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Resumo: o presente artigo visa tratar de três questões controvertidas 
relativas à suspensão provisória do processo, apresentar várias posições da 
doutrina e da jurisprudência e ainda tomar posição quanto às mesmas, a saber: (1) 
os 5 anos referidos no artigo 281.º, n.º 1, do Código de Processo Penal abarcam o 
concurso de crimes, quando cada um dos crimes em concurso for punível com 
pena de prisão não superior a 5 anos?; (2) o instituto é aplicável a crime, ou 
crimes no caso de concurso, puníveis com pena de prisão superior a 5 anos, 
quando o Ministério Público usa a faculdade do artigo 16.º, n.º 3, do Código de 
Processo Penal?; e (3) qual o conteúdo do despacho do Ministério Público de 
suspensão provisória do processo no que à factualidade indiciada diz respeito? 

 
Palavras-chave: suspensão provisória do processo; consenso; concurso de 
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1. Enquadramento geral  

A suspensão provisória do processo é um instituto que surgiu no 

ordenamento jurídico português com o Código de Processo Penal, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro. 

É uma alternativa à dedução da acusação quando o Ministério Público 

entenda existirem indícios da prática de um crime de reduzida ou média 

gravidade. São ideias como o consenso, oportunidade, eficácia, celeridade, 

diversão e ressocialização que presidem a tal instituto.  

Aliás, “a suspensão provisória do processo pretende precisamente dar 

resposta à pequena e média criminalidade, tendo surgido numa altura de crise da 

justiça, em que aumentaram massivamente estas formas de criminalidade, 

colocando em risco o funcionamento do sistema de justiça penal. Neste instituto, 

                                                      
1 Juíza de Direito a exercer funções no Juízo de Instrução Criminal da Comarca de Coimbra. 
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através de formas negociadas de justiça, o conflito é devolvido às partes para estas 

o resolverem, devendo o consenso entre os sujeitos processuais ser levado o mais 

longe possível. Porém, isso não significa que o processo penal deva ser estruturado 

em termos de consensualidade absoluta, nem que deva ficar totalmente na mão das 

partes, uma vez que poderia, em último caso, converter-se num processo 

inquisitorial, sem qualquer respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos 

cidadãos”2. 

  Assim, em primeiro lugar, o Ministério Público tem de optar por aplicar o 

referido instituto depois de recolher indícios da prática de um crime e tem de 

conseguir o acordo do assistente e do arguido e a homologação do juiz de 

instrução. Só depois pode suspender provisoriamente o processo com a aplicação 

de injunções, que o arguido deve cumprir no prazo que lhe for estipulado, caso 

queira ver o processo arquivado. 

O que ressalta neste instituto é precisamente o consenso, já que “o 

conflito, inerente ao processo penal, cede-lhe espaço, para realização de fins de 

política criminal, como a não estigmatização do arguido, que se insere nos fins das 

penas, na vertente da ressocialização”3. 

Desta forma há, de facto, uma maior libertação de recursos que pode 

conduzir a uma melhor e mais célere investigação e punição da criminalidade 

mais grave, uma vez que os Tribunais deixam de conhecer as bagatelas penais4. 

“São apontadas diversas vantagens às soluções de consenso: a rapidez na resolução 

dos conflitos, a resposta adequada ao recurso em massa à justiça penal (aliviam os 

Tribunais do conhecimento das bagatelas penais), a redução da estigmatização 

social do agente, a mais fácil reintegração do agente na sociedade e a mais 

adequada resposta ao interesse da vítima… Além disso, traz ganhos acrescidos em 

matéria de economia processual e eficiência do sistema pois quanto maior for a 

possibilidade de suspender o processo sem que haja julgamento e se possível sem 

                                                      
2 David, Marisa, O Regime Legal da Suspensão Provisória do Processo, 
(https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/42070/1/Marisa%20David.pdf), págs. 11 e 12, acesso 
em 16.10.2018.  
3 Maia Costa, Código de Processo Penal Comentado, Almedina 2014, pág. 982. 
4 Cfr. David, Marisa (nota 2), pág. 13. 
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que haja instrução, maior o êxito do processo penal na realização das suas 

finalidades, mais célere e menos oneroso para o erário público”5. 

No que respeita às injunções, diga-se que não são penas, mas “sanções a 

que não está ligada a censura ético-jurídica da pena nem a correspondente 

comprovação da culpa (culpa indiciária). Assim, nem as injunções e regras de 

conduta são penas, nem a suspensão provisória do processo é um despacho 

condenatório, ou assente num desígnio de censura ético-jurídica, através do qual o 

arguido aceita respeitar determinadas injunções e regras de conduta, e o Ministério 

Público se compromete a, caso elas sejam cumpridas, desistir da pretensão punitiva 

e arquivar o processo”6. 

Como afirma Isabel Branco, “a morosidade do processo penal, a sobrecarga 

do aparelho judiciário e os desencantos com a abordagem meramente repressiva, 

foram alguns factores que contribuíram para o fortalecimento de novos caminhos, 

representados, principalmente, pelos meios alternativos de resolução de conflitos”7. 

Por outro lado, “entendia-se (cfr. o Relatório sobre as Formas de processo 

penal especiais e institutos de consenso e oportunidade, de 14.07.2005, do 

Ministério Público de Vila Nova de Gaia) e deve continuar a entender-se, que a 

aplicação de uma pena, mesmo que materialmente justa, passados vários anos 

sobre o facto que se pune, traduz-se sempre – e especialmente na pequena 

criminalidade – na falta de realização de justiça plena, seja porque esse facto, com 

o decurso do tempo, perdeu o desvalor que revelava, dando origem a uma censura 

mais branda do que aquela que a proximidade do facto permitiria, seja porque o 

próprio arguido mais dificilmente irá relacionar essa censura com o facto que lhe 

deu origem, ou ainda porque o interesse e confiança da vítima e da comunidade na 

punição decresce”8. 

