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APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL PENAL 
NO TEMPO

Manuel Guidione Bucuane1

                              Juiz Desembargador do Tribunal Superior de Recurso de Maputo

RESUMO
O presente trabalho tem como objectivo abordar a sucessão da lei processual 
penal no tempo consagrado no artigo 9 do Código de Processo Penal. O tema 
é actual tendo em conta a entrada em vigor, no dia 21 de Dezembro de 2020, 
do novo Código de Processo Penal (C.P.Penal), aprovado pela Lei nº 25/2019, 
de 27 de Dezembro. Para o efeito, far-se-á uma abordagem aos princípios de 
aplicação imediata da lei processual penal, tempus regit actum e às excep-
ções ao princípio e à lei processual penal aplicável no que diz respeito à inter-
posição dos recursos. Para a melhor compreensão do tema far-se-á a distin-
ção entre as normas penais puras ou materiais, normas processuais penais e 
leis mistas. Da abordagem do tema conclui-se que, nos termos do disposto 
no artigo 9 do C.P.Penal, o legislador nacional deixou a cargo do intérprete ou 
aplicador da lei processual penal a tarefa de em função do princípio geral e 
das excepções elencados no artigo acima faça as opções casuisticamente em 
relação à lei processual penal a aplicar.

Palavras-chaves: Sucessão de leis processuais penais no tempo, princípio de 
aplicação imediata, tempus regit actum

ABSTRACT.
This paper aims al addressing the problem about the enforcement in time 
of the criminal procedural law. This is a topical subject, bearing in mind 
that the new Criminal Procedural Law was enforced on 21 December 2020, 
and was passed though Law nr. 25/2019 of 27 December. Hence, this pa-
per addresses the principles of the immediate enforcement in time, of the 
criminal procedural law, tempus regit actum, and the exceptions to general 
principle of the immediate enforcement of the criminal procedural law. 

1 Presidente do Tribunal Superior de Recurso de Maputo
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The finding of this paper is that, under section 9 of the Criminal Procedural 
Law (C.P.Law), the local draftsman has left at the discretion of the interpre-
ter or the procedural law applicator the task of, depending on the general 
principle and the exceptions listed on the aforesaid section, making the 
choice from case, of the law that should be enforced, and this has conse-
quently led to various interpretations.

Key-words: Succession of procedural criminal law in time, principle of im-
mediate enforcement, tempus regit actum.

1 Introdução 

A problemática da aplicação da lei processual penal no tempo exige do aplicador da lei 
a realização de um exercício no sentido de colocar em acção os princípios, as excep-
ções  e saber distinguir as normas penais puras,  processuais puras e mistas quando se 
procede à tramitação de processos iniciados na vigência do Código de Processo Penal 
(C.P.Penal), de 1929, em confronto com o novo regime que entrou em vigor através da 
Lei nº 25/2019, de 26 de Dezembro.

Os tribunais têm estado a decidir pela aplicação da lei processual penal de 1929, com 
relação aos processos que foram objecto de pronúncia na vigência da lei anterior, com 
o fundamento de que em todos os actos de instrução preparatória até à pronúncia, 
tendo decorrido no âmbito da lei antiga, justifica-se que o julgamento também seja 
à sombra da mesma lei e não só. Justificam ainda o recurso à lei processual revogada 
com o fundamento na necessidade de evitar-se a quebra de harmonia e unidade dos 
vários actos do processo praticados.

Como se pode depreender, o tema em análise, embora pareça um assunto simples, 
suscita, na realidade, dificuldades na escolha da lei aplicável, porquanto, sempre que 
ocorre a alteração da legislação processual penal, questiona-se sobre qual é a lei apli-
cável no caso concreto. A questão que se coloca é a de saber se o Código de Processo 
Penal, ora aprovado, responde às inquietações que se suscitam no que concerne à 
sucessão da lei processual penal.

