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O presente documento pretende condensar, 
de forma resumida, as principais realizações 
do Ministério Público ao longo do quadriênio 
2013 a 2017. 

Embora as informações aqui recolhidas não 
sejam propriamente inéditas – pois que foram 
sendo veiculados através dos sucessivos relatóri-
os apresentados ao Parlamento Nacional, através 
da Revista do Ministério Público, bem como do 
website institucional –,  entendi, ainda assim, im-
por-me a tarefa de compilá-los em documento 
de rápida consulta, facultando, assim, um quadro 
panorâmico fiável das nossas realizações a todos 
quantos, no exercício da cidadania ou por dever 
de ofício, tenham ou queiram aferir, ou simples-
mente se inteirar, da situação atual do Ministério 
Público e do seu percurso mais recente. Move-
me, ainda e sempre, o intuito de prestar contas 
do exercício do cargo de Procurador-Geral da 
República, dever que, constitucionalmente se 
cumpre com a apresentação da Informação Anual 
ao Parlamento, mas que não excluiu e, pelo con-
trário, pressupõe também a prestação de infor-
mações à sociedade em geral. 

Quando, há quatro anos, assumi o honroso 
cargo de Procurador-Geral da República, entendi 
que era necessário, de início, delinear metas e es-
tabelecer prioridades. Antes de mais, a experiência 
de mais de uma década de exercício da magistra-
tura indicava-me que era imperioso melhorar a 
eficiência dos serviços e reduzir significativamente 
o número de processos pendentes (que até então 
evidenciava uma tendência sempre crescente). Por 
outro lado, considerei que o reforço dos mecanis-
mos de prevenção e repressão do tráfico de dro-

Nota de abertura                    Lia abertura

Dokumentu ida-ne’e hakarak atu tau hamu-
tuk, ho forma badak liu, realizasaun prinsipál sira 
Ministériu Públiku nian hosi tinan 2013 to’o 2017.

Maske dadus ka informasaun sira ne’ebé hal-
ibur iha ne’e la’os hanesan buat foun ida – tan-
ba hato’o tiha ona liu hosi relatóriu anuál sira 
ne’ebé aprezenta tutuir malu ba Parlamentu 
Nasionál, atravéz de Revista Ministériu Públiku 
nian, nune’e mós liu hosi website institusionál –, 
maske nune’e ha’u hanoin presiza duni halibur 
iha dokumentu ida atu bele konsulta ho lais, 
hodi bele fó kuadru panorámiku ida kona-ba 
ami-nia realizasaun servisu ba sidadaun hotu ka 
ba sira ne’ebé, tanba knaar servisu nian, hakarak 
sukat ka simplesmente hakarak hatene kona-ba 
situasaun atuál Ministériu Públiku nian no saida 
mak la’o hela daudaun. 

Ha’u hala’o ona no sei kontinua, ho hanoin ida 
atu hato’o informasaun kona-ba servisu kargu  
Prokuradór-Jerál Repúblika, devér ne’ebé kum-
pre tuir Konstituisaun ho aprezentasaun infor-
masaun anuál ba Parlamentu, maibé la esklui hodi 
fó mós informasaun ba sosiedade enjerál.

Tinan haat liu ba, bainhira ha’u hetan onro-
zu kargu nu’udar Prokuradór-Jerál Repúblika, 
ha’u hanoin katak, dezde hahú kedas, presiza 
define meta no estabelese prioridade sira. Uluk 
nanain, esperiénsia ne’ebé liu dékada ida ona 
hala’o knaar majistratura nian, hatudu ona mai 
ha’u katak presiza tebes hadi’a efisiénsia servisu 
no redús maka’as prosesu pendente sira (ne’ebé, 
to’o iha tempu ne’ebá, iha hela tendénsia atu au-
menta). Hosi parte seluk, ha’u konsidera katak 
haforsa tan mekanizmu prevensaun no repre-
saun tráfiku droga sira, kriminalidade organiza-
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gas, da criminalidade organizada em geral e da 
corrupção, em todas as suas formas, constituía 
– e constitui – um desígnio nacional, que deve 
interpelar de modo muito especial o Ministério 
Público, enquanto órgão de justiça titular da ação 
penal e defensor da legalidade. Em terceiro lugar, 
ponderei que era necessário reforçar as estrutu-
ras de defesa dos interesses públicos, sabido que 
a representação do Estado nos tribunais com-
pete, por imposição constitucional, ao Ministério 
Público. Finalmente, considerei que, para atingir 
os objectivos já citados, seria necessário encon-
trar novas parcerias e aprofundar as existentes 
e, nessa medida, reforçar os instrumentos de 
cooperação institucional. 

Resumidamente, foram estas as razões, e não 
qualquer critério meramente pessoal ou sub-
jetivo, que determinaram a definição das linhas 
estratégicas da minha gestão ao longo deste 
quadriênio. E se aqui as refiro, faço-o na con-
vicção de que os resultados de qualquer gestão 
são sempre o reflexo de uma visão estratégica, 
e logicamente gostaria que as realizações e re-
sultados compilados neste documento fossem 
analisados à luz da visão que as ditou. 

A edificação de qualquer instituição é sempre 
um processo contínuo. E é sobretudo obra con-
junta. Se o Ministério Público pode hoje, muito le-
gitimamente, apresentar-se como uma instituição 
suficientemente estruturada e em crescente con-
solidação, isto se deve a todos quantos devota-
mente o servem ou o serviram. Da minha parte, 
quero acreditar ter colocado algumas pedras nesta 
obra incessante de edificação de um serviço do 
Ministério Público eficiente e de qualidade. E isto 
muito me honra. 

José da Costa Ximenes
Procurador-Geral da República

da enjerál no korrupsaun, ho forma oioin, sai 
nu’udar objetivu nasionál, ne’ebé Ministériu 
Públiku, hanesan órgaun justisa ida-ne’ebé 
nu’udar titulár ba asaun penál no defensór ba 
legalidade, tenke hasoru ho maneira espesiál 
tebes. Em terseiru lugar, ha’u haree katak pre-
siza duni hakbi’it tan estrutura defeza ba in-
terese públiku nian, hanesan ita hatene katak 
reprezentasaun Estadu iha tribunál sira kom-
pete ba Ministériu Públiku nu’udar impozisaun 
konstitusionál. Ikus liu, ha’u konsidera katak, 
hodi atinje objetivu sira iha leten, presiza hetan 
parseria foun no haklean sira ne’ebé eziste ona 
liu hosi haforsa tan instrumentu sira koperasaun 
institusionál. 

Habadak de’it katak buat hirak ne’e mak 
nu’udar razaun no la’os kualker kritériu pesoál ka 
subjetivu, ne’ebé mak determina tiha definisaun 
liña estratéjika ba ha’u-nia jestaun durante tinan 
haat ne’e. No, ha’u temi buat sira ne’e ho fiar 
katak rezultadu hosi kualker jestaun sempre re-
fleta hosi vizaun estratéjiku ida, no lojikamente 
ha’u hakarak atu oinsá realizasaun no rezultadu 
sira ne’ebé halibur tiha iha dokumentu ne’e sei 
analiza tuir vizaun ne’ebé determina ona. 

Edifikasaun hosi kualker instituisaun nu’udar 
prosesu kontínuu ida. No, liuliu, nu’udar obra ida 
ne’ebé mak ita harii hamutuk. Karik Ministériu 
Públiku ohin loron sai hanesan instituisaun ida 
ho estrutura natoon ne’ebé mak metin ba be-
beik, ne’e tanba hotu hotu nia dedikasaun. Hosi 
ha’u-nia parte, ha’u fiar katak ha’u tau ona buat 
ruma ba iha obra insesante ida-ne’e hodi harii 
servisu ida Ministériu Públiku nian ne’ebé efisi-
ente no ho qualidade. No ida ne’e nu’udar onra 
boot mai ha’u.

José da Costa Ximenes
Prokuradór-Jerál Repúblika
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Assim avançamos: prioridades e resultados (2013 - 2017)
Nune’e mak ita avansa: prioridade no rezultadu sira (2013 - 2017)

Importantes passos foram dados pelo 
Ministério Público no sentido de melhor cum-
prir o seu mandato constitucional na defesa do 
direito dos cidadãos, da legalidade democrática 
e do interesse público, assentes nas linhas es-
tratégicas estabelecidas pelo Procurador-Geral 
da República, José da Costa Ximenes, para o 
período da sua gestão, que estende-se de abril 
de 2013 a abril de 2017.

A seguir, cabe-nos apresentar uma sín-
tese dos resultados atingidos nos objectivos 
da redução gradual dos processos pendentes; 
da qualificação da actuação do Ministério Pú-
blico em áreas prioritárias específicas, como o 
combate à corrupção, ao tráfico de drogas e à 
criminalidade organizada em geral; do reforço 
da intervenção na área do Contencioso do Es-
tado e do fortalecimento e ampliação da co-
operação institucional.

Ministériu Públiku hakat pasu importante 
balun atu kumpre didi’ak ninia mandatu konstitu-
sionál hodi defende direitu sidadaun sira-nian, 
legalidade demokrátika no interese públiku, 
bazeia ba liña estratéjika ne’ebé estabelese hosi 
Prokuradór-Jerál Repúblika, José da Costa 
Ximenes, ba períodu ninia jestaun nian, ne’ebé 
mak estende hosi fulan-abril, tinan-2013 to’o 
fulan-abril, tinan-2017.

Tuirmai, kompete mai ami atu aprezenta re-
zumu ida hosi rezultadu sira ne’ebé hetan ona 
kona-ba objetivu sira ne’e, mak hanesan: re-
dusaun ba prosesu pendente sira; kualifikasaun 
ba atuasaun Ministériu Públiku nian iha área 
prioritária espesífika sira, hanesan kombate 
korrupsaun, tráfiku droga no kriminalidade or-
ganizada enjerál; haforsa intervensaun iha área 
Kontesiozu Estadu no fortalese no aumenta 
koperasaun internasionál.
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1. Redução gradual dos 
processos pendentes

Motivo de grande preocupação na sociedade ti-
morense, o elevado número de processos pendentes – 
constutuído dos casos que, após entrada no Ministério 
Público, permanecem por concluir – mereceu destaque na 
definição de prioridades para o quadriênio 2013 – 2017. 

O enfrentamento desse problema, direcionado na 
prestação de um serviço cada vez mais célere e efeti-
vo no exercício da acção penal, veio trazer resultados 
bastante positivos. A partir de 2013 conseguiu-se, pela 
primeira vez desde 2008, de forma consolidada, redu-
zir o número de pendências a nível nacional abaixo dos 
5.000 processos. A tendência tem vindo a manter-se e, 
a 1 de janeiro de 2017, o número de pendências regista-
das em todo o território nacional era de 2.241. 

Esse resultado tem sido possível graças à introdução 
de mecanismos de gestão, como é o caso das medidas de 
inversão e da contingentação de processos, instituídas 
através da Circular n.º 01/GPGR/2013, de 30 de abril, que 
estabeleceu critérios de apreciação relacionados com a 
quantidade absoluta de serviço realizado, fixando mínimos 
de produtividade individual mensais para cada magistrado. 
A par da contingentação de processos, foram também re-
forçadas as medidas de controlo dos magistrados nas suas 
deslocações para fora dos Distritos Judiciais em que estão 
colocados e feitas transferências de magistrados e oficiais 
de justiça de acordo com as necessidades dos serviços.

Consciente, ainda, da necessidade de melhorias às 
condições de trabalho, além de dar especial atenção a as-
pectos de infra-estrutura dos serviços do Ministério Pú-
blico, a Procuradoria Geral da República buscou também 
reforçar os recursos humanos, merecendo destaque a 
contratação de 46 novos oficiais de justiça, que durante 
18 meses receberam treinamento e, a partir de março de 
2015, passaram a prestar apoio aos magistrados nas in-
vestigações, notificações e controlo dos processos.

Entre 1 de janeiro de 2013 
e 1 de janeiro de 2017, 
a redução no número 

de pendências, a nível 
nacional, foi de 55,23%, 

passando de 5.006
a 2.241 processos. 

Bainhira ita kompara dadus 
hosi loron-1, fulan-janeiru, 

tinan-2013, ho loron hanesan 
tinan-2017 nian, número 
pendénsia sira, iha nível 

nasionál, tun 55,23%, hosi 
5.006 ba 2.241 prosesu sira. 



13 PGR – Balansu Realizasaun sira 2013-2017

1. Hamenus graduálmente 
prosesu pendente sira

Númeru aas prosesu pendente – kompostu hosi kazu 
hirak ne’ebé mak rejista iha Ministériu Públiku maibé nia 
prosesu la la’o – sai hanesan preokupasaun boot ida sosie-
dade timoroan nian, nune’e presiza duni atu define hanesan 
prioridade ida ba kuadriêniu/tinan haat 2013 – 2017. 

Desizaun ne’e atu buka solusaun ba problema ida ne’e, 
ho objetivu atu presta servisu ida ne’ebé lalais no efetivu 
liu bainhira ezerse asaun penál, hatudu rezultadu ne’ebé 
pozitivu tebtebes. Hahú hosi tinan-2013, foin pela pri-
meira vés konsege dezde tinan-2008, ho forma konsoli-
dada, redús duni númeru prosesu pendente sira iha nível 
nasionál menus hosi 5.000. Tendénsia ba redusaun ne’e 
mantein nafatin to’o agora no, iha loron-1, fulan-janeiru, 
tinan-2017, númeru pendénsia ne’ebé rejista iha territóriu 
nasionál tomak hamutuk 2.241. 