                                                      
5 Matias, Cláudia, A suspensão provisória do processo: o regime legal presente e perspectivado 
(https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/28570/1/A%20suspensao%20provisoria%20do%20p
rocesso.pdf), pág. 7, acesso em 16.10.2018. 
6 Branco, Isabel, Considerações sobre a aplicação do Instituto da Suspensão Provisória do Processo 
(http://www.verbojuridico.net/ficheiros/teses/penal/isabelbranco_suspensaoprovisoriaprocesso.p
df), pág. 40, acesso em 16.10.2018. 
7 Branco, Isabel (nota 6), pág. 10. 
8 Acórdão da RL de 20.04.2017, in www.dgsi.pt, acesso em 16.10.2018. 
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Acresce que, “com a Constituição de 1976, o Ministério Público assume a 

sua maioridade, expressa numa afirmação de emancipação, quer em relação à 

Magistratura Judicial, quer em relação à tutela do Executivo. A questão da 

autonomia, então consagrada, é indissociável do perfil da sua intervenção em 

termos de processo penal, e assume um papel fundamental na modelação da 

estrutura da acção penal”9. 

Assim, “o regime da suspensão provisória do processo no nosso 

ordenamento jurídico releva da confluência da orientação axiológica e político-

criminal do consenso com a da linha de força resultante da polaridade legalidade-

oportunidade”10. 

 

2. Discussão 

[2.1. Os 5 anos referidos no artigo 281.º, n.º 1, do Código de Processo 

Penal abarcam o concurso de crimes, quando cada um dos crimes em 

concurso for punível com pena de prisão não superior a 5 anos?] 

Nos termos do artigo 281.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, “se o crime 

for punível com pena de prisão não superior a 5 anos ou com sanção diferente da 

prisão, o Ministério Público, oficiosamente ou a requerimento do arguido ou do 

assistente, determina, com a concordância do juiz de instrução, a suspensão do 

processo, mediante a imposição ao arguido de injunções e regras de conduta, 

sempre que se verificarem os seguintes pressupostos:  

a) Concordância do arguido e do assistente;  

b) Ausência de condenação anterior por crime da mesma natureza; 

c) Ausência de aplicação anterior de suspensão provisória de processo por 

crime da mesma natureza;  

d) Não haver lugar a medida de segurança de internamento;  

e) Ausência de um grau de culpa elevado; e  

                                                      
9 Acórdão do STJ n.º 16/2009, publicado no DR de 24.12.2009 (https://dre.pt), acesso em 18.10.2018. 
10 Acórdão do STJ (nota 9). 
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f) Ser de prever que o cumprimento das injunções e regras de conduta 

responda suficientemente às exigências de prevenção que no caso se façam 

sentir”.  

Estamos perante pressupostos cumulativos, sendo o primeiro o crime 

punível com pena de prisão não superior a 5 anos.  

A Diretiva n.º 1/2015, de 30 de abril, da Procuradoria-Geral da República, 

que altera e republica a Diretiva n.º 1/2014, respeitante à suspensão provisória do 

processo, dá orientações gerais aos magistrados do Ministério Público nos 

seguintes termos: 

1) Os magistrados do Ministério Público devem optar, no tratamento da 

pequena e média criminalidade, pelas soluções de consenso previstas na 

lei, entre as quais assume particular relevo a suspensão provisória do 

processo. 

2) A suspensão provisória do processo é aplicável aos casos em que foram 

obtidos indícios suficientes da prática de crime punível com pena de 

prisão não superior a 5 anos ou com sanção diferente da prisão. 

3) É também aplicável aos casos em que se indicia suficientemente um 

concurso de crimes punível com pena de prisão superior a 5 anos, mas em 

que a pena de cada um deles não excede esta medida (sublinhado nosso). 

 4) Não é aplicável aos crimes puníveis com pena de prisão de duração 

superior, salvo nos casos expressamente previstos na lei, mesmo que o 

magistrado entenda que, no caso concreto, a pena não deveria exceder os 5 

anos de prisão11.  

Face a tal Diretiva, os juízes de instrução criminal são, amiúde, 

confrontados com despachos do Ministério Público para aplicação da suspensão 

provisória do processo em que se verifica a indiciação de vários crimes, em 

concurso, punidos, cada um deles, com uma pena de prisão não superior a 5 anos 

mas em que a moldura abstrata do concurso ultrapassa os 5 anos de prisão. 

                                                      
11 Diretiva n.º 1/2015, de 30 de abril, publicada em DR, Série II de 18.05.2015 (https://dre.pt), Série I, 
capítulo I, acesso em 19.10.2018. 
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Daí a pertinência da presente questão, tanto mais que, não sendo 

recorrível o despacho do juiz de instrução de concordância ou discordância com a 

suspensão provisória do processo, é escassa a jurisprudência sobre a mesma. 

Vejamos.  

Do elemento literal ressalta que a norma em causa foi redigida para uma 

situação de crime único, não estando pensada para um caso de concurso de 

crimes. Se assim não fosse, a redação seria “se os crimes forem puníveis com pena 

de prisão não superior a 5 anos” e não, como acontece, “se o crime for punível com 

pena de prisão não superior a 5 anos”. 

Passando ao elemento histórico, a Lei n.º 43/86, de 26 de setembro, lei de 

autorização legislativa em matéria de processo penal, no artigo 1.º, concede ao 

Governo autorização para aprovar um novo Código de Processo Penal. 

No artigo 2.º, n.º 1, estipula que “o Código a elaborar ao abrigo da presente 

lei observará os princípios constitucionais e as normas constantes de instrumentos 

internacionais relativos aos direitos da pessoa humana e ao processo penal a que 

Portugal se encontra vinculado”. 