Para a melhor compreensão da sucessão da lei processual no tempo, impõe-se desen-
volver alguns princípios básicos, tais como: 

I. O princípio da aplicação imediata da lei processual penal.

Este princípio encontra-se consagrado na primeira parte do nº 1, do artigo 9, do C. P. 
Penal. O que quer dizer que a lei processual penal, uma vez promulgada e entrada em 
vigor, deve ser imediatamente aplicada aos processos em curso.
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Aplicação da Lei Processual Penal  no Tempo

Da análise deste princípio entende-se que a lei processual penal não tem efeito retroa-
tivo2, diferentemente da lei penal (material) cujo regime encontra-se descrito no artigo 
3, do respectivo Código Penal, naquelas situações em que se apresentar mais benéfica 
para o arguido. 

Por outras palavras, não é à luz do princípio da aplicação do regime concretamente 
mais favorável ao arguido3 previsto no nº 4, do artigo 3, do Código Penal, que se re-
solvem os casos de sucessão no tempo da lei processual, mas à luz do artigo 9 do C. P. 
Penal.

Segundo este princípio, a lei processual penal é de aplicação imediata, ou seja, regula 
os actos processuais a serem praticados para o futuro, ou seja, nos termos deste princí-
pio, a lei aplicável é a vigente no momento em que o acto processual foi ou é praticado, 
resultando que se um processo terminou no domínio de uma lei revogada, o mesmo 
mantém pleno valor. Se o processo não se iniciou ainda, embora o facto que constitua 
o seu objecto tenha sido cometido no domínio da anterior lei, é-lhe inteiramente apli-
cável a nova legislação; e, se a lei nova surge durante a marcha do processo, são válidos 
todos os actos processuais realizados de harmonia com a lei anterior, sendo submeti-
dos à nova lei todos os ulteriormente praticados. 

II. Tempus regit actum

Como corolário lógico do que se disse acima, emerge o princípio do tempus regit ac-
tum, segundo o qual, o tempo rege a acção, ou seja, os actos jurídicos regem-se pela 
lei da época em que ocorreram.

Deste princípio, pode-se extrair dois efeitos, sendo que o primeiro refere-se às normas 
processuais, as quais são de aplicação imediata, regulando o desenrolar restante do 
processo. O segundo efeito refere-se a actos realizados e a decisões transitadas em jul-
gado sob vigência da lei anterior, os quais são considerados válidos, conforme dispõe a 
2ª parte do nº 1, do artigo 9, do C.P. Penal.

Segundo este princípio, os actos anteriores, praticados de acordo com a norma proces-
sual que regulou tais actos à época, continuam válidos por força deste, ou seja, com o 
advento da nova lei, os actos posteriores, subsequentes, realizar-se-ão pela nova lei, 
observando-se as excepções previstas nas alíneas a) e b), do nº 2, do artigo 9, do Códi-
go de Processo Penal.

2 Segundo o Dicionário Universal da Língua Portuguesa, retroativo, é relativo ao passado; que tem efeito sobre o passado; 
que retroage; o que modifica o que estava feito.
3 Cfr. RIBEIRO, 2011, p.35; e PORTUGAL. Supremo Tribunal de Justiça. Processo nº 07P2585.
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Assim, a lei processual penal aplica-se para o futuro, isto é, não tem efeito retroativo, uma 
vez que só se aplica aos factos processuais que ocorreram após a sua entrada em vigor.

2 Excepções ao princípio da aplicação imediata da lei processual penal

O princípio da aplicação imediata da lei processual penal sofre excepções previstas 
no nº 2 do artigo 9 do Código de Processo Penal, ou seja, aquele princípio não se apli-
ca aos processos iniciados anteriormente à sua vigência quando da sua aplicabilidade 
imediata resultar:

a) Agravamento sensível e ainda evitável da situação processual do arguido;
b) Quebra de harmonia e unidade dos vários actos do processo.

Quanto ao agravamento sensível, haverá esse tipo de agravamento quando se trate de 
violação das normas que digam respeito a prazos processuais, a nulidades, a proibição 
de prova, a medidas de coacção e de garantia patrimonial, de restrições ao recurso e, 
em geral, de quaisquer institutos para os quais vigora o princípio da legalidade, en-
tendendo-se que a posição processual do arguido é, fundamentalmente, resultado do 
conjunto de direitos de que goza e que se encontram enumerados nos artigos 68 e 69, 
ambos  do C. P. Penal. 