Konsege hetan rezultadu ida ne’e tanba introdusaun 
mekanizmu sira jestaun nian, hanesan medida inversaun no 
kontinjentasaun prosesu sira-nian, ne’ebé institui liuhosi  
Sirkulár n.º 01/GPJR/2013, loron-30, fulan-abril, ne’ebé 
estabelese kritériu sira apresiasaun nian ne’ebé relasionadu 
ho kuantidade absoluta hosi servisu ne’ebé hala’o ona, hodi 
fiksa produtividade individuál mínimu mensál ba kada ma-
jistradu. Aleinde kontinjentasaun prosesu ne’e, haforsa mós 
medida ba kontrolu deslokasaun majistradu sira hosi Distri-
tu Judisiál ne’ebé sira kolokadu ba no halo transferénsia ba 
majistradu no ofisiál justisa sira tuir nesesidade servisu nian.

Konxiente mós katak, presiza hadi’a kondisaun sira 
servisu nian, aleinde fó atensaun espesiál ba aspetu in-
fraestrutura servisu sira Ministériu Públiku nian, Prokura-
doria Jerál Repúblika buka reforsa mós rekursu umanu, no 
iha ne’e ita tenke destaka kona-ba kontratasaun ba ofisiál 
justisa foun nain-46, ne’ebé hetan formasaun durante fu-
lan-18 no, hahú hosi fulan-marsu, tinan-2015, komesa 
fó apoiu ba majistradu sira iha investigasaun, notifikasaun 
no halo kontrolu ba prosesu sira.

Contratação de 46 novos oficiais de justiça, 
em março de 2015, permitiu dar maior 
apoio aos magistrados no desempenho 
das suas funções. 
Ho ofisiál justisa sira foun na’in-46, ne’ebé 
hahú servisu iha fulan-marsu, tinan-2015, 
majistradu sira hetan apoiu di’ak liu hodi 
hala’o sira nia knaar. 
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Resultado do grande esforço conjunto dos 
quadros do Ministério Público em torno do ob-
jetivo estratégico da redução gradual dos casos 
pendentes, desde 2013, o número de pendên-
cias tem vindo, marcadamente, a diminuir, a 
nível nacional. 

Como demonstram os dados estatísticos do 
período, ilustrados no gráfico acima, a tendência 
da redução tem vindo a manter-se, ainda que o 
número de novos processos entrados tenha cres-
cido ano após ano. No total, de janeiro de 2013 
a dezembro de 2016, o número de processos 
entrados foi de 15.658 que, somado às pendên-
cias vindas de 2012, resulta num total de 20.664 
processos no período. Destes, 18.423 foram 
finalizados ao longo dos quatro anos (2013-
2016), resultando num total de 2.241 processos 
pendentes a 1 de janeiro de 2017.

Redução de pendências em nível nacional (2013-2016)
Redusaun pendénsia sira iha nível nasionál (2013-2016)
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O gráfico ao lado mostra, ano 
a ano, a evolução na redução 
do número de pendências e no 
aumento de novos processos 
entrados nos órgãos distritais 
do Ministério Público.
Gráfiku ne’e hatudu evolusaun, 
tinan ba tinan, iha redusaun 
númeru kazu pendente sira no 
iha aumentu númeru prosesu 
sira ne’ebé tama foun iha órgaun 
distritál sira Ministériu Públiku nian. 
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Hanesan rezultadu hosi esforsu kuadru sira 
Ministériu Públiku nian  iha objetivu estratéji-
ku kona-ba redusaun graduál ba kazu pendente 
sira, dezde tinan-2013, númeru pendénsia sira 
hahú menus, iha nível nasionál.

Hanesan hatudu iha dadu estatístiku perío-
du ne’ebá nian, ne’ebé temi iha gráfiku iha 
leten, tendénsia kona-ba redusaun mantein 
nafatin, maske númeru hosi prosesu ne’ebé 
tama aumenta tinan ba tinan. Hosi fulan-janei-
ru, tinan-2013, to’o dezembru, tinan-2016, 
númeru prosesu ne’ebé tama hamutuk 15.658, 
soma hamutuk ho pendénsia hosi tinan-2012, 
totál prosesu iha períodu ne’e 20.664. Hosi 
totál ida ne’e, iha tinan haat (2013-2016) nia 
laran finaliza ona 18.423, ho nune’e katak iha 
loron-1, fulan-janeiru, tinan-2017, prosesu 
pendente hamutuk 2.241.
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Pendente 
01 Jan. 2013

Entrados/ 
Tama 2013

Total
Totál

Acusados
Akuza

Arquivados
Arkiva

Remetidos a 
outra secção

Concluídos/ 
Remata 2013

Pendente 
para/ba 2014

5.006 3.365 8.371 1.796 2.538 07 4.334 4.037

Pendente 
01 Jan. 2014

Entrados/ 
Tama 2014

Total
Totál

Acusados
Akuza

Arquivados
Arkiva

Remetidos a 
outra secção

Concluídos/ 
Remata 2014

Pendente 
para/ba 2015

4.037 3.800 7.837 2.118 2.512 45 4.630 3.207

Pendente 
01 Jan. 2015

Entrados/ 
Tama 2015

Total
Totál

Acusados
Akuza

Arquivados
Arkiva

Remetidos a 
outra secção

Concluídos/ 
Remata 2015

Pendente 
para/ba 2016

3.207 4.085 7.292 2.394 2.094 21 4.488 2.804

Pendente 
01 Jan. 2016

Entrados/ 
Tama 2016

Total
Totál

Acusados
Akuza

Arquivados
Arkiva

Remetidos a 
outra secção

Concluídos/ 
Remata 2016

Pendente 
para/ba 2017

2.804 4.408 7.212 2.846 2.125 58 4.971 2.241

A tendência da redução de processos pen-
dentes, a par do crescimento no número de 
novos processos entrados no Ministério Pú-
blico ano a ano, indica que houve uma sensível 
melhora em termos de produtividade. Os da-
dos são demonstrados no mapa estatístico 
nacional para o período de 2013 a 2016, com 
informações acerca da movimentação proces-
sual nos quatro órgaos distritais.

Cabe aqui ressaltar ainda que, no ano de 
2016, o Ministério Público registou a maior 
produtividade da sua história, tendo logrado 
finalizar um total de 4.971 processos, sendo 
2.846 acusados e 2.125 arquivados.

Mapa estatístico nacional 2013-2016
Mapa estatístiku nasionál 2013-2016

Tendénsia kona-ba redusaun prosesu 
pendente sira, maske númeru hosi prosesu 
foun ne’ebé tama iha Ministériu Públiku 
tinan ba tinan aumenta, hatudu melloria boot 
entermus-de produtividade. Dadu sira ne’e 
bele haree iha mapa estatístiku nasionál 
ba períodu tinan-2013 to’o 2016, ne’ebé 
hatudu informasaun kona-ba movimentasaun 
prosesuál iha órgaun distritál haat hotu. 

Atu hateten tan katak, iha tinan-2016, 
Ministériu Públiku rejista produtividade boot 
liu iha ninia istória, konsege finaliza prosesu 
hamutuk rihun 4.971, hosi sira ne’e akuza ona 
prosesu hamutuk 2.846 no arkiva tiha 2.125.
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2. Combate à corrupção, 
ao tráfico de drogas e à 
criminalidade organizada

Devido aos riscos que impõem à segurança 
e à estabilidade do país, e pela séria ameaça que 
representam à integridade do Estado de Direito, 
os crimes de corrupção e os crimes conexos, 
bem como outros crimes complexos de nature-
za organizada e transnacional, têm merecido 
atenção especial por parte do Ministério Pú-
blico (MP), tendo o fortalecimento da sua pre-
venção e combate constituído num dos objeti-
vos estratégicos do período 2013 – 2017. 

Já em 2013, o MP registou a sua maior pro-
dutividade no combate à corrupção, tendo logrado 
finalizar 91 processos, ante 54 concluídos no ano 
anterior. Desde então, entre os anos de 2013 e 
2016, o total de processos concluídos foi de 286, 
dos quais 165 foram acusações promovidas aos 
Tribunais. Destas, 56 ocorreram em 2016, ano 
em que registou-se o maior número de processos 
acusados, tendo os arquivamentos somado 25, re-
sultando num total de 81 processos findos.

Cabe aqui registar que, desde 2009, o com-
bate à corrupção foi apontado como área pri-
oritária do MP, que foi portanto alargada para 
dar conta dos desafios na área do direito criminal 
que têm vindo a emergir e ampliar-se por conta 
do fenómeno da globalização, pelo aumento do 
fluxo de mercadorias, pessoas e capital entre as 
fronteiras, e pelo próprio processo de desen-
volvimento do país – visão esta que refletiu na 
criação, em outubro de 2014, do Gabinete de 
Combate à Corrupção e ao Crime Organizado 
(GCCCO), reconvertido, em novembro de 2015, 
no Gabinete Central de Combate à Corrupção 

2. Kombate korrupsaun, 
tráfiku droga sira no 
kriminalidade organizada

Tanba risku ne’ebé krime sira ne’e impoin  ba 
seguransa no estabilidade país nian, no amesa 
sériu ne’ebé reprezenta ba integridade Esta-
du-de-Direitu, fortalese prevensaun no kom-
bate krime korrupsaun no krime aneksu sira, 
nune’e mós krime kompleksu hirak seluk ho 
natureza organizada no tranznasionál, hetan 
atensaun espesiál hosi parte Ministériu Públiku 
(MP), no sai mós nu’udar objetivu estratéjiku 
períodu tinan-2013 to’o tinan-2017 nian.

Iha tinan-2013 kedas, MP rejista ninia pro-
dutividade boot liu iha kombate korrupsaun, kon-
sege finaliza prosesu 91, kompara ho prosesu 54 
ne’ebé konklui iha tinan-2012. Entre tinan-2013 
no 2016, finaliza totál prosesu hamutuk 286, en-
tre hirak ne’e 165 promove ona akuzasaun ba Tri-
bunál sira. Entre akuzasaun sira ne’e, 56 halo iha 
tinan-2016, nune’e sai hanesan tinan ne’ebé het-
an númeru akuzasaun boot liu no, soma ho arki-
vamentu 25, rezulta ba totál prosesu findu 81.

Atu hateten katak, dezde tinan-2009, kom-
bate korrupsaun sai nu’udar área prioritária MP 
nian, no alarga tan hodi haree ba dezafiu sira 
direitu kriminál nian ne’ebé komesa mosu no 
sai boot tanba fenómenu globalizasaun nian, 
tanba aumentu fluxu hosi merkadoria sira, ema 
no kapitál entre fronteira sira, no hosi própriu 
prosesu dezenvolvimentu país nian – vizaun 
ida ne’e reflete hodi kria, iha fulan-outubru, 
tinan-2014, Gabinete Kombate Korrupsaun 
no Krime Organizadu (GKKKO) ne’ebé, iha 
fulan-novembru, tinan-2015, transforma fali 
ba Gabinete Sentrál Kombate Korrupsaun no 
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e à Criminalidade Organizada (GCCCCO), que 
tem competência em nível nacional e especiali-
za-se na investigação dos crimes cometidos no 
exercício de funções públicas e crimes conexos, 
como o branqueamento de capitais, intervindo, 
além do mais, na investigação de crimes com-
plexos como o tráfico de drogas, o tráfico hu-
mano, o contrabando e a exploração ilegal de 
jogos, entre outros. 

Desde o estabelecimento do GCCCO e, pos-
teriormente, do GCCCCO, o MP, em coorde-
nação com o Serviço de Investigação Criminal da 
Polícia Nacional (SIC-PNTL) e a Polícia Cientí-
fica de Investigação Criminal (PCIC), procedeu 
à apreensão de drogas, além de combustível, 
automóveis e motorizadas que entravam ile-
galmente pelas fronteiras terrestres, a par da 
detecção de diversos casos de tráfico humano, 
envolvendo cidadãos timorenses e estrangeiros.
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Kriminalidade Organizada (GSKKKO), ne’ebé 
ho kompeténsia iha nível nasionál no espesi-
aliza iha investigasaun ba krime hirak ne’ebé 
halo bainhira ezerse funsaun públika no krime 
aneksu sira, hanesan brankeamentu kapitál, 
aleinde intervein mós iha investigasaun ba 
krime kompleksu sira hanesan tráfiku droga, 
tráfiku umanu, kontrabandu no esplorasaun 
ilegál ba jogu sira, nsst.

Dezde estabelesimentu GKKKO no, ikusmai, 
GSKKKO, Ministériu Públiku, kordena hamutuk 
ho Servisu Investigasaun Kriminál Polísia Na-
sionál (SIK-PNTL) no Polísia Sientífika Inves-
tigasaun Kriminál (PSIK), halo apreensaun ba 
droga sira, aleinde mina ka kombustível, au-
tomóvel no motorizada hirak ne’ebé tama ile-
galmente hosi fronteira terrestre, no mós deteta 
kazu oioin kona-ba tráfiku umanu, ne’ebé en-
volve sidadaun timoroan no estranjeiru sira.