O n.º 2, alínea 46), da mesma norma, dispõe que “a autorização referida no 

artigo anterior tem o seguinte sentido e extensão: – admissibilidade, dentro das 

determinantes constitucionais, da suspensão provisória do processo quando, 

atento o carácter diminuto da culpa e a circunstância de a pena abstratamente 

aplicável não exceder prisão por mais de três anos, o Ministério Público preveja que 

o cumprimento pelo arguido de determinadas injunções e regras de conduta seja 

suficiente para responder às exigências de prevenção que no caso se façam sentir, 

assegurando-se, em termos adequados, a concordância do arguido e do ofendido” 

(sublinhado nosso). 

Na sequência da referida autorização legislativa, a primeira versão do 

artigo 281.º, n.º 1, do Código de Processo Penal estipulava que “se o crime for 

punível com pena de prisão não superior a três anos ou com sanção diferente da 

prisão, pode o Ministério Público decidir-se, com a concordância do juiz de 

instrução, pela suspensão do processo…”. 
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A segunda versão da norma, com a redação dada pela Lei n.º 59/98, de 25 

de agosto, passou a dispor que “se o crime for punível com pena de prisão não 

superior a cinco anos…” 

Assim, aumentou o número de anos da pena de prisão, de 3 para 5, mas 

manteve-se a redação “se o crime for punível…”.  

As subsequentes alterações da norma, com as Leis n.os 7/2000, de 27 de 

maio, e 48/2007, de 29 de agosto, neste particular, mantiveram as redações 

anteriores. Isto é, sempre se referiu, desde a redação primitiva da norma, a 

expressão “se o crime for punível com pena de prisão”, primeiro com 3 e depois 

com 5 anos. Tal expressão, de acordo com a lei de autorização legislativa, significa 

a pena abstratamente aplicável. 

Ora, a pena abstratamente aplicável tanto é a pena do crime indiciado 

como a pena do concurso dos crimes indiciados. 

Relembra-se o disposto no artigo 77.º, n.º 2, do Código Penal, relativo à 

punição do concurso, nos termos do qual “a pena aplicável tem como limite 

máximo a soma das penas concretamente aplicadas aos vários crimes, não 

podendo ultrapassar 25 anos tratando-se de pena de prisão e 900 dias tratando-se 

de pena de multa; e como limite mínimo a mais elevada das penas concretamente 

aplicadas aos vários crimes”. 

Assim, uma situação de concurso de crimes só permite a aplicação da 

suspensão provisória do processo se a pena abstratamente aplicável não for 

superior a 5 anos de prisão.  

Aliás, nem se compreenderia que um crime punível, por exemplo, com 6 

anos de prisão não permitisse a aplicação da suspensão provisória do processo, 

mas já dois crimes puníveis, cada um, com 3 anos de prisão permitisse a aplicação 

de tal instituto. Poderiam ser 2, como 3, 4, 5 ou até mesmo uma infinidade de 

crimes, desde que puníveis com pena de prisão não superior a 5 anos. Tal solução 

seria, de facto, incompreensível face à redação da norma do artigo 281.º, n.º 1, do 

Código de Processo Penal, à autorização legislativa que a permitiu e, ainda, à 

intenção do legislador. Este pretendeu que a suspensão provisória do processo 
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fosse aplicada a situações de pequena e média gravidade, gravidade esta revelada 

pelas penas a aplicar. 

Também não se pode afirmar que a situação sempre estaria salvaguardada 

com o pressuposto da alínea e) da mesma norma (ausência de um grau de culpa 

elevado e inicialmente carácter diminuto da culpa). Relembra-se que os 

pressupostos são cumulativos e o primeiro a apreciar é precisamente o da pena 

aplicável ao crime. 

Como também não se pode afirmar que exista uma situação de 

desigualdade pelo facto de a suspensão provisória do processo poder ser aplicada 

se os vários crimes estiverem em processos separados e, eventualmente, não 

puder ser aplicada se os crimes estiverem nos mesmos autos. Esta questão 

prende-se intimamente com o objeto do processo. É aquele processo em 

concreto, com o seu objeto definido pelo despacho do Ministério Público, que 

está em análise aquando da verificação dos pressupostos do artigo 281.º, n.º 1, do 

Código de Processo Penal e não qualquer outro. Objeto do processo é o 

acontecimento histórico, um acontecimento da vida real, o assunto ou pedaço de 

vida vertido naquele despacho e imputado a um determinado agente. 

Acontecimento esse que, sem a verificação de circunstâncias anómalas, se 

encontra num mesmo processo. 

Há muito que a jurisprudência decidiu neste sentido. Veja-se o acórdão do 

Tribunal da Relação de Coimbra de 16.02.200512, segundo o qual “a expressão se o 

crime for punível com pena de prisão não superior a 5 anos… do artigo 281.º, n.º 1, 

do Código de Processo Penal, abarca o concurso de crimes em que a pena 

abstratamente aplicável não é superior a 5 anos de prisão”.  

Veja-se igualmente o acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 

14.06.200613, segundo o qual “não é de aceitar a suspensão provisória do processo 

estando em causa vários crimes puníveis individualmente com pena de prisão até 5 

anos ou multa até 600 dias”.  

                                                      
12 Acórdão da RC de 16.02.2005, in CJ, XXX, tomo I, pág. 46. 
13 Acórdão da RP de 14.06.2006, in www.dgsi.pt, acesso em 19.10.2018. 
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Neste mesmo aresto pode ler-se que “o legislador utilizou no n.º 1 do artigo 

281.º o singular do substantivo “crime”, o que não terá sido, seguramente, por acaso 

… se é certo que individualmente considerados, cada um destes crimes não 

ultrapassam em abstracto a fasquia imposta no n.º 1 do artigo 281.º do CPP, 

queremos não ser despiciendo para o legislador estar-se em presença não de uma 

mas de várias condutas integradoras de dois tipos incriminadores distintos”. 

Aliás, a situação deste acórdão é exemplo da aplicação da suspensão 

provisória do processo a um elevado número de crimes, já que aí estava em causa 

a prática, em autoria material e concurso real, de 54 crimes de abuso de 

confiança, previstos e punidos pelo artigo 205.º, n.os 1 e 4, do Código Penal e 51 

crimes de burla agravada, previstos e punidos pelos artigos 217.º, n.º 1, e 218-º, n.º 

1, ambos do Código Penal. 