As excepções atrás referidas decorrem:
–  Em 1º lugar, do respeito pelo valor dos actos anteriores, ou seja, o desenvolvi-

mento processual desses actos continuará a ser regulamentado pela lei ante-
rior, a menos que seja intolerável a persistência da mesma;

–  Em 2º lugar, da necessidade de dar plena eficácia aos princípios nullum crimen 
nulla poena – a nova lei processual deverá ser excluída sempre que a sua apli-
cação a um processo pendente possa traduzir-se indirectamente numa incri-
minação ou numa agravação insusceptível de se verificar pela aplicação da lei 
processual anterior.

Para o melhor entendimento desta norma pressupõe-se ter em conta a distinção entre 
as normas processuais matérias e normas processuais em sentido estrito.

a) A prescrição do procedimento criminal, como fundamento de extinção da res-
ponsabilidade penal nos termos da alínea b), do nº 1, do artigo 155, do Código 
Penal e como pressuposto processual;

b) A denúncia e a acusação particular, como condições de punibilidade e como 
pressuposto de procedibilidade, exemplo, nº 2, do artigo 313 do Código Penal;

c) O Caso julgado, como fundamento para a extinção do jus puniendi e como 
excepção processual.

Manuel Guidione Bucuane
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Existem dois tipos de normas processuais penais: as genuinamente processuais e as 
processuais materiais ou as chamadas normas mistas ou híbridas. Cada uma das nor-
mas rege de maneira diferente o princípio da aplicação imediata da lei processual penal. 
As primeiras tratam de matéria eminentemente processual regulando os procedimen-
tos e nestas normas aplica-se integralmente e sem reservas o princípio da aplicação 
imediata da lei processual penal. As segundas, são aquelas que possuem conteúdo 
processual e material concomitante aplicando-se como consequência o princípio da re-
troatividade da norma quando este for benéfico ao arguido. Tem como exemplo deste 
tipo de norma, a extinção do procedimento criminal em virtude do decurso de tempo. 

Por outras palavras, pode-se afirmar que esta distinção reveste-se de suma impor-
tância uma vez que as normas processuais penais materiais sujeitam-se ao princípio 
constitucional de aplicação da lei penal favorável – no que se refere à proibição da re-
troatividade desfavorável e imposição de retroatividade favorável, conforme o previsto 
nos artigos 57 e 60, nº 2, ambos da Constituição da República e as normas processuais 
penais formais aplica-se o regime do artigo 9 do Código de Processo Penal.

As excepções acima, segundo Antunes4, ancoram-se no princípio da salvaguarda das 
garantias do arguido cujo o conteúdo tem respaldo no artigo 65 da Constituição da 
República de Moçambique.

Na distinção entre as normas penais puras ou materiais, normas processuais penais 
puras e leis mistas, vale aqui os ensinamentos de Aury Lopes Júnior5, sobre o carácter 
processual e material, conjuntamente – as chamadas normas heterotípicas e os de 

4 ANTUNES refere que “não se louva propriamente numa extensão do conteúdo de sentido do princípio da aplicação da lei 
penal mais favorável mas, entendido este como princípio que encontra justificação numa exigência de necessidade da sanção, 
mas antes no mandamento constitucional de acordo com o qual o processo criminal assegura todas as garantias de defesa” 
(2021, p. 32)
5 LOPES JÚNIOR (2020) distingue leis penais puras, leis processuais penais puras e leis mistas. A lei penal pura é aquela 
que disciplina o poder punitivo estatal. Dispõe sobre o conteúdo material do processo, ou seja, o Direito Penal. Diz 
respeito à tipificação de delitos, pena máxima e mínima, regime de cumprimento etc. Para essas, valem as regras do 
Direito Penal, ou seja, em linhas gerais: retroactividade da lei penal mais benigna e irretroatividade penal mais benigna 
e irretroatividade da lei mais gravosa. A lei processual penal pura regula o início, desenvolvimento ou fim do processo e 
os diferentes institutos processuais. Exemplo: perícias, rol de testemunhas, forma de realizar actos processuais, ritos etc. 
Aqui vale o princípio da imediatidade, onde a lei será aplicada a partir dali, sem efeito retroativo e sem que se questione 
se mais gravosa ou não ao réu. Assim, se no curso do processo penal surgir uma nova lei exigindo que as perícias sejam 
feitas por três peritos oficiais, quando a lei anterior exigia apenas dois, deve-se questionar: a perícia já foi realizada? Se não 
foi, quando for levada a cabo, deverá sê-lo segundo a regra nova. Mas, se já foi praticada, vale a regra vigente no momento 
de sua realização. A lei nova não retroage. Por fim, existem as leis mistas, ou seja, aquelas que possuem carácteres penais 
e processuais. Nesse caso, aplica-se a regra do Direito Penal, ou seja, a lei mais benigna é retroativa e a mais gravosa não. 
Alguns autores chamam de normas mistas com prevalentes carácteres penais, eis que disciplinam um acto realizado no 
processo, mas que diz respeito ao poder punitivo e à extinção da punibilidade. Exemplo: as normas que regulam a repre-
sentação, acção penal, queixa-crime, perdão, renúncia, preempção etc. 
Seguindo essa doutrina, se alguém comete um delito hoje, em que a acção penal é publica incondicionada, e posterior-
mente passa a ser condicionada à representação, o juiz deverá abrir prazo para que a vítima, querendo, represente, sob 
pena de extinção da punibilidade. É retroativa porque mais benéfica para o réu.