O gráfico ao lado 
mostra, ano a ano, a 
evolução no número 
de processos 
de corrupção 
finalizados.
Gráfiku iha sorin 
ne’e hatudu, tinan 
ba tinan, númeru 
prosesu sira 
korrupsaun nian 
ne’ebé finaliza. 
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Pendente 
01 Jan. 2013

Entrados/ 
Tama 2013

Total
Totál

Acusados
Akuza

Arquivados
Arkiva Outros* Concluídos/ 

Remata 2013
Pendente 
para/ba 2014

87 66 153 41 47 03 91 62

Pendente 
01 Jan. 2014

Entrados/ 
Tama 2014

Total
Totál

Acusados
Akuza

Arquivados
Arkiva Outros* Concluídos/ 

Remata 2014
Pendente 
para/ba 2015

62 76 138 34 29 13 76 62

Pendente 
01 Jan. 2015

Entrados/ 
Tama 2015

Total
Totál

Acusados
Akuza

Arquivados
Arkiva Outros* Concluídos/ 

Remata 2015
Pendente 
para/ba 2016

62 62 124 34 20 4 58 66

Pendente 
01 Jan. 2016

Entrados/ 
Tama 2016

Total
Totál

Acusados
Akuza

Arquivados
Arkiva Outros* Concluídos/ 

Remata 2016
Pendente 
para/ba 2017

66 68 134 56 25 - 81 53

(*) Remetidos para outra secção, apenso.

Entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro 
de 2016, entraram nos serviços do Ministério Pú-
blico 272 casos de corrupção. Destes, 165 foram 
acusados, 121 arquivados, e o total de findos atin-
giu 306, tendo os crimes de participação econômica 
em negócio, peculato, falsificação de documentos e 
abuso de poder ocorrido com maior frequência.

Ao fim de 2016, o número de casos pendentes 
era o menor do período, 53 processos e, dos 81 
casos finalizados, 56 foram promovidos ao Tri-
bunal. Essa performance está relacionada com o 
estabelecimento do GCCCCO, em novembro de 
2015, e ao aumento de dois pocuradores dedica-
dos exclusivamente a este serviço especializado. 

Mapa estatístico dos processos de corrupção 2013-2016
Mapa estatístiku prosesu sira korrupsaun 2013-2016

Entre loron-1, fulan-janeiru, tinan-2013, no 
loron-31, fulan-dezembru, tinan-2016, kazu  
korrupsaun sira ne’ebé tama iha Ministériu Públiku 
hamutuk 272. Hosi hirak ne’e, 165 mak akuza ona, 
arkiva 121, no totál findus 306, maioria mak krime 
sira partisipasaun ekonómika iha negósiu, pekulatu, 
falsifikasaun dokumentu no abuzu podér. 

Iha tinan-2016 nia rohan, rejista númeru kazu 
pendente kiik liu durante períodu tinan haat ne’e, 
ho prosesu 53 no, hosi prosesu 81 sira ne’ebé fi-
naliza, 56 promove ba tribunál. Dezempeñu ne’e 
iha relasaun ho estabelesimentu GSKKKO, iha 
fulan-novembru, tinan-2015, no ho kolokasaun 
majistradu rua tan atu servisu iha gabinete ne’ebá.
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O Gabinete Central de Combate à Corrupção e à 
Criminalidade Organizada (GCCCCO) está instala-
do na Procuradoria Geral da República e actua com 
competências a nível nacional, sendo responsável 
pela investigação dos crimes de corrupção e 
criminalidade organizada que envolvam um valor/
prejuízo estimado superior a US$10,000.00 ou que 
tenham entre os arguidos membros e titulares dos 
órgãos de soberania, além de atuar em todos os 
crimes deste tipo ocorridos no Distrito de Dili. 

Na dependência direta da Adjunta do Procura-
dor-Geral da República, Zélia Trindade, o referi-
do Gabinete conta com quatro magistrados e oito 
oficias de justiça destacados em regime de ex-
clusividade, além de incluir na sua estrutura uma 
unidade de Auditoria e Perícia Financeira, ainda 
em desenvolvimento. 

Durante o ano de 2016, foram delegados 
22 processos para investigação pela equipa de 
oficiais de justiça do GCCCCO, tendo 19 sido 
finalizados ao longo do ano.

 Gabinete Sentrál Kombate Korrupsaun no 
Kriminalidade Organizada (GSKKKO) funsio-
na iha Prokuradoria Jerál Repúblika no atua 
ho kompeténsia iha nível nasionál, nu’udar 
responsável hodi halo investigasaun ba krime 
sira korrupsaun no kriminalidade organiza-
da ne’ebé envolve valór/prejuízu superiór hosi 
US$10,000.00 ka envolve membru ka titulár 
hosi órgaun soberania sira hanesan arguidu, 
aleinde atua iha krime hothotu ho tipu ida ne’e 
ne’ebé akontese iha Distritu Dili. 

Ho supervizaun direta hosi Adjunta Proku-
radór-Jerál Repúblika, Zélia Trindade, Gabinete 
refere iha majistradu nai’n haat no ofisiál justisa 
na’in ualu ne’ebé destakadu ho rejime eskluzivi-
dade, aleinde inklui iha ninia estrutura unidade 
Auditoria no Perísia Finanseira ida, ne’ebé sei 
dezenvolve daudaun. 

Durante tinan-2016, delega tiha ba ekipa 
ofisiál justisa GSKKKO nian prosesu 22 atu in-
vestiga, no durante tinan ne’e finaliza ona 19.

Os oito oficiais de  justiça colocados 
no GCCCCO apóiam os magistrados na 
realização de diligências, notificações e 

controle dos processos. 
Ofisiál justisa sira na’in ualu hala’o dilijénsia, 

notofikasaun no kontrole prosesu hodi apoiu 
ba majistradu sira.

GCCCCO: estrutura e funcionamento
GSKKKO: estrutura no funsionamentu
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Observa ba efeitu negativu hosi krime kor-
rupsaun no hosi krime koneksu sira iha kompet-
itividade hosi ajente ekonómiku sira, no sira-nia 
kapasidade boot atu afeta ba boa-administrasaun 
no ba justisa sosiál, atuasaun GSKKKO haree hodi 
reforsa tan kombate hasoru forma kriminalidade 
oioin hosi nia kompeténsia, hodi foka la’os de’it 
ba iha prosekusaun penál, maibé mós hodi pro-
move identifikasaun, apreensaun, perda (lakon) 
no konfisku ba instrumentu no produtu sira krime 
nian, hanesan forma ida hodi hasai hosi krimino-
zu sira bens no produtu sira ne’ebé sira hetan ka 
sira-ne’ebé relasionadu ho krime, hasai hosi sira 
meius finanseiru ne’ebé bele kontribui ba haburas 
kriminalidade no, aumezmu tempu, promove justi-
sa reparativa liuhosi rekuperasaun ativus. 

Ne’ebé, rekuperasaun ativu sira hanesan pon-
tu importante ida ne’ebé GSKKKO persege. Re-
zultadu hosi MP nia esforsu iha kestaun ida-ne’e, 
hosi 2014 to’o 2016 bele rekupera tiha ba Estadu, 
iha de’it kazu korrupsaun sira, US$ 900.000,00. 
Hosi kazu sira kona-ba tráfiku droga, iha kedas ti-
nan-2014 apriende tiha 3.991 kg metanfetamina 
(sabu-sabu kristal), ho nia valór estimadu hale’uk 
US$ 1.200.000,00. Iha tinan-2016, liga ba par-
te krime kompleksu sira de’it, esklui tráfiku droga, 
rekupera fali ba Estadu US$ 217.459,00.

Konsellu Superiór Ministériu Públiku 
aprezenta ona ba Governu, iha tinan-2016, 
proposta diploma legál ida ne’ebé harii Gabi-
nete sira Rekuperasaun Ativus no Administra-
saun Bens nian, hodi bele atende ba nesesidade 
atu asegura interese sira ekonómiku, finanseiru 
no patrimoniál Estadu nian liga ho administra-
saun ba bens sira ne’ebé  rekupera, apreende ka 
perdidu/ lakon a favór ba Estadu.

Recuperação de activos e indemnização civil
Rekuperasaun ativu sira no indemnizasaun sivil

Observando o efeito negativo do crime de cor-
rupção e dos crimes conexos na competitividade 
dos agentes económicos e a sua enorme capacidade 
para afectar a boa-administração e a justiça social, 
a actuação do Gabinete Central de Combate à Cor-
rupção e à Criminalidade Organizada (GCCCCO) 
visa reforçar o combate às formas de criminali-
dade da sua competência, focando-se não apenas 
na prossecução penal, mas também em promover 
a identificação, a apreensão, a perda e o confisco 
dos instrumentos e produtos do crime, como uma 
forma de desapossar os criminosos dos bens e pro-
dutos adquiridos ou relacionados com o crime, reti-
rando-lhes os meios financeiros para crescerem e, 
ao mesmo tempo, promover a justiça reparativa por 
meio da recuperação de activos. 

A recuperação de activos assume assim um pa-
pel preponderante da acção do GCCCCO, comple-
mentar da sua actividade de investigação criminal. 
Em resultado destes esforços, de 2014 a 2016 
foram recuperados para o Estado mais de 
US$ 900 mil dólares, apenas no âmbito dos casos 
de corrupção. Relativamente ao tráfico de drogas, 
em 2014 foram apreendidos 3,991 kg de metan-
fetaminas, com um valor estimado em cerca de US$ 
1,200,000.00. No ano de 2016, no que se refere 
aos crimes complexos, excluindo o tráfico de dro-
gas, recuperou-se para o Estado US$ 217.459,00. 

Uma proposta de diploma legal que cria os Ga-
binetes de Recuperação de Activos e de Adminis-
tração de Bens foi apresentada ao Governo pelo 
Conselho Superior do Ministério Público em 2016, 
em resposta às necessidades de acautelar os in-
teresses económicos, financeiros e patrimoniais do 
Estado ligados à administração de bens recupera-
dos, apreendidos ou perdidos a favor do Estado.
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Dados da criminalidade organizada em 2016/ Dadus kriminalidade organizada - 2016

Tipo de crime/ tipu krime Pendente 
01 Jan. 2016

Entrados/ 
Tama 2016

Acusados
Akuza

Arquivados
Arkiva

Concluídos/ 
Remata 2016

Pendente 
para/ba 2017

Tráfico de drogas/ tráfiku droga 04 14 08 04 12 06

Contrabando/ kontrabandu - 87 58 01 59 28

Tráfico humano/ tráfiku umanu 14 02 06 01 07 09

Jogo ilegal/ jogu ilegál 17 03 05 03 08 12

Branqueamento de capital/ 
brankeamentu kapitál - 14 - - - -

Processos comuns/ Kazu komún

Ano/ tinan Multa, Indemnização ao Estado/
multa, indeminiza ba Estado

Custas judiciais, coima/ 
Kustas judisiais, koima 

Indemnização aos lesados 
/ indemniza ba lezadu sira Total/ Totál

2015 US$ 32.992,24 US$ 120,00 US$ 128.175,00 US$ 161.287,24

2016 US$ 81.423,78 US$ 2.997,00 US$ 268.917,35 US$ 353.338,13

Total/ totál US$ 114.416,02 US$ 3,117.00 US$ 397.092,35 US$ 514.625,37

Processos de tráfico de drogas/ Prosesu sira tráfiku droga

Ano/ tinan Apreensão Total/ Totál
2015 2,787 kg metanfetamina (valor estimado) US$ 836.100,00
2016 677,5 g metanfetamina (valor estimado) + US$ 23.602,00 US$ 226.852, 00
Total/ totál US$ 1.062,952

A compreensão de que na reparação do crime 
não basta a prossecução penal, mas é necessário 
também buscar formas de restaurar as perdas 
materiais, físicas e morais das vítimas/ lesados, 
tem pautado a intervenção do MP nos processos 
comuns. Com essa visão, e com a redução gradual 
no número de pendências a nível nacional, ocor-
rida a partir de 2013, tem sido possível intentar 
pedidos de indemnização civil a favor das vítimas, 
sempre que solicitado ou oficiosamente possível.

Hosi kompreensaun katak hodi halo repara-
saun ba krime la basta prosekusaun penál de’it, 
maibé presiza mós buka forma hodi restau-
ra fali perdas materiál, fízika no morál sira víti-
ma/ lezadu sira nian, sai pontu importante iha 
MP nia intervensaun ba iha prosesu komún sira. 
Ho vizaun ida-ne’e, no ho redusaun graduál iha 
númeru pendénsia nian iha nível nasionál, hosi 
tinan-2013 mai, permite MP bele intenta mós 
pedidu sira indemnizasaun sivíl ba vítima sira.
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3. Fortalecimento da área do 
Contencioso do Estado

Uma das competências constitucionalmente 
atribuídas ao Ministério Público, a intervenção e 
defesa dos interesses do Estado guarda complexi-
dade e importância singulares, que puseram-na en-
tre as prioridades para o quadriênio 2013 –2017. 

Essa área, foi reestruturada através da Cir-
cular n.° 04/PGR/2013, de 3 de outubro, que 
estabeleceu o Serviço do Contencioso do Esta-
do (SCE). Compete a esse Serviço representar e 
defender os interesses do Estado nos Tribunais; 
coordenar, dirigir e executar a intervenção do MP 
em matéria cível e administrativa, fiscal e contas, 
em que o Estado seja parte; promover a execução 
das decisões judiciais para que tenham legitimi-
dade; e acompanhar a composição extrajudicial de 
conflitos de interesse em que o Estado seja parte.

A funcionar na dependência hierárquica directa 
do PGR, o SCE opera a nível nacional, e a sua criação 
tem vindo a garantir a uniformidade dos procedi-
mentos, o cumprimento rigoroso dos prazos e uma 
melhor eficácia da actuação do MP, do mesmo pas-
so que promove a especialização dos magistrados. 