Também Paulo Pinto de Albuquerque refere que “no caso de concurso (real 

ou ideal) de crimes imputados a um mesmo arguido, o processo só pode ser 

suspenso relativamente a todos os crimes e na condição de a moldura penal 

abstrata do conjunto dos crimes em concurso ser igual ou inferior a cinco anos de 

prisão”14 . 

No mesmo sentido já se pronunciou Isabel Branco, na sua dissertação de 

mestrado em Direito, segundo a qual “em caso de concurso de crimes, imputados a 

um mesmo arguido, o processo só pode ficar suspenso em relação a todos os 

crimes, desde que a moldura penal abstrata do conjunto, não seja superior a cinco 

anos, sendo este o entendimento da maioria da doutrina”15. De qualquer forma, 

Isabel Branco é da opinião de que se deve aplicar o instituto da suspensão 

provisória do processo nos casos de concurso de crimes que não sejam da mesma 

natureza e cuja moldura penal abstrata, correspondente a cada um, não seja 

superior a 5 anos, porque não considera que haja maior grau de censurabilidade 

relativamente ao agente que comete mais do que um crime, num mesmo 

momento, do que se os praticar diferidos no tempo16.  

                                                      
 14 Albuquerque, Paulo Pinto, Comentário do Código de Processo Penal, 4.ª ed., pág. 760. 
15 Branco, Isabel (nota 6), pág. 52. 
16 cfr. Branco, Isabel (nota 6), pág. 53. 
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Ora, tal argumentação remete-nos novamente para a questão do objeto do 

processo já suprarreferida. 

Marisa Nunes David, sobre a questão em apreço, escreveu que “em 

primeiro lugar, podemos questionar se a suspensão provisória do processo poderá 

ser aplicada em caso de concurso de crimes (se a moldura abstrata da pena não 

exceder os 5 anos) a todos os crimes. Apesar de a lei nada prever relativamente ao 

concurso de crimes, podemos invocar aqui as orientações gerais da Diretiva n.º 

1/2014 da Procuradoria-Geral da República, onde se afirma que a suspensão 

provisória do processo “é também aplicável aos casos em que se indicia 

suficientemente um concurso de crimes punível com pena de prisão superior a 5 

anos mas em que a pena de cada um deles não excede esta medida”. Isto significa 

que, para a Procuradoria-Geral da República, este instituto pode ser aplicado no 

caso de haver concurso de crimes, desde que cada crime, individualmente, não seja 

punível com pena de prisão superior a 5 anos. No entanto, esta interpretação 

parece-nos demasiado ampla, pois permite que este instituto possa ser aplicado em 

caso de concurso de crimes cuja moldura penal abstrata do conjunto ultrapasse os 

5 anos de prisão”17. 

Ana Cláudia Nogueira, juíza de direito, actualmente em exercício de 

funções na jurisdição de Instrução Criminal, afirma de forma perentória que “não 

existe previsão legal expressa que autorize o Ministério Público ou o juiz de 

instrução a decretar a suspensão provisória do processo em relação a crimes 

singulares ou em concurso a que corresponda uma moldura penal abstrata, 

individual ou do conjunto dos crimes concorrentes, superior a 5 anos”18. 

Cláudia Isabel Matias defende que “o instituto em análise [se] aplica a 

crimes puníveis com pena de multa, sem limite de valor, ou com pena de prisão não 

superior a 5 anos. Assim, a suspensão provisória do processo só poderá ser aplicada 

se ao respectivo crime (ou crimes) não for aplicada pena cujo limite máximo seja 

superior a 5 anos de prisão. Embora a lei seja omissa neste ponto, nada parece 

                                                      
  17 David, Marisa (nota 2), págs. 15 e 16. 
 18 Nogueira, Ana Cláudia, Revista Julgar, n.º 33, pág. 277. 
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obstar à suspensão no caso de concurso de crimes, desde que a moldura penal 

abstrata do conjunto não seja superior a 5 anos. Dizer que o instituto só se aplica a 

crime punível com pena de prisão não superior a 5 anos é o mesmo que dizer, em 

caso de concurso, que a pena abstratamente aplicável ao arguido não pode ser 

superior a 5 anos. Assim, no caso de concurso de crimes em que a moldura penal 

não ultrapasse os 5 anos de prisão, a suspensão provisória do processo pode ser 

aplicada a todos os crimes. A Procuradoria-Geral da República fixou como 

orientação geral, no capítulo I da Directiva n.º 1/2014 de 24 de Janeiro, que o 

instituto da suspensão provisória do processo “é também aplicável aos casos em 

que se indicia suficientemente um concurso de crimes punível com pena de prisão 

superior a 5 anos mas em que a pena de cada um deles não excede esta medida”. Ou 

seja, no entendimento da Procuradoria-Geral, o instituto pode ser aplicado em caso 

de concurso de crimes, desde que cada crime individualmente considerado não seja 

punível com uma moldura penal superior a 5 anos de prisão. Parece-nos que a 

orientação fixada pela Procuradoria-Geral vai longe de mais na interpretação literal 

do preceito ao admitir que o instituto possa ser aplicado a um concurso de crimes 

em que a moldura penal abstrata do conjunto excede a pena de prisão de 5 anos”19. 

De facto, como se disse supra, o instituto da suspensão provisória do 

processo é uma solução de diversão processual, aplicável à pequena e média 

criminalidade, tendo surgido e sendo, posteriormente, impulsionada em 

momentos de grande acumulação processual, já que não deixa de ser uma forma 

mais célere da resolução de conflitos.  