Aplicação da Lei Processual Penal  no Tempo
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Albuquerque (2011)6 e 7ao afirmar que as normas materiais processuais representam, 
em termos materiais, uma verdadeira pré-confirmação de penalidade a que o arguido 
poderá ficar sujeito.

Nas situações em que a norma contém disposições de ordem material e processual, 
deve prevalecer a norma de carácter material, se esta beneficiar o acusado, ou seja, 
retroage. Se não beneficiar, não retroage: Ex. quanto aos prazos de duração de prisão 
preventiva, no confronto entre as normas do Código de Processo Penal de 1929 e do 
presente código, neste, com as alterações introduzidas pela Lei nº 18/2020, de 23 de 
Dezembro, verifica-se que os prazos de prisão preventiva foram alargados, por isso, a 
serem tidos em conta agravariam a situação processual do arguido. Assim sendo, na 
escolha da lei processual aplicável a solução seria de optar por aquela que menos agra-
va a situação processual do arguido.

Assim, admite-se que a lei processual penal venha a ter ultratividade. Na verdade, não 
se trata de excepção à regra processual do tempus regit actum, mas de aplicação da lei 
penal quando a norma tiver natureza mista, em homenagem ao princípio constitucio-
nal da legalidade e da retroactividade benéfica, conforme o disposto no nº 2, do artigo 
60, da CRM.

Ou seja, os actos praticados na vigência da lei anterior são válidos, nos termos do dis-
posto na segunda parte do nº 1, do artigo 9, do C. P. Penal.

O princípio tempus regit actum não se deve confundir com a ideia de retroactividade 
da lei penal, porquanto a retroactividade é a imposição de uma lei a factos passados ou 
situações consumadas antes de início de sua vigência. Já a aplicação imediata é a sua 
incidência sobre factos e situações pendentes quando a lei entrar em vigor.

A retroactividade da lei penal leva em conta o tempus delicti. Já a aplicação imediata da 
lei processual considera o momento da prática do acto processual.

3 Quanto à sucessão de leis processuais penais no âmbito de interpo-
sição dos recursos

A questão recorrente é a de saber qual é a lei processual penal aplicável na tramitação 
dos recursos interpostos antes e depois da entrada em vigor da nova lei relativamente 

6 Cfr também o Acórdão do Tribunal de Relação de Coimbra. Processo nº 1259/03.7 TACBR.C1, de 70 de Março de 
2012. Disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/7f29aa612ed369f5802579d-
000352c39?OpenDocument>. Acesso em: 04 de Maio de 2022. 
7 As normas processuais materiais são aquelas que “representam, em termos materiais, uma verdadeira pré-confirmação 
de penalidade a que o arguido poderá ficar sujeito”. São exemplos destas normas que se referem à natureza do crime, ao 
exercício do direito de queixa, aos prazos de prescrição do procedimento criminal e das penas e respectivas causas de 
suspensão e interrupção, à execução das penas, à aplicação e duração das medidas de coacção ao exercício do direito do 
direito de recurso.