Antes maioritariamente assegurado por es-
pecialistas internacionais, o SCE passou a contar 
com um magistrado timorense, ali destacado em 
regime de exclusividade e, a partir de dezembro de 
2015, foi reforçado com a colocação de mais um 
magistrado nacional, incluindo ainda uma asses-
soria internacional especializada no processo de 
capacitação em exercício de funções. No contin-
uado esforço de elevar a capacidade técnica dos 
magistrados, uma série de formações têm sido 
desenvolvidas aos magistrados do SCE que, em 
2016, participaram de estudo comparado junto 
ao Tribunal de Contas de Cabo Verde. 

3. Hametin intervensaun iha 
área Kontensiozu Estadu nian

Kompeténsia ida tan ne’ebé Konstituisaun 
atribui ba Ministériu Públiku, intervensaun no 
defeza ba interese sira Estadu nian rai kompleksi-
dade no importánsia boot, ne’ebé halo nia tama 
iha área prioritária sira ba tinan haat 2013 –2017. 

Área ne’e reestrutura tiha através hosi 
Sirkular n.° 04/PJR/2013, loron-3, fulan-ou-
tubru, ne’ebé estabelese Servisu Kontensiozu 
Estadu (SKE). Servisu ne’e nia kompeténsia 
mak reprezenta no defense interese Estadu 
nian iha Tribunál sira; kordena, dirije no ezeku-
ta intervensaun MP nian iha matéria sível, ad-
ministrativa, fiskál no kontas ne’ebé Estadu sai 
nu’udar parte, promove ezekusaun ba desizaun 
judisiál sira atu iha lejitimidade; no akompaña 
kompozisaun extrajudisiál konflitu interese 
nian ne’ebé Estadu sai nu’udar parte.

SKE funsiona iha dependénsia ierárkika di-
reta PJR nian, opera iha nível nasionál, no ninia 
kriasaun hodi garante uniformidade ba prosed-
imentu, kumprimentu rigorozu ba prazu sira,  
hasa’e efikásia atuasaun MP nian no mós  pro-
move espesializasaun majistradu sira-nian.

Área ida ne’e, ne’ebé uluk asegura hosi es-
pesialista internasionál sira, hahú konta ho ma-
jistradu timoroan ida destaka iha ne’ebá no, hosi 
dezembru 2015 mai, reforsa ho kolokasaun 
majistradu nasionál ida tan, inklui mós asesoria 
internasionál espesializada ida iha prosesu kapa-
sitasaun iha ezersísiu funsaun nian. Esforsu na-
fatin hodi hasa’e kapasidade téknika majistradu 
sira-nian, PJR dezenvolve asaun formasaun lu-
buk ida ba majistradu sira hosi SKE nian ne’ebé, 
iha tinan-2016, partisipa iha estudu komparadu 
iha Tribunál Kontas Cabo Verde nian.
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O Serviço Central do Contencioso do Estado (SCE) em números
Númeru sira hosi Servisu Sentrál Kontensiozu Estadu (SKE) nian

Intervenção processual do Serviço do Contencioso do Estado (2015 e 2016)

Situação 
01 Jan. 2015

Entrados 
2015

Petição 
inicial Contestação Execução 

de custas Arquivados Total de 
intervenções

Pendentes 
31 dez. 2015

167 49 06 11 13 40 70 176

Situação 
01 Jan. 2016

Entrados 
2016

Petição 
inicial Contestação Execução 

de custas

Revisão de 
Sentença 
Estrangeira

Arquivados Total de 
intervenções

Pendentes 
31 dez. 2016

176 30 03 20 01 01 52 107 154

2015 N.° de processos Valor total das acções 

Estado como autor 18 US$ 12.377.778,62

Estado como réu 13 US$ 11.020.177,82

2016 N.° de processos Valor total das acções 

Estado como autor 04 US$ 22.301.010,00

Estado como réu 21 US$ 26.654.967,71

Os parâmetros de análise do Serviço do Con-
tencioso do Estado diferem dos utilizados na área 
criminal, pois aqui os processos constam como 
pendentes até a decisão final pelos tribunais. A 
performance do SCE contabiliza-se pelo número 
de intervenções processuais, instaurando ou con-
testando ações, em representação do Estado, de 
menores, ausentes e incapazes, ou em defesa de in-
teresses coletivos e da legalidade democrática. Em 
segundo lugar, pelo valor económico em causa nos 
processos em que intervém como parte principal. 
Os dados abaixo, de 2015 e 2016, mostram uma 
tendência evolutiva que já vem de anos anteriores.

Refira-se ainda que em 2015, pela primeira vez 
na história judiciária timorense, o SEC intentou uma 
ação de responsabilidade financeira, de que resul-
tou a condenação dos demandados na obrigação de 
devolver ao Estado os valores pagos indevidamente. 
O mesmo voltou a verificar-se em 2016.

Parámetru análize ba SKE nian diferensa hosi 
buat hirak ne’ebé maka utiliza iha área kriminál, tan-
ba iha ne’e prosesu sira sura hanesan pendente to’o 
hetan desizaun finál hosi tribunál sira. Dezempeñu 
SKE nian sura loloos liu hosi númeru intervensaun 
prosesuál sira, hodi instaura ka kontesta asaun 
sira iha reprezentasaun Estadu, menór, auzente ka 
inkapás sira, ka iha defeza interese koletivu sira no 
legalidade demokrátika. Iha segundu lugár, atravéz 
hosi prosesu sira ne’ebé nia intervein hanesan par-
te prinsipál ne’e nia valór ekonómiku. Dadus sira iha 
kraik, hosi tinan-2015 no 2016, hatudu tendénsia 
evolusaun ne’ebé mai kedas hosi tinan hirak liubá. 

Refere mós tan katak iha 2015, dahuluk iha 
istória judisiária timorense, SKE halo asaun re-
sponsabilidade finanseira ida, ne’ebé rezulta tiha 
kondenasaun ba demandadu sira hodi devolve  ba 
Estadu valór sira ne’ebé selu tiha indevidamente. Ida 
ne’e repete mós iha tinan 2016.

Número e valor de intervenção do Serviço do Contencioso do Estado (2015 e 2016)
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4. Reforço e ampliação das 
relações de cooperação 
institucional

No quadro até aqui apresentado, o reforço 
das relações de cooperação institucional exis-
tentes, bem como o estabelecimento de novas 
parcerias, quer a nível nacional como interna-
cional, constituiu-se numa medida importante 
para o avanço dos objetivos de desenvolvi-
mento do Ministério Público, tendo assim sido 
apontada como uma das prioridades para o 
período 2013 – 2017. 

A nível nacional, a Procuradoria Geral da 
República (PGR) tem trabalhado sempre no 
sentido de fortalecer a coordenação com os 
órgãos e instituições relevantes, quer através 
da realização periódica de encontros ou através 
de acções de formação. Dessa feita, tem man-
tido relação estreita com o Governo, através do 
Ministério da Justiça, tanto para o encaminhamento 
de assuntos legislativos como para a discussão 
de outros tópicos relevantes ao Sector da 
Justiça, inclusive por meio do Conselho de Co-
ordenação e do Conselho de Gestão do Centro 
de Formação Jurídica. 

Da mesma forma, a PGR tem vindo a colabo-
rar com a Provedoria dos Direitos Humanos e 
Justiça (PDHJ) para garantir o desenvolvimen-
to de melhores mecanismos de coordenação no 
envio de participações de crimes e no seu acom-
panhamento junto do Ministério Público (MP). 

Na área específica do combate à corrupção, a 
sinergia entre as instituições tem trazido, da parte 
da Inspeção Geral do Estado (IGE) e da Comissão 
da Função Pública (CFP), participações de indícios 
de crimes que emergem nas auditorias e proces-

4. Haforsa no aumenta 
relasaun sira koperasaun 
institusionál nian

Iha kuadru ne’ebé aprezenta to’o agora, 
reforsu kona-ba relasaun koperasaun institu-
sionál ne’ebé eziste, nune’e mós estabelesi-
mentu parseria foun sira, tantu iha nível nasi-
onál no internasionál, nu’udar medida ne’ebé 
importante ba avansu objetivu sira dezen-
volvimentu Ministériu Públiku nian, ne’ebé tau 
nu’udar prioridade dahaat nian ba períodu ti-
nan-2013 tinan-2017 ninian.

Iha nível nasionál, Prokuradoria Jerál 
Repúblika (PJR) servisu nafatin hodi fortalese 
kordenasaun ho órgaun no instituisaun rele-
vante sira, tantu através hosi realizasaun en-
kontru periódiku ka liu hosi asaun sira forma-
saun nian. Ho nune’e, mantein nafatin relasaun 
di’ak ho Governu, através Ministériu Justisa, 
tantu atu hato’o asuntu lejizlativu sira hanesan 
mós atu diskute kona-ba tópiku relevante hi-
rak seluk Setór Justisa nian, inkluzive liu hosi 
Konsellu Koordenasaun, no Konsellu Jestaun 
Sentru Formasaun Jurídika nian. 

Ho forma hanesan, PJR durante ne’e kolabo-
ra ho Provedoria Direitus Umanus no Justisa 
(PDHJ) hodi garante atu dezenvolve nafatin 
mekanizmu kordenasaun nian ne’ebé di’ak-liu 
bainhira haruka partisipasaun krime no halo 
akompañamentu iha Ministériu Públiku (MP).

Iha área espesífika kombate korrupsaun 
nian, koperasaun ho Inspesaun Jerál Esta-
du (IJE) no Komisaun Funsaun Públika (KFP), 
instituisaun rua ne’e partisipa ba MP kona-ba 
indísiu sira krime nian ne’ebé sira detekta iha 
auditoria no prosesu dixiplinar sira. Ho KFP, 
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sos disciplinares. Com a CFP, a colaboração es-
tende-se, também, aos processos de recruta-
mento e promoção dos funcionários dos Serviços 
de Apoio Técnico e Administrativo da PGR. 

Como não poderia deixar de ser, pela própria 
competência na direção das investigações reser-
vada ao MP, atenção especial tem sido dada na co-
ordenação com as polícias de investigação criminal 
– nomeadamente, o Serviço de Investigação Crimi-
nal da Polícia Nacional (SIC-PNTL), a Comissão 
Anti-Corrupção (CAC) e a Polícia Científica de 
Investigação Criminal (PCIC) –, resultando num 
melhor andamento das investigações delegadas às 
mesmas e, portanto, contribuindo para a redução 
gradual dos processos pendentes, bem como para 
o combate mais efetivo à corrupção e à criminali-
dade organizada, complexa e transnacional.

kolaborasaun la’o mós ba prosesu sira rekruta-
mentu no promosaun ba funsionáriu sira Ser-
visu Apoiu Tékniku no Administrativu PJR nian.

Nu’udar ita hatene katak, hosi kompetén-
sia iha diresaun investigasaun, ne’ebé rezer-
va hela ba MP, fó atensaun espesiál liuliu iha 
kordenasaun ho polísia investigasaun kriminál 
sira – Servisu Investigasaun Kriminál Polísia 
Nasionál (SIK-PNTL), Komisaun Anti-Kor-
rupsaun (KAK) no Polísia Sientífika Investi-
gasaun Kriminál (PSIK) –, nune’e bele hadi’a 
andamentu investigasaun ne’ebé delega ba 
Instituisaun hirak ne’e no, ho nune’e, kontribui 
ba redusaun graduál ba prosesu pendente sira 
no ba kombate korrupsaun no kriminalidade 
organizada, kompleksa no transnasionál ida 
ne’ebé efetivu liu.

Os Procuradores-Gerais dos 
países membros da CPLP 
durante o seu encontro 
anual, em Lisboa, em outubro 
de 2016, quando o PGR 
de Timor-Leste assumiu a 
presidência do referido fórum.
Prokuradór-Jerál hosi país 
membru CPLP sira, durante 
sira-nia Enkontru Anuál, iha 
Lisboa, outubru 2016, bainhira  
PJR Timor-Leste asume 
prezidénsia ba fórum refere.
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No plano internacional, a PGR tem privilegiado 
a cooperação com os países membros da Comu-
nidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
bem como com os países do Sudeste Asiático e a 
Austrália. Dessa feita, tem-se buscado reforçar a 
rede de cooperação judiciária como um instrumento 
essencial no combate à criminalidade transnacional, 
onde se inclui o tráfico de drogas, o branqueamento 
de capitais e outros crimes de natureza organizada. 

Neste sentido, a PGR assinou, em 2014, um 
memorando de entendimento com o Centro de 
Informação e Análise de Transacções Financeiras 
da República da Indonésia (acrónimo do indoné-
sio, PPATK), que visou também promover acções 
de formação, especialmente na área da investi-
gação dos crimes financeiros. Ao longo de 2015, 
outros três acordos estabelecendo partilha de in-
formações e acções de formação foram firmados 
com Procuradorias Gerais de Estados membros 
da CPLP: em julho, com Cabo Verde e São Tomé 
e Príncipe e, em novembro, com Moçambique. 
É também a este nível que a PGR mantém boas 
relações com Portugal, Angola, Brasil e Macau.

Ainda no âmbito da CPLP, o Procurador-Ger-
al da República de Timor-Leste assumiu, durante 
o Encontro dos Procuradores-Gerais realiza-
do em outubro de 2016 em Lisboa, Portugal, a 
presidência do referido fórum. Assim, o próximo 
Encontro de Procuradores-Gerais da CPLP, que 
chega a sua XV edição em 2017, será realizado 
em Timor-Leste pela primeira vez.

Outro facto inédito, fruto de esforços inicia-
dos pela PGR em outubro de 2014, quando fez-
se uma visita oficial ao Tribunal Penal Internacio-
nal (TPI) em Haia, na Holanda, é a realização em 
Dili, em março de 2017, de uma formação sobre 
Direito Penal Internacional, um passo inicial que 
visa possibilitar o futuro envolvimento de magis-
trados timorenses no TPI.