De qualquer forma, “a discricionariedade que ao Ministério Público se 

concede, na decisão de promover a suspensão provisória do processo, não pode 

deixar de ser considerada como uma discricionariedade vinculada. Este é um 

instrumento político-criminal que, entre outros fins, visa desobstruir o sistema 

formal de justiça penal. No entanto, há que ter consciência de que esta não pode ser 

uma tarefa apenas do Ministério Público, nem a sua decisão pode ser arbitrária, ou 

apenas vinculada a juízos de conveniência meramente funcionais. Isso torná-lo-ia, 

                                                      
 19 Matias, Cláudia Isabel (nota 5), págs. 9 e 10. 
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como refere expressivamente Flávio Gomes, numa espécie de torneira processual, 

de tal forma a poder calibrar o volume de serviço da Justiça. A utilização da 

oportunidade que lhe é legalmente conferida deverá ser levada a cabo, ao invés, com 

o máximo rigor e em consonância com o princípio da legalidade”20. 

Assim como a concordância do juiz não pode deixar de estar vinculada 

igualmente por este princípio da legalidade. 

Pelo exposto, e face ao disposto no artigo 281.º, n.º 1, do Código de 

Processo Penal, a suspensão provisória do processo, em caso de concurso de 

crimes, só pode ser aplicada se a moldura abstrata do concurso não ultrapassar os 

5 anos de prisão. 

É esta a posição que está de acordo com a letra e o espírito da lei vigente, 

sem prejuízo de, no futuro, quiçá, a lei ser alterada em conformidade com a 

posição já hoje defendida pela Procuradoria-Geral da República. 

 

[2.2. O instituto da suspensão provisória do processo é aplicável a 

crime, ou crimes no caso de concurso, puníveis com pena de prisão 

superior a 5 anos, quando o Ministério Público use a faculdade do artigo 

16.º, n.º 3, do Código de Processo Penal?] 

Cumpre, desde logo, relembrar o teor do artigo 16.º, n.º 3, do Código de 

Processo Penal. 

Estipula a referida norma legal que “compete ainda ao tribunal singular 

julgar os processos por crimes previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 14.º, mesmo 

em caso de concurso de infracções, quando o Ministério Público, na acusação, ou, 

em requerimento, quando seja superveniente o conhecimento do concurso, 

entender que não deve ser aplicada, em concreto, pena de prisão superior a 5 anos”. 

Ressalta, desde logo, que o artigo 16.º do Código de Processo Penal trata da 

competência do tribunal singular e que a referida norma deve ser aplicada 

                                                      
20 Torrão, Fernando Pinto, A relevância político-criminal da suspensão provisória do processo, pág. 
190. 



Suspensão provisória do processo: questões controvertidas 
 

  Rosa Margarida Maia Alves Pinto 

 
 

 

 Online, novembro de 2018 | 13 

quando o Ministério Público entender que, em concreto, não deve ser aplicada 

pena de prisão superior a 5 anos. 

Como se refere no acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 

10.12.200721, “aquela declaração do MP só condiciona a «pena concreta», não 

alterando a «moldura penal abstrata». Ou seja, o tribunal determina a «pena 

concreta» partindo da moldura penal abstrata fixada pelo legislador e ponderando 

os elementos a que os artigos 71º e seguintes do Código Penal mandam atender. Se, 

porventura, chegar a uma pena superior a cinco anos, ela é reduzida até este 

patamar. Isso resulta do segmento da norma “não deve ser aplicada, em concreto, 

pena de prisão superior a cinco anos” do artigo 16 n.º 3, do CPP. Aliás, é assim desde 

os primórdios da norma. No ponto n.º 58 da Lei n.º 43/86 de 26-9, que concedeu ao 

Governo autorização para aprovar o novo Código de Processo Penal, 

expressamente se refere “a possibilidade de fazer julgar pelo tribunal singular (…) 

os crimes que não sejam, na óptica do Ministério Público, passíveis em concreto de 

pena de prisão ou medida de segurança superior a três anos”. Ou seja, o MP, num 

juízo de prognose, ponderando as diversas variáveis atendíveis na fixação da pena 

concreta, tem por seguro que esta não ultrapassará os cinco anos (três, no início da 

vigência do CPP). Formulado tal juízo, faz a declaração prevista no artigo 16.º, n.º 

3”.  

Por outro lado, o artigo 281.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, refere que 

“se o crime for punível com pena de prisão…”. Nesta norma está em causa a pena 

abstrata. Aliás, é através da pena abstrata que o legislador pesa a gravidade do 

crime. A admissibilidade da suspensão provisória do processo é aferida em 

abstracto. 

São realidades distintas o que se pretende com o artigo 16.º, n.º 3, do 

Código de Processo Penal e com o artigo 281.º, n.º 1, do mesmo diploma legal. 

Enquanto que naquele se pretende fixar a competência de um tribunal, neste 

                                                      
21 Acórdão da RG de 10.12.2007, in www.dgsi.pt, acesso em 20.10.2018. 
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estipulam-se os pressupostos para a aplicação da suspensão provisória do 

processo. 

De facto, como se disse no acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 

26.04.201722, “a utilização do artigo 16, n.º 3, do CPP tem efeitos na composição do 

tribunal e fixação de limite máximo de pena aplicável e nada tem a ver com a 

composição do litígio. Os pressupostos do artigo 16.º, n.º 3, do CPP e o instituto da 

SPP destinam-se a finalidades diversas. Extrair ilações, com recurso ao disposto no 

artigo 307º, n.º 2, do CPP, comparando o regime de SPP com a faculdade de 

utilização do artigo 16.º, n.º 3 (competência do tribunal singular) do mesmo 

diploma é ir além da vontade legislada”. 

Entende-se, pois, que não é de aplicar a suspensão provisória do processo a 

crime ou crimes, no caso de concurso, puníveis com pena de prisão superior a 5 

anos, mesmo quando o Ministério Público usa a faculdade do artigo 16.º, n.º 3, do 

Código de Processo Penal. 

