vigente. 

Nos termos do art. 114°, n.º 1, c) do C. P. vigente, as penas prescrevem em 

15 anos se forem iguais ou superiores a 5 anos de prisão. A execução da pena é uma 

causa interruptiva do prazo de prescrição, só começando a correr novo prazo de 

prescrição depois de cada interrupção, nos termos do art. 118°, n.º 1 a) e 2) do C. P. 
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vigente. 

E nos termos do art. 117°, n.º 1 a) e n.º 2 do C. P. vigente "A prescrição da 

pena e medida de segurança suspende-se, para além dos casos especialmente 

previstos na lei, durante o tempo em que a execução não puder legalmente iniciar-se 

ou continuar. A prescrição volta a correr a partir do dia em que cessar a causa de 

suspensão." 

No caso em apreço, o prazo de prescrição não pode ser contado a partir do 

trânsito em julgado da sentença, pois estava em execução. 

A concessão de liberdade condicional é considerada uma causa de 

suspensão e a prescrição volta a correr a partir do dia em que cessar a causa da 

suspensão, ou seja, a partir do dia em que a liberdade condicional foi revogado, i.e., 

em 11 de Outubro de 1990. 

Enquanto o decisão de revogação de liberdade condicional não for 

transitada, mantém-se o efeito suspensivo do prazo de prescrição. 

Nestes termos, a pena não é considerada prescrita à luz do C. P. vigente. 

O despacho recorrido não merece qualquer reparo. 

Nesses termos entende que o recurso deve ser julgado 

improcedente e mantido na íntegra o despacho recorrido. 

O Exmo Senhor Procurador Adjunto emite douto parecer, 
pronunciando-se pela prescrição da pena pelas razões que adiante se 
acolhem e em parte se transcrevem.  
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Oportunamente foram colhidos os vistos legais. 

 

II – FACTOS 

Com pertinência, têm-se por assentes os factos seguintes: 

O recorrente foi condenado, por acórdão transitado em julgado no dia 22 de 

Março de 1985 na pena de oito (8) anos de prisão e na multa de MOP$2,400.00 em 

alternativa com 80 dias de prisão, por um crime de tráfico de estupefacientes. 

O acórdão transitou em julgado em 22 de Março de 1985 (vide 

CR3-84-0001-PQR - fls. 98). 

Por despacho de 26 de Maio de 1987, foi concedida ao recorrente a liberdade 

condicional. 

Por despacho de 11 de Outubro de 1990, foi revogada a liberdade 

condicional concedida ao recorrente, determinando-se o cumprimento do remanescente 

da pena de um ano e seis meses e vinte e um dias de prisão e multa de mil e duzentas 

patacas ou em alternativa quarenta dias de prisão (já perdoada). 

O despacho de revogação de liberdade condicional não foi notificado ao 

recorrente até no dia 16 de Janeiro de 2006, altura em que foi o recorrente detido pelas 

autoridades policiais ao entrar na R.A.E.M., tendo sido ordenada então a sua condução 

ao Estabelecimento Prisional. 

III – FUNDAMENTOS 
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Vem o presente recurso interposto do despacho que revogou a 

liberdade condicional do arguido que fora, por acórdão do Tribunal 

Colectivo do Tribunal de Competência Genérica de Macau, de 9 de Julho 

de 1984, condenado na pena de 8 anos de prisão e MOP$2.400,00 de 

multa em alternativa com 80 dias de prisão.   

Por despacho de 16 de Abril de 1987 foi concedida ao recorrente 

a liberdade condicional. 

Porém, por despacho de 11 de Outubro de 1990 (despacho 

recorrido), proferido nos autos do processo da liberdade condicional n.º 

12/87, foi revogada a liberdade condicional concedida ao recorrente e tal 

despacho só foi notificado ao recorrente após a sua entrada em Macau em 

16 de Janeiro de 2006. 

Revogada a referida liberdade condicional concedida ao 

recorrente, o Mmo. Juiz, por despacho de 16 de Janeiro de 2006, 

determinou a condução do recorrente ao Estabelecimento Prisional de 

Macau. 

Entende o recorrente que o despacho recorrido deve ser 

revogado por padecer de vícios de nulidade por falta de fundamentação da 

matéria de facto e de direito, levantando, no entanto, ainda a questão da  

prescrição da pena. 

Importa, pois, conhecer, previamente, desta questão. 

Nos termos do n.º 4 do artigo 2º do C. Penal “quando as 
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disposições penais vigentes no momento da prática do facto punível forem 
diferentes das estabelecidas em leis posteriores, é sempre aplicado o 
regime que concretamente se mostrar mais favorável ao agente, salvo se 
já  tiver havido condenação transitada em julgado.” 

Tal disposição aplica-se ao regime da prescrição das penas, tal 
como já definido por este Tribunal,1 donde resulta que o regime do novo 
Código é mais favorável do que o do Código de 1866. 

No douto parecer junto aos autos faz-se a correcta interpretação 
do acórdão acima referido, quando ali se diz que naquele preceito se 
salvaguardam as situações definidas por condenações transitadas em 
julgado, visando-se as limitações previstas ao cumprimento ou execução 
das penas tal como foram definidas. Realidade completamente diferente 
do novo regime substantivo atinente às regras da prescrição. 

 No novo Código Penal o prazo de prescrição é de 15 anos 
(artigo 114º, n.º 1, c)), enquanto no Código velho o prazo era de 20 anos 
(artigo 126, § 3º).  

Como a execução da pena constitui uma causa interruptiva da 
prescrição (cfr. art. 118º, n.º 1-a), do C. Penal), o respectivo prazo só 
começou a correr a partir da concessão da liberdade condicional, em 
26/05/1987, não ocorrendo qualquer outra causa de suspensão ou 
interrupção. 

Como bem anota o Exmo Senhor Procurador Adjunto, a 
liberdade condicional não assume eficácia suspensiva. 
                                                 
1 - cfr. Ac. do TSI, de 19/01/2006, proc. n.º 7/2006 
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É certo que no C. Penal de Portugal de 1982 estava prevista 
expressamente, no art. 123º, n.º 1, al. b). 

O C. Penal de 1995, porém, no art. 125º, operou a sua 
eliminação, uma vez que “a CRCP (Comissão de Revisão do Código Penal) 
não viu razão plausível para que constitua fundamento de suspensão”. 2 

E é esse art. 125º que corresponde, essencialmente, ao art. 117º 
do C. Penal de Macau (onde não se faz, realmente, qualquer referência à 
liberdade condicional). 

Assim, aquando da detenção do recorrente, em 16/01/2006, já 
havia decorrido o referido prazo prescricional de 15 anos. 

Razão por que conhecendo da apontada excepção se declara a 
pena prescrita que não deve ser cumprida, devendo o arguido, ora 
recorrente, ser libertado (artigo 115º do C. Penal). 

Tal prescrição prejudica, como é bem de ver as demais questões 
que vêm solicitadas.   

 

IV – DECISÃO 

Pelas apontadas razões acordam em conceder provimento ao 
recurso, declarando-se assim a pena prescrita. 

Restitua o arguido, ora recorrente, imediatamente, à liberdade, 

                                                 
2 -cfr. Maia Gonçalves, Código Penal Português, Anotado e Comentado, 17ª Ed. – 2005, pg. 433 
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passando os respectivos mandados de soltura.  

Sem custas. 

Macau, 16 de Março de 2006, 

 

João A. G. Gil de Oliveira (Relator) – Choi Mou Pan – Lai Kin Hong 

 