Iha planu internasionál, PJR foka liu iha 
koperasaun ho país membru sira Komunidade 
País sira Lian Portugés nian (CPLP), hanesan 
mós ho país sira hosi Sudeste Aziátiku no Aus-
trália. Ho ida ne’e reforsa tan rede koperasaun 
judisiária nu’udar instrumentu esensiál hodi 
kombate kriminalidade tranznasionál, ne’ebé 
inklui tráfiku droga, brankeamentu kapitál no 
krime hirak seluk ho natureza organizada.

Kona-ba ne’e, PJR asina tiha, iha ti-
nan-2014, memorandu entendimentu ida ho 
Sentru Informasaun no Análize Tranzasaun Fi-
nanseira Repúblika Indonézia nian (akrónimu 
hosi indonéziu, PPATK), hodi promove asaun 
sira formasaun nian, espesialmente iha área in-
vestigasaun ba krime finanseiru sira. Durante 
tinan-2015, halo mós akordu tolu tan hodi es-
tabelese troka informasaun no promove asaun 
sira formasaun nian ho Prokuradoria Jerál sira 
Estadu Membru CPLP nian: iha fulan-jullu, ho 
Kabu Verde no Saun Tomé no Principe no, iha 
fulan-novembru, ho Mosambike. Iha nível ida 
ne’e mós PJR mantein relasaun di’ak ho Portu-
gal, Angola, Brasil no Macau.

Sei iha ámbitu CPLP, Prokuradór Jerál 
Repúblika Timór-Leste asume tiha durante En-
kontru Prokuradór-Jerál sira-nian ne’ebé realiza 
iha fulan-outubru, tinan-2016, iha Lisboa, Por-
tugal, prezidénsia fórum ne’e nian. Nune’e, En-
kontru Prokuradór-Jerál sira CPLP nian tuirmai, 
ne’ebé hanesan edisaun XV, iha tinan-2017, pela 
primeira vés sei realiza iha Timor-Leste.

Faktu inéditu seluk, nu’udar rezultadu hosi esfor-
su ne’ebé hahú hosi PJR iha outubru 2014, bainhira 
halo vizita ofisiál ida ba Tribunál Penál Internasionál 
(TPI) Haia, iha Olanda, mak realizasaun formasaun 
ida iha Dili, iha marsu 2017, kona-ba Direitu Penál 
Internasionál, ne’ebé sai hanesan pasu dahuluk hodi 
hahú envolve majistradu timoroan sira iha TPI. 
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Com vista a reforçar a cooperação com a Unidade de 
Informação Financeira (UIF), responsável pela análise das 

transações financeiras em Timor-Leste, o PGR assinou, em 
21 de dezembro de 2016, um protocolo com a diretora 

executiva da instituição, Maria Sarmento. 
Hodi haforsa koperasaun ho Unidade Informasaun 

Finanseira (UIF), ne’ebé hala’o análize ba tranzasaun 
finanseira hotu iha Timor-Leste, PJR ho diretora ezekutiva 

Unidade Informasaun Finanseira (UIF) nian, Maria Sarmento, 
assina protokolu ida iha 21 dezembru 2016.

Formação `Investigação Financeira, Localização, Apreensão e 
Recuperação de Activos`, realizada em Dili de 26 a 30 de outubro 

de 2015 e destinada a quadros do MP, da PCIC e da CAC, 
foi uma das acções implementadas através do memorando 

de entendimento firmado entre a PGR de Timor-Leste e o Centro 
de Análise de Transacções Financeiras da Indonésia. 

Formasaun “Investigasaun Finanseira, Lokalizasaun, 
Apreensaun no Rekuperasaun Ativus”, ne’ebé hala’o iha Dili hahú 

loron-26 to’o 30 outubru 2015, no hetan partisipasaun hosi 
kuadru sira MP, PSIK no KAK, nu’udar atividade ida ne’ebé 

implementa liu hosi memorandu entendimentu entre PJR Timor-
Leste ho Sentru Análize Tranzasaun Finanseira Indonézia nian.   

Os memorandos de entendimento assinados pela PGR 
de Timor-Leste com as suas congéneres da CPLP (na foto, 

assinatura de acordo com Cabo Verde, em 2015) têm-se mostrado 
plataformas especialmente aptas à realização de estudos 

comparados, uma metodologia eficaz de troca de experiências 
e de enriquecimento mútuo.  Entre 2015 e 2016, quatro 

magistrados timorenses estiveram em Cabo Verde, enquanto 
14 já participaram da atividade em Moçambique. Memorandu 

sira ne’ebé asina hosi PJR Timor-Leste ho PJR sira balun hosi Estadu 
membru CPLP nian (fotu hatudu asinatura protokolu ho Kabu 

Verde, iha 2015) sai nu’udar plataforma ida di’ak hodi hala’o estudu 
komparadu. Entre 2015 no 2016, majistradu timoroan na’in haat ba 

Kabu Verde, no na’in 14 partisipa ona iha Mosambike. 
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LINHA DO TEMPO    Liña tempu nian

2013 Abril    Abril

José da Costa Ximenes nu’udar 
majistradu dahuluk tuir karreira 
Ministériu Públiku nian ne’ebé 
asume kargu Prokuradór-Jerál 
Repúblika. Nia simu posse iha 
loron-15, hosi Prezidente Repúblika, 
Taur Matan Ruak, no define kedas 
prioridade haat ba ninia mandatu: 
redusaun graduál ba númeru 
prosesu pendente, kombate krime 
korrupsaun no tráfiku droga sira, 
haforsa área Kontensiozu Estadu 
nian, no dezenvolve no fortalese 
koperasaun institusionál.

Primeiro magistrado da carreira do Ministério 
Público a assumir o cargo de Procurador-Geral da 
República, José da Costa Ximenes foi empossado 
no dia 15 pelo Presidente da República, Taur 
Matan Ruak, tendo definido quatro prioridades 
para o seu mandato: a redução gradual do número 
de processos pendentes, o combate à corrupção 
e ao tráfico de drogas, o reforco da área do 
Contencioso do Estado e o desenvolvimento e 
fortalecimento da cooperação institucional.

José da Costa Ximenes durante a sua cerimónia de 
posse como Procurador-Geral da República. 

José da Costa Ximenes iha ninia serimónia posse 
hanesan Prokuradór-Jerál Repúblika.
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Medida jestaun oi-oin foti hodi promove redusaun 
graduál ba kazu pendente. Iha loron-30, liuhosi 
Sirkulár n.º 01/GPJR/2013, kona-ba medida 
inversaun no kontinjentasaun prosesu sira-nian, 
fiksa tiha produtividade individuál mínimu mensál 
ba hosi majistradu sira. Iha loron hanesan, Sirkulár 
n.º 02/GPGR/2013 haforsa tan medida ba kontrolu 
deslokasaun majistradu sira hosi Distritu Judisiál 
ne’ebé sira kolokadu ba.

Uma série de medidas de gestão foram 
implementadas no sentido de promover a redução 
gradual dos casos pendentes. No dia 30, por meio 
da Circular n.º 01/GPGR/2013 sobre as medidas de 
inversão e contingentação de processos, fixou-se 
mínimos mensais da produtividade individual dos 
magistrados. Da mesma data, a Circular n.º 02/
GPGR/2013 veio reforçar as medidas de controlo 
dos magistrados nas suas deslocações para fora 
dos Distritos Judiciais onde estão colocados.

Por meio do Despacho 
n.º 15/PGR/2013, do dia 
17, o PGR  delegou à sua 
adjunta competências para 
supervisionar, dirigir, coordenar 
e fiscalizar directamente a 
actividade do Ministério Público 
na investigação dos casos de 
corrupção. Com a delegação, 
foram emitidas algumas 
instrucões, nomeadamente sobre 
a necessidade do levantamento 
periódico da situação processual, 
actualizacão dos dados estatísticos 
e especialmente a apresentação 
de um relatório mensal sobre o 
progresso na sua investigação.

Liu hosi Despaxu n.º 15/PGR/2013, 
loron-17, fulan-abril, PJR  delega ba 
ninia adjunta kompeténsia atu dirije, 
kordena no fiskaliza diretamente atividade 
Ministériu Públiku iha investigasaun ba 
kazu korrupsaun sira hotu. Ho despaxu 
ne’e mós fó sai instrusaun balun hanesan 
kona-ba levantamentu periódiku situasaun 
prosesuál,  atualizasaun estatístika sira no 
liu-liu aprezentasaun relatóriu fulan-fulan 
kona-ba progresu iha investigasaun ba 
kazu korrupsaun sira.

A adjunta do PGR, Zélia Trindade, encarregue dos casos de corrupção 
registados no Ministério Público. Adjunta PJR nian, Zélia Trindade, 
dirije ba kazu korrupsaun sira ne’ebé tama iha Ministériu Públiku.
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Maio   Maiu

Após visitas aos Distritos, 
o PGR apresentou e viu 
aprovadas no Conselho 
Superior do Ministério 
Público propostas de 
transferência de magistrados 
e oficiais de justiça de 
Oecusse e de Suai, 
reforçando o serviço na 
Procuradoria da República 
Distritál de Dili, que 
concentrava então mais de 
4.000 processos pendentes.

Hafoin hala’o vizita ba servisu MP hotu, PJR 
aprezenta no hetan aprovasaun iha Konsellu 
Superiór Ministériu Públiku ba proposta 
transferénsia majistradu no ofisiál justisa sira 
hosi Oecusse no Suai, hodi haforsa servisu iha 
Prokuradoria Repúblika Distritál Dili, ne’ebé iha 
momentu ne’ebá iha prosesu pendente 4.000 liu.

O edifício da Procuradoria Distrital de Dili. 
Edifísiu Prokuradoria Distritál Dili nian.

No dia 1, a Procuradoria Geral da República 
estabeleceu as Curadorias de Menores e Família 
nas Procuradorias da República Distritais de 
Dili e de Oecusse, que gradual e naturalmente 
expandiram-se territorialmente, acabando 
por ser instaladas em todos os quatro órgãos 
Distritais do Ministério Público. Originadas das 
Curadorias de Menores, instituídas naquelas 
distritais em Junho de 2011 para proporcionar 
proteção e apoio judiciário aos menores 
na defesa dos seus direitos, estas também 
garantem a acção penal nas situações de índole 
criminal ocorridas no seio familiar, ou seja, os 
processos de violência doméstica. 

Hahú iha loron-1, Prokuradoria Jerál 
Repúblika harii Kuradoria ba Menór 
no Família iha Prokuradoria Repúblika 
Distritál Dili no Oecusse, ne’ebé graduál no 
naturalmente habelar ba territóriu tomak hodi 
instala iha órgaun Distritál sira Ministériu 
Públiku nian haat hotu. Ho nia hun mak 
Kuradoria ba Menór sira, ne’ebé estabelese 
iha fulan-juñu, tinan-2011 liu ba hodi fó 
protesaun no apoiu judisiáriu ba labarik 
menór idade sira nia direitu, Kuradoria ba 
Menór no Família mós garante asaun penál 
iha situasaun sira krime iha família laran ka 
kazu sira violénsia doméstika. 

2013
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  LINHA DO TEMPO

A Procuradoria Geral da 
República estabeleceu a Unidade 
de Administração Imobiliária, 
tendo para tanto recrutado 
cinco agentes administrativos. 
Instalada no Departamento de 
Logística, a unidade trabalha 
especificamente para a 
conservação e manutenção dos 
edifícios do Ministério Público.

Junho   Juñu

Prokuradoria Jerál 
Repúblika estabelese 
Unidade Administrasaun 
Imobiliária no rekruta 
ajente administrativu 
na’in lima hodi servisu 
iha ne’ebá. Iha 
Departamentu Lojístika 
nia okos, Unidade ne’e 
harii hodiu haree de’it 
kona-ba manutensaun 
no konservasaun 
edifísiu sira Ministériu 
Públiku nian de’it.

No dia 17, iniciou-se o III Estágio de Formação em 
Exercício para Magistrados do Ministério Público de 
Timor-Leste em Moçambique. Resultado da parceria 
entre as Procuradorias Gerais dos dois países, 
o programa, com duração de dois meses, teve a 
participacao de três Procuradores da República. Na 
sua IV edição, realizada em outubro do mesmo ano, 
participaram outros três magistrados do  MP.

Iha loron-17, III Estájiu Formasaun ba Majistradu Ministério Pú-
blico Timor-Leste sira-nian iha Mosambike hahú. Rezultadu hosi 
parseria entre Prokuradoria Jerál Repúblika nasaun rua ne’e ninian,  
programa refere, ho durasaun fulan rua, hetan partisipasaun  hosi 
Prokuradór  Repúblika na’in tolu. Iha edisaun-IV, ne’ebé hahú iha 
loron-21, fulan-outubru, tinan-2013 mós, majistradu Ministériu 
Públiku sira na’in tolu tan partisipa.

Cinco candidatos a Procurador da República 
oriundos do IV Curso de Formação de 
Magistrados e Defensores Públicos iniciaram 
estágio, com duração de um ano, no dia 22.

Kandidatu ba Prokuradór 
Repúblika na’in-lima hosi 
IV Kursu Formasaun ba 
Majistradu no Defensór 
Públiku sira hahú sira nia 
estájiu, ho durasaun tinan ida. 
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No dia 13, teve início o III Curso de Formação de Oficiais de 
Justiça do Ministério Público. Os 50 participantes, seleccionados 
de entre mais de 1.200 candidatos, frequentaram formação no 
Centro da Formação Jurídica, completamente assegurada pela 
Procuradoria Geral da República, que estendeu-se por seis 
meses até março de 2014, a que se seguiu o período de estágio, 
de 12 meses, nas Procuradorias da República Distritais.  