A Diretiva n.º 1/2014, de 15.01.2014, da Procuradoria-Geral da República,23 já 

referia isso mesmo. Nela constava que a suspensão provisória do processo “não é 

aplicável, salvo nas situações expressamente previstas na lei, à criminalidade grave. 

O disposto no n.º 3 do artigo 16.º do Código de Processo Penal respeita à repartição 

de competência para julgamento entre tribunais em função da medida da pena 

concretamente aplicável no processo, mas não altera a distinção qualitativa entre 

pequena e média criminalidade e criminalidade grave, que se reflete na medida da 

pena abstratamente aplicável ao crime justificada por razões de proteção do bem 

jurídico”. 

Por sua vez, como se disse supra, a Diretiva n.º 1/2015, de 30 de abril, da 

Procuradoria-Geral da República estipula que a suspensão provisória do processo 

não é aplicável aos crimes puníveis com pena de prisão de duração superior a 5 

                                                      
22 Acórdão da RP de 26.04.2017, in www.dgsi.pt, acesso em 20.10.2018. 
23 Diretiva n.º 1/2014, de 15.01.2014, da Procuradoria-Geral da República 
(www.ministeriopublico.pt/iframe/diretivas), acesso em 20.10.2018. 
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anos, salvo nos casos expressamente previstos na lei, mesmo que o magistrado 

entenda que, no caso concreto, a pena não deveria exceder os 5 anos de prisão24.  

Paulo Pinto de Albuquerque perfilha a mesma posição. Segundo este 

autor, “em face do teor literal da limitação legal do instituto pela moldura penal 

abstrata, não é admissível a suspensão provisória do processo no caso de crime ou 

crimes puníveis com pena superior a 5 anos de prisão, em que o Ministério Público 

recorra ao disposto no artigo 16.º, n.º 3”25.  

No mesmo sentido pronuncia-se Ana Cláudia Nogueira, segundo a qual 

“tão pouco existe norma que legitime a suspensão provisória do processo em 

relação a crime punido com pena superior a 5 anos de prisão, mas em que o 

Ministério Público formula o juízo previsto no artigo 16.º, n.º 3”26. 

É certo que também há quem pense de forma diferente.  

Fernando Torrão afirma que não existe nenhuma diferença entre o facto 

de o agente ser acusado por um crime cujo limite máximo de 5 anos de prisão 

esteja previsto inicialmente na lei e o facto de se ser acusado por um crime cujo 

limite máximo de 5 anos de prisão é estabelecido pelo Ministério Público, ao 

abrigo do mecanismo do artigo 16.º, n.º 3, do Código de Processo Penal27. 

Marisa David concorda com a posição de Fernando Torrão, afirmando que 

“se estiverem verificados todos os outros requisitos para que seja possível a 

aplicação da suspensão provisória do processo, esta deverá ser aplicada uma vez 

que, ao estabelecer-se o limite máximo de 5 anos de prisão abstratamente aplicável 

ao tipo legal de crime, este passará a enquadrar-se na pequena e média 

criminalidade e o próprio CPP prefere o tratamento consensual deste tipo de 

criminalidade face ao tratamento conflitual. Entendemos, por isso, que o legislador 

deveria fazer uma remissão do artigo 16.º, n.º 3, do CPP para o instituto da 

suspensão provisória do processo, no sentido da admissibilidade da suspensão 

                                                      
24 Diretiva n.º 1/2015 de 30.4 (nota 11). 
25 Albuquerque, Paulo Pinto (nota 14), pág. 760. 
26 Nogueira, Ana Cláudia (nota 18), pág. 277. 
27 Torrão, Fernando, “Admissibilidade da suspensão provisória nas situações previstas pelo artigo 
16.º, n.º 3 do CPP”, in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Jorge de Figueiredo Dias, 
volume III, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, pp. 1208 a 1213. 
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provisória do processo nos casos previstos neste artigo 16.º, n.º 3, do Código de 

Processo Penal”28. 

Ora, a pequena e média criminalidade nunca pode ser definida pela pena 

concreta, mas sim pela pena abstrata. Um crime punível com pena de prisão 

superior a 5 anos não passa a média criminalidade porque o Ministério Público 

entende que, em concreto, não deve ser aplicada pena de prisão superior a 5 anos. 

É a natureza do crime praticado e a defesa do respectivo bem jurídico que estão 

em causa e isso não se altera com a pena concreta. 

Também Isabel Branco entende que deve ser aplicada a suspensão 

provisória do processo nos casos em que o Ministério Público faz uso do artigo 

16.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, porque considera que só assim se 

consegue uma harmonização de todo o processo penal e dos objetivos de política 

criminal, estabelecidos pela Assembleia da República29. 

No entanto, Isabel Branco, relativamente às duas questões identificadas 

nos pontos 2.1 e 2.2, também defende que “de jure constituendo passe a constar 

da lei a aplicação da Suspensão Provisória do Processo a pelo menos mais dois 

casos: quando se esteja perante a prática de um crime cuja moldura penal abstrata 

seja superior a cinco anos, mas o Ministério Público considere que em julgamento, 

a pena concreta a aplicar nunca deverá ser superior a cinco anos (artigo 16.º n.º 3 

do CPP), principalmente nos crimes patrimoniais; e no caso de concurso de crimes, 

ainda que a moldura do concurso seja superior a cinco anos, desde que em cada 

crime, individualmente considerado, se verifiquem os requisitos da aplicabilidade 

do artigo 281.º, n.º 1, do Código de Processo Penal”30.  

É o reconhecimento de que a lei vigente não permite as posições que 

defende.  

Pelo exposto e face ao disposto no artigo 281.º, n.º 1, do Código de Processo 

Penal, a suspensão provisória do processo não é aplicável a crime, ou crimes no 

caso de concurso, puníveis com pena de prisão superior a 5 anos, mesmo no caso 

                                                      
28 David, Marisa, (nota 2), pág.17. 
29 Branco, Isabel (nota 6), pág. 54. 
30 Branco, Isabel (nota 6), págs. 3-4. 
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de o Ministério Público usar a faculdade do artigo 16.º, n.º 3, do Código de 

Processo Penal. 