Manuel Guidione Bucuane
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a decisões proferidas sobre processos tramitados na vigência da lei processual penal 
revogada. 

Quanto à matéria atinente à recorribilidade há um entendimento de que a lei regula-
dora da admissibilidade do recurso é a vigente na data em que foi proferida a decisão 
recorrida8. Faz sentido que assim seja, porquanto o processo de tramitação e a respec-
tiva decisão foram tomados na base e filosofia de uma determinada lei, tornando-se 
lógico que, em sede de recurso, a reapreciação dos autos tramitados na vigência da lei 
revogada seja feita sob a mesma lei, ressalvando, obviamente, as excepções previstas 
no nº 2 do artigo 9 do novo C. P. Penal, 

Se a decisão tiver sido prolatada ainda no domínio do C.P.Penal anterior, a nova lei não 
será aplicada.  Se da sua aplicabilidade resultarem as excepções elencadas no artigo 
acima e não só é preciso também que se respeite a filosofia da nova lei processual no 
que diz respeito por exemplo às garantias de defesa e na observância dos direitos fun-
damentais plasmados na Constituição da República de Moçambique. 

Se a decisão foi proferida na vigência da nova lei, aqui não existe nenhuma dificuldade 
porque efectivamente, será esta a ser aplicada.  

Portanto, como regra, é aplicável a lei do momento em que a decisão foi proferida, 
mesmo que a lei nova passe a vigorar antes da efectiva interposição do recurso.

A lei reguladora da admissibilidade do recurso é a vigente na data em que é proferida 
a decisão recorrida em homenagem ao princípio lex tempori regit actum, e isto porque 
as expectiativas eventualmente criadas às partes ao abrigo da lei antiga se dissiparam 
à face da lei nova, não havendo que tutelá-las. 

Por isso, a lei que regula a recorribilidade de uma decisão, ainda que esta tenha sido 
proferida em sede de recurso pelo Tribunal Superior de Recurso (TSR), é a que se en-
contrava em vigor no momento em que a 1ª instância decidiu, observando-se as excep-
ções previstas no artigo 9 do novo C. P. Penal.

Em direito comparado9, o legislador Português, por exemplo, determinou a data  do 
início da vigência do novo código e as condições da sua aplicabilidade de forma objec-
tiva, facilitando aos aplicadores da norma.
8 Cfr. RIBEIRO, op. cit., p. 34.; e PORTUGAL. Superior Tribunal de Justiça. Processo nº 08P1971.
9 Com o “PORTUGAL. Decreto Lei nº 78/87, de 17 de Fevereiro”, foi avançada uma solução com vista a resolver o 
problema da sucessão de leis processuais penais no tempo. O nº 1, do artigo 7, do referido Decreto Lei dispõe que “O 
CPPPT aprovado pelo diploma e as disposições antecedentes começariam a vigorar no dia 1 de Junho de 1987, mas só se 
aplicavam aos processos instaurados a partir daquela data, independentemente do momento em que a infracção tivesse 
sido cometida, continuando os processos pendentes àquela data a reger-se até ao transito em julgado da decisão que lhes 
pusesse termo pela legislação ora revogada. 

Aplicação da Lei Processual Penal  no Tempo
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4 Conclusão 

A problemática da sucessão da lei processual penal no tempo deve ser entendida a 
partir da análise e aprofundamento dos princípios de aplicação imediata da lei proces-
sual penal e tempus regit actum atento às excepções àquele princípio da imediatidade 
a ser feita de forma conjugada.

O legislador pátrio deixou esta matéria ao labor intelectual do intérprete e do aplica-
dor da lei o exercício interpretativo para casuisticamente fazer as opções quanto à lei 
processual aplicável, para o efeito, impõe-se ao intérprete e aplicador da lei fazer a 
distinção entre as normas penais puras ou materiais, processuais penais puras e leis 
mistas por forma a saber quando é que é aplicável a norma processual imediatamente 
e quais as normas a que, pela sua natureza (mista ou puramente penal), pode-se apli-
car a retroatividade da norma quando disso beneficiar o arguido.

O intérprete assim como o aplicador da lei processual penal deve ter presente que, na 
fixação do sentido e alcance da lei, presume-se que o legislador consagrou as soluções 
mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento nos termos adequados.
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