Setembro   Setembru

Iha loron-13, III Kursu ba Formasaun Ofisiál Justisa 
Ministériu Públiku sira nian hahú. Partisipante sira na’in-50, 
ne’ebé hili hosi kandidatu 1.200 liu, hala’o formasaun iha 
Sentru Formasaun Jurídika. Formasaun ne’e, ne’ebé asegura 
hosi Prokuradoria Jerál Repúblika, realiza durante fulan-neen, 
to’o marsu, tinan-2014, bainhira períodu estájiu fulan-12 iha 
Prokuradoria Repúblika Distritál sira hahú. 

Os candidatos 
ao III Curso 
de Oficiais 

de Justiça a 
prestar exame.

Kandidatu sira ba 
III Kursu Ofisiál 

Justisa sira halo 
prova eskrita.

Junho   Juñu

No dia 17, o 
Procurador-Geral da 
República recebeu 
oficialmente da Equipa 
de Investigação 
dos Crimes Graves 
das Nações Unidas 
o arquivo relativo 
aos crimes contra 
a humanidade 
cometidos em 
Timor-Leste, entre 
1 de janeiro e 25 de 
outubro de 1999.

Iha loron-17, Prokuradór-
Jerál Repúblika ofisialmente 
simu hosi Ekipa Investigasaun 
Krime Grave sira-nian,  
Nasoins Unidas,  arkivu kona-
ba krime hasoru umanidade 
sira ne’ebé akontese iha 
Timor-Leste entre loron-1, 
fulan-janeiro no loron-25, 
fulan-outubro, tinan-1999.

2013
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Outubro   Outubru

Iha loron-3, liu hosi Sirkulár n.º 04/PGR/2013, 
harii Servisu Kontensiozu Estadu. Servisu ne’e 
estabelese iha Prokuradór-Jerál Repúblika 
nia okos no iha kompeténsia iha nível nasionál 
hodi garante  prosedimentu sira hanesan, 
kumprimentu regorozu prazu sira no hadi’ak 
liu tán kualidade servisu Ministériu Públiku 
iha intervensaun no defeza ba interese sira 
Estadu nian iha área sivil, administrativa, fiskál 
no konta sira. Majistradu ida koloka iha ne’ebá 
ho asesór internasionál ida atu hala’o prosesu 
kapasitasaun iha ezersísiu funsaun sira.

No dia 3, por meio da Circular
n.º 04/PGR/2013, foi criado o Serviço 
do Contencioso do Estado. Na 
dependência directa do Procurador-
Geral da República e com competência a 
nível nacional, o serviço foi estabelecido 
para garantir a uniformidade nos 
procedimentos, o cumprimento rigoroso 
dos prazos e uma melhor qualidade 
na actuação do Ministério Público 
intervenção e defesa dos interesses do 
Estado nas áreas civil, administrativa, 
fiscal e de contas. Um magistrado e 
um asessor internacional foram ali 
colocados para promover o processo de 
capacitação em exercício de funções. 

Nos meses de Março e Outubro, a Procuradoria 
Geral da República, através da Direcção de 
Administração e Recursos Humanos e com o 
apoio da Comissão da Função Pública, efectuou 
o recrutamento de um total de 32 funcionários 
públicos para reforçar os seus serviços 
administrativos, bem como os das Procuradorias 
da República Distritais e suas Delegações. 

Iha fulan-marsu no fulan-outubru, Prokuradoria 
Jerál Repúblika liu hosi Diresaun Administrasaun 
no Rekursu Umanu ho apoiu hosi Komisaun 
Funsaun Públika, hala’o rekrutamento ba 
funsionáriu públiku hamutuk na’in-32 hodi haforsa 
servisu administrativu sira iha Prokuradoria Jerál 
Repúblika no mós iha Prokuradoria Repúblika 
Distritál no Delegasaun sira. 

Equipa da PGR discute os processos de recrutamento. 
Ekipa PJR enkontru kona-ba prosesu rekrutamentu.
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2014 Janeiro   Janeiru

Nos dias 14 e 15,  
realizou-se o quinto Retiro Anual 
do Ministério Público, onde 
discutiu-se os sucessos e os 
desafios do ano de  2013. 

Iha loron-14 no 15, 
Ministériu Públiku hala’o 
Retiru Anuál ba dala lima 
hodi analiza susesu 
no dezafiu sira 
tinan-2013 ninian.

Retiro Anual 2013, em Com, Lautém. 
Retiru Anuál 2013, iha Com, Lautém.

Fevereiro   Fevereiru

A Procuradoria Geral da República assinou, 
no dia 21, um memorando de entendimento 
com o Centro de Informação e Análise 
de Transacções Financeiras da Indonésia 
(acrónimo do indonésio, PPATK) com o 
intuito de partilhar informações e promover 
acções de formação, especialmente nas 
áreas de investigação de crimes financeiros 
e recuperação de activos.

Prokuradoria Jerál Repúblika asina tiha, 
iha loron-21, memorandu entendimentu 
ida ho Sentru Informasaun no Análize 
Tranzasaun Finanseira Indonézia nian 
(akrónimu hosi indonéziu, PPATK), atu 
fahe informasaun no promove asaun 
formasaun, liuliu iha área investigasaun ba 
krime finanseiru no rekuperasaun ba ativu 
ka riku-soin sira.
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Delegação de São Tomé e Príncipe com a equipa da PGR. 
Delegasaun Saun Tomé no Prínsipe ho ekipa PGR.  

No dia 27, a Procuradoria Geral da 
República recebeu a visita oficial de 
uma delegação do sector da justiça 
de São Tomé e Príncipe. Composta 
pelo Presidente do Supremo Tribunal 
de Justiça, a Ministra da Justiça e 
o Procurador-Geral da República, 
Frederique Samba, a delegação veio 
conhecer o funcionamento do Sistema 
Informático de Gestão de Inquéritos e 
o Número Único Criminal. 

Iha loron-27, Prokuradoria Jerál Repúblika simu 
vizita ofisiál hosi delegasaun setór justisa Saun 
Tomé no Prínsipe nian. Prezidente Supremo 
Tribunál Justisa, Ministra Justisa no Prokuradór-
Jerál Repúblika, Frederique Samba, mai haree 
funsionamentu Sistema Informátiku Jestaun Inkéritu 
sira-nian no Númeru Úniku Kriminál. 

Maio   Maiu

No dia 22, foram 
empossados os cinco 
Procuradores da República 
provenientes do IV Curso de 
Formação de Magistrados 
e Defensores Públicos, 
quatro deles colocados na 
Procuradoria da República 
Distrital de Dili e um na de 
Baucau. Com isso, o número 
total de magistrados do 
Ministério Público passou 
de 17 para 22.

Iha loron-22, Procuradór Repúblika na’in- 
lima hosi IV Kursu Formasaun ba Majistradu 
no Defensór Públiku sira hetan pose, na’in 
haat koloka iha Prokuradoria Repúblika 
Distritál Dili no na’in ida ba iha Baucau. Ho ida 
ne’e, númeru totál majistradu sira Ministériu 
Públiku nian sa’e hosi 17 ba 22.

Três dos novos 
magistrados do MP 

no momento da 
posse: Lídia Soares, 

Matias Soares e 
José Elo. 

Na’in tolu hosi 
majistradu sira na’in 

lima foun MP nian 
ne’ebé simu posse.
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Junho   Juñu

Iha loron-9, Prokuradoria Jerál Repúblika 
promove, liu hosi Gabinete Adjunta PJR 
nian, semináriu nasionál ida ho tema: 
“Korrupsaun: prevene no reprime”. Semináriu 
ne’e hala’o iha salaun Delta Nova, Dili, 
no oradór sira mak Prokuradór-Jerál 
Repúblika, Ministru Justisa, Dionísio Babo, 
kordenadór Aprovizionamentu Ministériu 
Finansa nian, Dionísio dos Santos, no diretór 
Sentro Estudu ba Pás no Dezenvolvimentu 
(CEPAD), João Boavida.

No dia 9, a Procuradoria Geral 
da República promoveu, por 
meio do Gabinete da Adjunta do 
PGR, o seminário nacional sob 
o tema: “Corrupção: prevenir 
e reprimir”. Realizado no 
salão Delta Nova, em Dili, que 
teve como oradores, além do 
Procurador-Geral da República, 
o Ministro da Justiça, Dionísio 
Babo, o coordenador do 
Aprovisionamento do Ministério 
das Finanças, Dionísio dos 
Santos, e o diretor executivo do 
Centro de Estudos para a Paz e 
o Desenvolvimento (CEPAD), 
João Boavida.

Oradores do 
seminário contra 

a corrupção 
realizado pela PGR. 

Oradór sira ba iha 
semináriu hasoru 

korrupsaun ne’ebé 
hala’o hosi PJR.

No dia 12, teve início o V Estágio 
de Formação em Exercício para 
Magistrados do Ministério Público 
de Timor-Leste em Moçambique, no 
qual participaram três Procuradores 
da República timorenses. O programa, 
com duração de dois meses, resulta da 
parceria entre as Procuradorias Gerais 
dos dois países.

Iha loron-12, programa ba V Estájiu Formasaun 
ba Majistradu sira Ministériu Públiku Timor-
Leste nian iha Mosambike hahú ho partisipasaun 
Prokuradór Repúblika timoroan sira na’in-tolu. 
Programa ne’e, ho durasaun fulan rua, hanesan 
rezultadu hosi parseria entre Prokuradoria Jerál 
Repúblika nasaun rua sira ne’e nian.

2014
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Julho   Jullu

Kuadru foun ba pessoál karreira 
Ministériu Públiku nian foun 
regulamenta iha loron-2, liu hosi 
Dekretu Governu n.º 02/2014, no 
atualiza previzaun anterior kona-
ba asuntu refere, hosi fulan-maiu, 
tinan-2012. Ho kuadru pessoál foun 
ne’e, ne’ebé aprova tiha iha Konsellu 
Superiór Ministériu Públiku iha 
tinan-2013, totál vaga ba majistradu 
MP sa’e hosi 23 ba 86, no kria vaga 
ha’at ba Prokuradór Repúblika 1.ª klasse, 
hasa’e vaga ba 2.ª klasse hosi 5 ba 14 
no, ba 3.ª klasse, hosi 18 ba 32, no mós 
prevé prokuradór estajiáriu 36. 

O novo quadro de pessoal da carreira do Ministério 
Público, regulamentado no dia 2, por meio do 
Decreto do Governo  n.º 02/2014, veio actualizar 
a previsão anterior sobre o tema, de maio de 2012, 
que encontrava-se defasada. Com o novo quadro de 
pessoal, que havia sido aprovado no Conselho Superior 
do Ministério Público ainda em 2013, o total de vagas 
para magistrados do MP passou de 23 a 86,  tendo-se 
criado quatro vagas para Procurador da República  de 
1.ª classe, aumentado as vagas para 2.ª classe de 5 para 
14 e, para 3.ª classe, de 18 para 32,  além da previsão 
de um total de 36 procuradores estagiários.

Outubro   Outubru

No dia 1, começou a funcionar na 
Procuradoria Geral da República o 
Gabinete de Combate à Corrupção e 
ao Crime Organizado (GCCCO), com 
dois magistrados do MP dedicados a  
este serviço. Estabelecido através da 
Circular n.º 01/PGR/2014, o GCCCO 
especializa-se na investigação dos 
crimes cometidos no exercício de 
funções públicas e crimes conexos, 
e de outros crimes complexos 
que precisam de atenção especial 
como tráfico de drogas, tráfico 
humano, branqueamento de capitais, 
associação criminosa e crimes contra 
a segurança do estado, entre outros.

Hahú iha loron-1, Gabinete Kombate 
Korrupsaun no Krime Organizadu (GKKKO)
nian instala iha Prokuradoria Jerál Repúblika, 
ho majistradu MP na’in rua kolokadu iha ne’ebá. 
Harii liu hosi Sirkulár n.º 01/PGR/2014, 
GKKKO espesializa ba iha investigasaun ba 
krime sira ne’ebé komete iha funsaun públika 
nia ezersísiu no krime aneksu sira, no krime 
kompleksu sira seluk ne’ebé merese atensaun 
espesiál hanesan tráfiku droga, tráfiku umanu, 
brankeamentu kapitál, asosiasaun kriminoza, 
krime hasoru seguransa estadu, nsst. 
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Novembro   Novembru

No dia 1, 11 procuradores 
estagiários oriundos do 
V Curso de Magistrados 
e Defensores Públicos 
iniciaram a fase 
experimental, com 
duração de um ano, 
período no qual receberam 
acompanhamento de três 
magistrados do MP que 
compunham a equipa de 
coordenação do estágio.

Iha loron-1, prokuradór 
estajiáriu sira na’in-11 
hosi V Kurso Majistradu no 
Defensór Públiku sira hahú 
faze esperimentál, ho durasaun 
tinan ida, durante períodu ne’e 
sira hetan akompañamentu 
hosi majistradu MP na’in tolu 
ne’ebé halo parte ba ekipa 
kordenasaun estájiu.