 

[2.3. Qual o conteúdo do despacho do Ministério Público de 

suspensão provisória do processo no que à factualidade indiciada diz 

respeito?] 

A questão é colocada nestes termos, com ênfase para os factos indiciados, 

uma vez que, não poucas vezes, surgem despachos do Ministério Público sem a 

fixação da factualidade indiciada, com remissão para determinados elementos de 

prova ou outras peças processuais. 

Começa-se por referir o teor do artigo 97.º, n.os 3 e 5, do Código de 

Processo Penal. Estipula o n.º 3 da referida norma legal que “os actos decisórios do 

Ministério Público tomam a forma de despachos” e, nos termos do n.º 5 da mesma 

norma, “os actos decisórios são sempre fundamentados, devendo ser especificados 

os motivos de facto e de direito da decisão”. 

A Diretiva n.º 1/2015, de 30 de Abril, da Procuradoria-Geral da República, 

na Secção I, Capítulo IV, 3), dispõe que “o despacho que decide a aplicação da 

suspensão provisória, a apresentar ao Juiz de Instrução nos termos do n.º 1 do 

artigo 281.º CPP, deverá conter uma síntese dos factos suficientemente indiciados, a 

sua qualificação jurídico-penal, a justificação sumária da verificação dos 

pressupostos da suspensão provisória do processo, incluindo os motivos pelos quais 

se entende que no caso se mostram suficientemente satisfeitas as finalidades de 

prevenção e de proteção de bens jurídicos, terminando com a fixação das injunções 

e regras de conduta impostas ao arguido e do período de duração da suspensão”. 

O que fica dito já seria bastante para o Ministério Público fundamentar o 

seu despacho de aplicação da suspensão provisória do processo com a 

factualidade indiciada. No entanto, as razões para assim proceder não se ficam 

por aqui.  

De facto, o juiz de instrução tem de averiguar se estão preenchidos todos 

os pressupostos para a aplicação da suspensão provisória do processo e vai fazê-lo 
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mormente com a análise do despacho do Ministério Público. Não cabe ao juiz de 

instrução fixar os indícios para concluir, ou não, pelo preenchimento dos 

elementos típicos de determinado crime e pela verificação de outros pressupostos 

da suspensão provisória do processo. É o despacho do Ministério Público que fixa 

o objeto do processo e é com base no mesmo que se vão apreciar os pressupostos 

do artigo 281.º do Código de Processo Penal que dependem da fixação dessa 

factualidade. 

Como diz Maia Costa31, “a decisão de suspensão é da exclusiva 

responsabilidade do Ministério Público … cabendo ao juiz de instrução um papel 

somente de fiscalizador da legalidade, ou seja, da verificação dos pressupostos 

legais da suspensão. Dentro desse âmbito, cabe-lhe pronunciar-se sobre os 

pressupostos formais da suspensão; e ainda sobre o cumprimento do n.º 4 e, mais 

em geral, sobre a proporcionalidade das injunções e regras de conduta à conduta 

imputada ao arguido, embora já não sobre a adequação dos deveres seleccionados e 

do prazo estabelecido pelo Ministério Público às exigências preventivas. Não 

poderá fiscalizar a suficiência dos indícios”. 

Para o juiz exercer as suas funções neste particular, é imprescindível que o 

Ministério Público fixe os factos que considera indiciados, sem os quais, desde 

logo, não se poderá averiguar qual o crime em causa.  

Neste sentido já se pronunciou Paulo Pinto de Albuquerque, segundo o 

qual32 “a decisão do M.P. de determinação da suspensão contém uma narração dos 

factos suficientemente indiciados que fundamentam a aplicação de uma pena, 

sendo aplicável o disposto no artigo 283º, n.º 3, alínea b), do Código de Processo 

Penal, bem como uma justificação da verificação dos demais requisitos da 

suspensão”.  

Concorda-se inteiramente com este autor, apesar da constatação de que a 

lei não impõe a aplicação da referida norma legal ao dito despacho do Ministério 

Público.  

                                                      
31 Costa, Maia (nota 3), pág. 986. 
32 Albuquerque, Paulo Pinto, (nota 14), pág. 763. 
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Aliás, se assim não fosse, com que despacho iriam os autos para 

julgamento no caso de incumprimento culposo das injunções? Seria no caso 

desse incumprimento que o Ministério Público iria fixar o objeto do processo 

com um despacho de acusação, já depois de ter aplicado injunções ao arguido? 

Não faz sentido que assim seja. Aliás, podia mesmo dar-se o caso de o processo 

mudar para novo titular e este fazer uma análise diferente dos indícios e concluir 

por uma insuficiência dos mesmos.  

O Tribunal da Relação de Coimbra há muito que se pronunciou sobre a 

questão no acórdão de 25.09.201333, segundo o qual “a concordância judicial com a 

proposta de suspensão provisória do processo passa pela comprovação dos 

pressupostos formais do instituto e esta exige a narração dos factos que, na tese do 

Ministério Público, resultam indiciados do inquérito. Havendo total ausência de 

descrição desses factos, impedido fica o juiz de se pronunciar quanto à 

concordância com a pretendida suspensão”. 

Mais se lê no mesmo aresto que “a suspensão provisória do processo, tal 

como a acusação, supõe que os autos indiciam a ocorrência de um crime e a sua 

autoria: este é o verdadeiro ponto de partida da análise posterior do juiz, quando a 

posição do Ministério Público vai para sua apreciação … Como dissemos, se é certo 

que o juiz não intervém na “negociação” entre o Ministério Público e o arguido e 

não se pronuncia sobre o concreto conteúdo do acordo firmado, a concordância 

judicial com a proposta de suspensão provisória do processo passa, desde logo, pela 

comprovação dos pressupostos formais do instituto e esta exige a indicação dos 

factos que, na tese do Ministério Público, resultam indiciados do inquérito. E a 

remissão para a prova produzida não substitui aquela concretização. Para além de, 

como bem sabemos, a mesma prova ser suscetível de poder ser valorada de forma 

diferente pelos diversos intervenientes processuais. Os poderes do juiz não vão ao 

ponto de sindicar a prova produzida no inquérito e o juízo feito pelo Ministério 

Público no seu termo. O juízo de concordância/discordância é formulado perante o 

despacho proferido pelo Ministério Público e não perante as provas produzidas”. 