Dezembro   Dezembru

Por meio do Despacho
n.º 57/PGR/2014, do dia 3, 
determinou-se a abertura de um 
concurso interno para o cargo de 
director geral da Procuradoria Geral 
da República e estabeleceu-se a 
equipa de júri para o mesmo, presidida 
pela Adjunta do Procurador-Geral 
da República e integrada ainda pelos 
Procuradores Distritais de Dili e 
Baucau. Com isso, instituiu-se o cargo 
de director geral, que desempenha uma 
importante função de coordenação das 
direcções existentes, conferindo aos 
serviços de apoio administrativo da 
PGR maior agilidade e eficiência.

Despaxu n.º 57/PJR/2014, ne’ebé fó sai iha 
loron-3, determina katak sei loke konkurso 
interno ba kargu de diretór jerál Prokuradoria Jerál 
Repúblika nian no estabelese ekipa júri ba konkursu 
ida ne’e, ne’ebé prezide hosi Adjunta Prokuradór-
Jerál Repúblika no inklui mós Prokuradór Distritál 
sira Dili no Baucau hanesan membru. Ho ida ne’e, 
institui tiha kargu diretór jerál, ne’ebé iha funsaun 
importante hodi kordena diresaun sira ne’ebé iha 
hodi nune’e bele hasa’e ajilidade no efisiénsia 
servisu apoiu administrativu sira PJR nian.

2014
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2015 Janeiro   Janeiru

De 12 a 14, foi 
realizado o Retiro 
Anual 2014 do 
Ministério Público. 

Hahú iha loron-12 
to’o loron-14, Ministériu 
Públiku hala’o Retiru Anuál 
tinan-2014 ninian.

Retiro Anual 2014, em Rairobo, Atabae. 
Retiru Anuál 2014, iha Rairobo, Atabae.

Fevereiro  Fevereiru

No dia 25, a PGR inaugurou  um 
segundo edifício na Procuradoria da 
República Distrital de Suai, construído 
para ampliar os espaços de trabalho 
existentes e, além disso, abrigar uma 
sala de encontros e formação.

Iha loron-25, PJR inaugura segundu edifísiu 
iha Prokuradoria Repúblika Distritál Suai, 
ne’ebé harii hodi aumenta fali fatin servisu, 
aleinde iha mós sala enkontru no formasaun. 

O segundo edifício da PDS, em Suai. 
Edifísiu daruak PDS nian, iha Suai.
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Março   Marsu

Quarenta e seis formandos do 
III Curso de Oficiais de Justiça 
do Ministério Público tomaram 

posse no dia 27. Com isso, 
o total de oficiais de justiça 
passou a 99, o que permitiu 
a colocação de uma equipa 

com três oficiais para auxiliar 
cada magistrado, encarregue 

de elaborar notificações, 
efectuar investigações criminais 

e controlar os processos, 
representando um importante 

avanço para garantir a 
tramitação célere e atempada 

dos processos e um melhor 
atendimento aos cidadãos.

Formandu sira na’in-46 hosi III Kurso 
Ofisiál Justisa sira Ministériu Públiku nian 

simu posse iha loron-27.  Ho ida ne’e, totál 
ofisiál justisa sira sa’e fali ba 99 no permite 

kolokasaun ekipa ho ofisiál tolu ba majistradu 
ida-idak, hodi hakerek notifikasaun, hala’o 

investigasaun kriminál no kontrola ba 
prosesu sira, ida ne’e sai hanesan avansu 

ida importante hodi garante katak prosesu 
sira la’o lalais no tuir tempu, aleinde hasa’e 

kualidade atendimentu ba sidadaun sira. 

No dia 13, foi lançado o webmail oficial do Ministério 
Público, meio seguro e prático de comunicação 
oferecido aos quadros do MP. O sistema foi 
desenvolvido em plataforma Linux pelo Serviço 
Central de Informação e Comunicação da PGR 
(SCIC), com o apoio do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Iha loron-13, PJR hala’o lansamentu webmail ofisiál 
Ministériu Públiku nian, hanesan meiu komunikasaun 
seguru no prátiku. Sistema ne’e, ne’ebé uza 
programa Zorin, dezenvolve iha plataforma Linux 
hosi tékniku sira Servisu Sentrál Informasaun no 
Komunikasaun PJR nian (SSIK) ho apoiu Programa 
Nasoins Unidas ba Dezenvolvimentu (PNUD) nian. 

Equipa do SCIC no lançamento do webmail do MP. Ekipa 
SSKI iha lansamentu webmail MP nian.

2015
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Maio   Maiu

PGR entrega certificados aos 
formandos do III Curso de Oficiais 

de Justiça do Ministério Público, 
que teve início em setembro de 

2013 e duração de 18 meses. PJR 
entrega sertifikadu ba formandu

 III Kursu Ofisiál Justisa sira 
Ministériu Públiku nian, ne’ebé 

hahú iha setembru 2013, ho 
durasaun fulan-18.

No dia 1, um magistrado foi 
colocado no Serviço Central 
do Contencioso do Estado, 
responsável pela actuação do 
Ministério Público na intervenção 
e defesa dos interesses do Estado 
nas áreas civil, administrativa, 
fiscal e de contas. A partir de 
15 de dezembro de 2015, mais 
um procurador foi ali colocado 
para melhor assegurar o 
funcionamento deste  serviço.

Servisu Sentral Kontensiozu Estadu, ne’ebé 
responsabiliza ba atuasaun Ministériu Públiku 
nian iha intervensaun no defeza interesse 
sira  Estadu nian iha área sivil, administrativa, 
fiskál no kontas hetan majistradu ida koloka 
iha ne’ebá no, iha loron-15, fulan-dezembru, 
haforsa ho majistradu ida tan hodi atende di’ak 
liu tán ba servisu ida ne’e.
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Junho   Juñu

No dia 6, o Ministério Público 
celebrou seu aniversário de 
fundação pela primeira vez. A 
data oficial, definida através 
da Deliberação 
n.̊  58/CSMP/2014, do 
Conselho Superior do 
Ministério Público, tem 
por referência um diploma 
emitido durante o período de 
administração transitória das 
Nações Unidas em Timor-
Leste, o Regulamento da 
UNTAET n.̊  16/2000, de 6 
de junho, sobre a organização 
da Procuradoria Pública. 
Para marcar os XV anos da 
Instituição, a Procuradoria 
Geral da República organizou 
um programa que incluiu 
uma cerimônia solene onde 
os ex-Procuradores-Gerais 
e seus adjuntos foram 
homenageados, e a realização 
de um seminário internacional 
sob o tema ‘Cooperação 
Internacional e Recuperação 
de Activos’.

Iha loron-6, Ministériu Públiku selebra ba dahuluk 
ninia aniversáriu  fundasaun. Data ofisiál, ne’ebé 
define liu hosi Deliberasaun n.˚ 58/CSMP/2014 
Konsellu Superiór Ministériu Públiku nian, refere 
ba dokumentu ida ne’ebé fó sai iha períodu 
administrasaun tranzitória Nasoins Unidas nia laran, 
mak Regulamentu UNTAET n.˚ 16/2000, hosi loron-6, 
fulan-juñu, kona-ba organizasaun Prokuradoria 
Públika Timor-Leste nian. Hodi marka aniversáriu 
tinan-XV Instituisaun ne’e nian, Prokuradoria Jerál 
Repúblika hala’o programa ne’ebé inklui serimónia 
solene iha ne’ebé eis-Prokuradór-Jerál ho sira-nia 
adjuntu sira hetan omenajen, no realizasaun semináriu 
internasionál ida ho tema ‘Koperasaun Internasionál no 
Rekuperasaun ba Ativu sira’ .

Realizado no dia 3, o seminário internacional teve abertura oficial do 
Primeiro Ministro, Rui Araújo, e contou com a participação de representantes 
do Centro de Análise de Transacções Financeiras da Indonésia. Realiza iha 
loron-3, semináriu internasionál  hetan abertura ofisiál hosi Primeiru Ministru, 
Rui Araújo, no partisipasaun hosi reprezentante Sentru Análize Informasaun no 
Tranzasaun Finanseira sira nian (PPATK) Indonézia nian.

2015
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O Diploma Ministerial 
n.º 10/2015, do dia 
14, alterou o quadro 
de pessoal dos oficiais 
de justiça do Ministério 
Público, estabelecendo 
um total de 131 vagas. 
Na mesma data, foi 
aprovado o Decreto-Lei 
n.º 16/2015, sobre a 
Orgânica das Secretarias 
do Ministério Público, que 
regula o funcionamento 
destas no atendimento 
ao público, na tramitação 
célere e atempada dos 
processos e no apoio ao 
trabalho dos magistrados.

Iha loron-24, Diploma Ministerial
n.º 10/2015 altera kuadro pessoál ofisiál 
justisa Ministériu Públiku sira-nian, ho númeru 
vaga totál 131.  Iha loron hanesan, aprova mós 
Dekretu-Lei n.º 16/2015, kona-ba Orgánika 
Sekretaria Ministériu Públiku sira-nian, ne’ebé 
regula funsionamentu sekretaria sira ne’e iha 
atendimentu ba públiku, tramitasaun prosesu 
sira-nian ne’ebé lalais no tuir tempu, no apoio 
ba servisu majistradu sira nian.

  LINHA DO TEMPO

Ex-Procuradores 
Gerais e o PGR atual 
na cerimônia do 
aniversário do MP, dia 
6, na qual participou 
o Presidente da 
República, Taur Matan 
Ruak. Eis-Prokuradór 
Jerál sira ho PJR 
atuál iha serimónia 
aniversáriu MP, iha 
loron-6, ne’ebé hetan 
partisipasaun hosi 
Prezidente Repúblika, 
Taur Matan Ruak.

No dia 24, o Procurador 
Geral da República 
recebeu uma visita de 
cortesia do adjunto da 
PGR de Moçambique, 
quando foi discutida 
a cooperação entre as 
PGRs dos dois países.

Iha loron-24, Prokuradór Jerál 
Repúblika hetan vizita kortezia 
Adjuntu PJR Mosambike nian, Angelo 
Matusse, hodi diskute kona-ba 
koperasaun entre PJR nasaun rua ne’e.
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Julho   Jullu

O Procurador-Geral da República assinou dia 15, 
durante o XIII Encontro Anual dos Procuradores-
Gerais da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) na Cidade da Praia, Cabo 
Verde, memorandos de entendimento com seus 
congéneres de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. 
Em ambos, a cooperação estabelecida visa a partilha 
de informações, intercâmbios e acções de formação.

Prokuradór-Jerál Repúblika assina iha loron-15, 
durante XIII Enkontru Anuál hosi Prokuradór-
Jerál sira Komunidade País sira Lian Portugés nian 
(CPLP) iha Sidade Praia, Kabu Verde, memorandu 
entendimento ho ninia konjénere sira hosi Kabu 
Verde no Saun Tomé no Prínsipe. Iha memorandu rua 
ne’e, objetivu mak fahe informasaun ba malu, hala’o 
interkámbiu no formasaun.

PGR participa do XIII Encontro Anual dos PGRs da CPLP. 
PJR partisipa iha XIII Enkontru PJR sira CPLP nian.

Agosto  Agostu

A adjunta do Procurador-
Geral da República, Zélia 
Trindade, no dia 25 foi 
empossada em nova 
comissão de serviço de três 
anos, até agosto de 2018. 

Adjunta Prokuradór-Jeral Repúblika, Zélia 
Trindade, iha loron-25 simu posse ba 
komisaun de servisu ida tan, to’o 
fulan-agostu, tinan-2018. 

Zélia Trindade durante a sua cerimónia de posse. Zélia 
Trindade durante ninia serimónia posse.

2015
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Novembro   Novembru

Iha loron-7, formandu na’in 10 hosi V 
Kursu ba Majistradu no Defensór Públiku 
sira ofisialmente simu posse hodi hala’o 
knaar nu’dar majistradu Ministériu Públiku 
durante serimónia ida ne’ebé hala’o iha 
edifísiu Prokuradoria Jerál Repúblika, 
Kolmera. Ho ida ne’e, totál majistradu sira 
MP ninian sa’e ba 32.

No dia 7, 10 formandos do V Curso de 
Magistrados e Defensores Públicos foram 
oficialmente empossados para exercer 
funções como magistrados do Ministério 
Público durante cerimónia realizada 
no edifício da  Procuradoria Geral da 
República, em Colmera. Com isto, o total de 
magistrados do MP passou a 32.

Sirkulár n.° 01/PGR/2015, hosi loron-9, harii 
Gabinete Sentrál Kombate Korrupsaun no 
Kriminalidade Organizada (GSKKKO), hanesan 
evolusaun ida hosi Gabinete Kombate Korrupsaun 
ne’ebé harii iha fulan-setembru, tinan-2014. 
GSKKKO mai hodi reforsa espesializasaun, hodi 
haboot atuasaun iha nível nasionál, no haforsa 
intervensaun MP nian hasoru krime sira ne’e, la’ós 
de’it atu ezerse asaun penál, hanesan mós atu hala’o 
identifikasaun, apreensaun  no konfisku ba sasán 
no valór hirak ne’ebé sai hanesan instrumentu no 
produtu krime sira-nian hodi, iha tempu hanesan, 
halo kombate ida ne’ebé efetivu liu ba krime sira ne’e 
iha aspetu justisa reparativa nian. 

A Circular n.° 01/PGR/2015, do dia 9, criou o 
Gabinete Central de Combate à Corrupção e à 
Criminalidade Organizada (GCCCCO).
Uma evolução do Gabinete de  Combate à 
Corrupção, estabelecido em setembro de 2014, o 
GCCCCO veio reforçar a especialização, ampliando 
a actuação a nível nacional, e enfatizar a intervenção 
do Ministério Público não só no sentido de exercer 
a acção penal, como também a identificação, 
apreensão e confisco de bens e valores que são 
instrumentos e produtos dos crimes, visando ao 
mesmo tempo um combate mais efetivo dos mesmos 
no aspecto da justiça reparativa. 
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Novembro   Novembru

Do dia 17 ao dia 19, a Procuradoria Geral 
da República realizou o retiro anual 2015 do 
Ministério Público. Participaram do encontro 
o Comissário da Comissão Anti-Corrupção,  
Adérito Tilman, e o director da Polícia Científica 
de Investigação Criminal, Vicente Brito.