                                                      
33 Acórdão da RC de 25.09.2013, in www.dgsi.pt, acesso a 20.10.2018. 
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É certo que também o mesmo Tribunal da Relação de Coimbra já se 

pronunciou em sentido contrário. No acórdão desta Relação de 06.07.201634, diz-

se que “assiste razão ao MP quando defende a natureza informal do requerimento 

para aplicação do instituto em causa, já que a norma do artigo 281.º não exige a 

verificação de uma qualquer formalidade especial na sua formulação, para além da 

verificação concreta dos seus pressupostos (n.º 1) e bem assim da indicação das 

injunções e regras de conduta a opor ao arguido (n.º 2)”. 

Mais se diz neste acórdão que “se a norma pretendesse que de tal 

requerimento constasse a enumeração dos factos indiciados no decurso do 

inquérito, o legislador teria adoptado uma postura idêntica à que tomou 

relativamente à acusação (artigo 283º, 3, b), CPP), ao requerimento para abertura 

de instrução (artigo 287º, 2, in fine, CPP), ao despacho de pronúncia (artigo 308º, 2, 

CPP), à sentença (artigo 374º, 2, CPP), etc. Não o fazendo no caso, isso é 

sintomático que não estava na mens do legislador a aposição de tal formalidade 

relativamente ao despacho determinante da suspensão provisória do processo. E 

bem se compreende que assim seja: tratando-se de um instituto revestido de 

informalidade e sendo necessária a cooperação de assistente e arguido para que ele 

seja accionado (consenso), a intervenção destes sempre será também no sentido da 

fiscalização da ocorrência de indícios suficientes. Está bom de ver que, não 

ocorrendo tais indícios, o arguido não dará a sua concordância à suspensão do 

processo, e esta não terá, assim, lugar”. 

Ora, não se concorda com tal posição, pelas razões já supra apontadas. 

Como afirma Isabel Branco35 “a suspensão provisória do processo 

pressupõe, natural e logicamente, que se apure um conjunto de factos (data, local, 

circunstâncias…) que constituem o objeto do processo, que estes factos constituam 

crime, qual a sua qualificação jurídico-penal e que aqueles assentem em provas 

claramente definidas. A fixação de um objeto do processo, de modo sintético mas 

claro, é, pois, uma decorrência da estrutura acusatória do processo, 

                                                      
34 Acórdão da RC de 06.07.2016, in www.dgsi.pt, acesso em 20.10.2018. 
35 Branco, Isabel (nota 6), pág. 53. 
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constitucionalmente sancionada (artigo 32.º/5 da Constituição da República = CR), 

estrutura esta que por sua vez postula um princípio acusatório que implica 

matricialmente uma clara separação entre quem exerce a pretensão punitiva do 

Estado (o MP, nos termos do artigo 219.º/1 da CR) e quem julga ou exerce actividade 

judicante (juiz de instrução criminal - JIC – e juiz de julgamento). A doutrina 

reconhece aquela imperiosa necessidade (a onerar o MP, naturalmente) de fixar um 

objeto do processo no despacho que “determina” (artigo 281.º/1 do CPP) a suspensão 

provisória do processo”. 

Apenas um apontamento em relação ao processo sumário. Nos termos do 

artigo 389.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, “o Ministério Público pode 

substituir a apresentação da acusação pela leitura do auto de notícia da autoridade 

que tiver procedido à detenção”. De acordo com o n.º 2 da mesma norma, “caso 

seja insuficiente, a factualidade constante do auto de notícia pode ser completada 

por despacho do Ministério Público proferido antes da apresentação a julgamento, 

sendo tal despacho igualmente lido em audiência”. 

Ora, se assim é para a fase de julgamento, também assim poderá ser caso o 

Ministério Público opte pela suspensão provisória do processo. Isto é, no seu 

despacho poderá remeter para o auto de notícia e completá-lo, caso se encontre 

incompleto relativamente à factualidade indispensável à subsunção no crime em 

causa. Não se vê que o legislador quisesse ser mais exigente com o despacho do 

Ministério Público para a suspensão provisória do processo do que para o 

despacho de acusação. 

Por ser esta uma situação de exceção é expressamente consagrada na 

norma suprarreferida. Caso contrário, não seria admissível tal remissão. 

Assim, conclui-se que o despacho do Ministério Público de suspensão 

provisória do processo tem de conter a descrição dos factos indiciados e a sua 

qualificação jurídica, para além da descrição dos demais pressupostos da 

suspensão provisória do processo, com a exceção referida relativamente ao 

processo sumário. 
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3. Conclusões 

3.1. Face ao disposto no artigo 281.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, a 

suspensão provisória do processo, em caso de concurso de crimes, só pode ser 

aplicada se a moldura abstrata do concurso não ultrapassar os 5 anos de prisão. 

3.2. A suspensão provisória do processo não é aplicável a crime, ou crimes 

no caso de concurso, puníveis com pena de prisão superior a 5 anos, mesmo no 

caso de o Ministério Público usar a faculdade do artigo 16.º, n.º 3, do Código de 

Processo Penal. 

3.3. O despacho do Ministério Público de suspensão provisória do processo 

tem de conter a descrição dos factos indiciados e a sua qualificação jurídica, para 

além da descrição dos demais pressupostos da suspensão provisória do processo, 

com a exceção do processo sumário em que pode haver remissão para o auto de 

notícia. 