Hosi loron-17 to’o 19, Prokuradoria Jerál 
Repúblika realiza retiru anuál 2015 Ministériu 
Públiku nian. Partisipa mós iha enkontru 
ne’e komisáriu Komisaun Anti-Korupsaun, 
Adérito Tilman, no diretór Polísia Sientífika 
Investigasaun Kriminál, Vicente Brito.

Dezembro   Dezembru

O Procurador-Geral da República, José da 
Costa Ximenes, assinou, no dia 15, em Maputo, 
um memorando de entendimento com a sua 
homóloga Moçambicana, Beatriz Buchili. O 
acordo estabelecido visou formalizar os laços 
de cooperação já existentes, e foca-se na 
partilha de informações, intercâmbios 
e acções de formação.

Prokuradór-Jerál Repúblika, José da Costa 
Ximenes, iha loron-15 asina iha Maputo 
memorandu entendimentu ida ho ninia omóloga 
hosi Mosambike, Beatriz Buchili. Akordu ida 
ne’e ho objetivu atu formaliza koperasaun 
ne’ebé iha tiha, no foka liu iha partilla 
informasaun, interkámbiu no formasaun.

Em 2015, o retiro anual do MP foi realizado em Maliana. 
Iha tinan-2015, retiru anuál MP nian hala’o iha Maliana.

2015
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2016 Janeiro   Janeiru

O Serviço Central 
de Comunicação e 
Informação da PGR 
lançou, no dia 22, uma 
versão do Sistema 
Informático de Gestão 
de Inquéritos adaptada 
às necessidades 
específicas de utilização  
do Gabinete Central de 
Combate à Corrupção e à 
Criminalidade Organizada. 

Servisu Sentrál 
Komunikasaun no 
Informasaun PJR nian 
aprezenta, iha loron-22, 
versaun Sistema 
Informátiku Jestaun 
Inkéritu ida ne’ebé adapta 
hodi atende lolos ba 
nesesidade utilizasaun 
Gabinete Sentrál 
Kombate Korrupsaun 
no Kriminalidade 
Organizada ninian. 

Vinte e seis Procuradores da República 
participaram numa acção de formação sobre 
o recurso no processo penal, realizada pela 
Procuradoria Geral da República no dia 29, e 
que teve o assessor da PGR, Arlindo Medina, 
como formador.

Prokuradór Repúblika na’in 26 partisipa iha 
formasaun kona-ba rekursu iha prosesu penál, 
ne’ebé realiza hosi Prokuradoria Jerál Repúblika, 
iha loron-29, ho asesór PJR nian, Arlindo 
Medina, hanesan formadór.

Formação aos magistrados realizada na PGR . 
Formasaun ba majistradu sira ne’ebé hala’o iha PJR.
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Fevereiro   Fevereiru Junho   Juñu

O Procurador-Geral da República de Cabo Verde, 
Óscar Silva Tavares, chegou à Dili  no dia 2 para 
uma visita oficial à Procuradoria Geral da República 
de Timor-Leste. Durante sua estada de cinco dias, 
o PGR de Cabo Verde participou das atividades de 
celebração do XVI aniversário do Ministério Público, 
tendo sido orador no seminário internacional, além 
de ter-se reunido com o PGR de Timor-Leste e 
visitado as Procuradorias Distritais de Dili Oecusse.

Prokuradór-Jerál Repúblika Kabu Verde nian, 
Óscar Silva Tavares, to’o mai Dili iha loron-2 hodi 
hala’o vizita ofisiál ba Prokuradoria Jerál Repúblika 
Timor-Leste nian. Iha loron lima nia laran, PJR Kabu 
Verde partisipa iha atividade sira selebrasaun XVI 
aniversáriu Ministériu Públiku no sai hanesan oradór 
ba iha semináriu internasionál, aleinde hala’o enkontru 
ho PJR Timor-Leste nian no vizita ba Prokuradoria 
Distritál Dili no Oecusse.

A partir do dia 29, 16 secretários 
e escrivãos adjuntos colocados 
nas secretarias do Ministério 
Público frequentaram o curso 
de liderança, que incluiu tópicos 
como o Estatuto dos Oficiais de 
Justiça, Regime Jurídico da Função 
Pública, além da tramitação dos 
inquéritos, prazos processuais e 
estatística. O curso, assegurado 
pela PGR, e foi facilitado pelos 
assessores da PGR, Arlindo 
Medina e Manuel Neves, e teve 
duração de um mês.

Hahú iha loron-29 no durante fulan-ida nia 
laran, sekretáriu no adjuntu eskrivaun sira 
na’in-16 ne’ebé koloka iha sekretaria sira 
Ministériu Públiku nian partisipa iha kursu 
lideransa. Kursu ne’e inklui matéria hanesan 
Estatutu dos Ofisiál Justisa sira-nian, Rejime 
Jurídiku Funsaun Públika, ho tan tranmitasaun 
inkéritu, prazu  prosesuál no estatístika. Kurso 
ne’e, ne’ebé asegura hosi PGR ho durasaun 
fulan ida, hetan asesór sira PGR nian, Arlindo 
Medina no Manuel Neves, hanesan formadór.

2016
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As comemorações do XVI 
aniversário do Ministério Público 
iniciaram-se com a realização 
do seminário internacional sob 
o tema ‘Cooperação Judiciária 
Internacional no Âmbito da 
CPLP’, no dia 3, que teve 
abertura do Ministro de Estado, 
Coordenador dos Assuntos 
de Administração do Estado e 
Justiça, Dionísio Babo Soares, e 
seguiu com cerimónia oficial, no 
dia 6, quando foi lançado o livro 
‘Ministério Público - XV anos 
de construção’, que apresenta 
a trajetória da instituição e foi 
produzido pela Procuradoria 
Geral da República no intuito 
de preservar a memória 
institucional do MP.

Atividade sira komemorasaun ba aniversáriu 
Ministériu Públiku ba dala-XVI hahú ho 

Semináriu internasionál ‘Koperasaun Judisiária 
Internasionál iha Ámbitu CPLP’, ne’ebé hala’o 

iha loron-3 no hetan abertura hosi Ministru 
Estadu, Kordenadór ba Asuntu Administrasaun 

Estadu no Justisa, Dionísio Babo Soares, no 
kontinua ho serimónia ofisiál, iha loron-6, 

bainhira hala’o mós lansamentu ba livru 
‘Ministériu Públiku - tinan XV konstrusaun’, 

ne’ebé prodús hosi Prokuradoria Jerál Repúblika 
hodi prezerva memória institusionál MP nian.

O Seminário ‘Cooperação Judiciária Internacional no Âmbito 
da CPLP’ foi realizado no Hotel Timor. Semináriu ‘Koperasaun 
Judisiária Internasionál iha Ámbitu CPLP’  hala’o iha Hotel Timor.

O PGR a entregar um 
exemplar do livro sobre 

a história do MP ao 
Ministro da Justiça, Ivo 

Valente.  PJR oferese 
livru kona-ba istória MP 
nian ba Ministru Justisa, 

Ivo Valente. 

Ministériu Públiku 
Tinan XV konstrusaun

PMinistério

XV ANOS DE CONSTRUÇÃO

úblico
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Julho   Jullu

A Procuradora-Geral da República de 
Moçambique, Beatriz Buchili, chegou a Dili  no 
dia 23 para cumprir programa de visita oficial 
junto à Procuradoria Geral da República de 
Timor-Leste. Além de reunir-se com o PGR de 
Timor-Leste para discutir áreas de interesse 
mútuo para implementação do memorando 
assinado entre as partes em novembro de 2015, 
Beatriz Buchili visitou os gabinetes e serviços 
da PGR e as Procuradorias Distritais de Dili e 
Oecusse. No dia 29, ela proferiu uma palestra 
sobre a experiéncia do Ministério Público de 
Moçambique na defesa dos direitos difusos.

Prokuradora-Jerál Repúblika Mosambike, 
Beatriz Buchili, mai Dili iha loron-23 hodi 
hala’o vizita ofisiál ba Prokuradoria Jerál 
Repúblika Timor-Leste. Aleinde hala’o 
enkontru ho PJR Timor-Leste hodi koalia 
kona-ba área sira ho interese mútuo hodi  
implementa memorando ne’ebé asina entre 
PJR rua ne’e iha novembru 2015, nia mós 
vizita servisu sira iha PJR no Prokuradoria 
Distritál Dili no Oekusse. Iha loron-29, 
PJR Mosambike hato’o palestra kona-ba 
esperiénsia Ministériu Públiku Mosambike 
nian iha defeza ba direitu difuzu sira.

Setembro   Setembru

Iha loron-2, Prokuradoria Jerál Repúblika 
inaugura Arkivu Nasionál Krime Grave sira-nian, 
ne’ebé halibur dokumentu sira relasaun ho krime 
kontra umanidade sira ne’ebé akontese iha Timor-
Leste entre loron-1, fulan-janeiru no loron-25, 
fulan-outubru, tinan-1999. Edifîsiu ne’e, ne’ebé 
harii iha rai ida hamutuk ho Prokuradoria Distritál 
Dili, mós iha sala ida ba enkontru no formasaun.

No dia 2, a Procuradoria Geral da República 
inaugurou o edifício do Arquivo Nacional 
dos Crimes Graves, que reúne documentos 
relacionados aos crimes contra a humanidade 
cometidos em Timor-Leste entre 1 de janeiro e 
25 de outubro de 1999. O edifício, construído 
em Matadouro, no mesmo terreno da 
Procuradoria Distrital de Dili, também possui 
uma sala de reuniões.

2016
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Novembro   Novembru

Kordena hamutuk ho PJR, 
Eskritóriu Nasoins Unidas kona-ba 
Droga no Krime (UNODC) hala’o, 
hosi loron-23 to’o 25, formasaun 
ida ho tema ‘Kriminalidade 
Ekonómica no Finanseira’. 
Formasaun ne’e hanesan inisiativa 
dahuluk iha ámbitu parseria 
refere no hetan partisipante 
na’in 20, inklui majistradu MP no 
ofisiál investigasaun sira Polísia 
SientíficaInvestigasaun Kriminál 
(PSIK) no Komisaun Anti-
Korrupsaun (KAK) nian.

Em coordenação com a 
Procuradoria Geral da República, 
o Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime (UNODC) 
realizou, entre os dias 23 e 25, 
uma acção de formação sob o 
tema ‘Criminalidade Económica e 
Financeira’. A formação, primeira 
organizada no âmbito desta 
parceria, teve 20 participantes, 
tendo incluído magistrados do 
MP e oficiais de investigação da 
Polícia Científica de Investigação 
Criminal (PCIC) e da Comissão 
Anti-Corrupção.

Outubro   Outubru

Durante Enkontru 
Prokuradór-Jerál sira hosi 
Komunidade País sira Lian 
Portugés nian (CPLP) ba 
dala-XIV, ne’ebé hala’o hosi 
loron-11 to’o loron-14, iha 
Lisboa, Portugal, Prokuradór-
Jerál Repúblika Timor-Leste 
hetan prezidénsia ba fórum 
ida ne’e nian. Nune’e, Enkontru 
Prokuradór Jerál sira CPLP 
nian tuir mai, iha tinan-2017, 
sei realiza ba dahuluk 
iha Timor-Leste.

Durante o XIV Encontro dos 
Procuradores-Gerais da 
Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), 
que ocorreu nos dias 11 a 
14, em Lisboa, Portugal, o 
Procurador-Geral da República 
de Timor-Leste assumiu a 
presidência do citado fórum. 
Assim, o próximo Encontro 
de Procuradores-Gerais da 
CPLP, no ano de 2017, será 
realizado em Timor-Leste pela 
primeira vez.

No dia 16, iniciou-se um 
estudo comparado com 
duração de três semanas 
em Cabo Verde. Focada 
nas áreas fiscal e de 
contas, a formação teve 
a participação de dois 
magistrados actualmente 
colocados no Serviço do 
Contencioso do Estado, 
e ilustra o continuado 
esforço em promover a 
especialização e elevar a 
capacidade dos quadros do 
Ministério Público.

Iha loron-16, atividade 
estudu komparadu ida hahú 
iha Kabu Verde. Formasaun 
ne’e, ho durasaun semana 
tolu, foka liu iha área fiskal 
no kontas no partisipa 
hosi majistradu na’in rua 
ne’ebé kolokadu iha Servisu 
Kontensiozu Estadu nian. 
Ida ne’e hatudu esforsu 
kontínuu hodi promove 
espesializasaun no hasa’e 
kapasidade téknika kuadru 
sira Ministériu Públiku nian.
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Dezembro   Dezembru

Prokuradór-Jerál Repúblika, José da 
Costa Ximenes, ho diretora ezekutiva 
Unidade Informasaun Finanseira nian 

(UIF), Maria Sarmento, asina iha 
loron-21 memorandu entendimentu 
ida hodi hametin liu tan koperasaun 

entre instituisaun rua ne’e. 

O Procurador-Geral da 
República, José da Costa 

Ximenes, e a diretora 
executiva da Unidade de 

Informação Financeira (UIF), 
Maria Sarmento, assinaram 

no dia 21 um memorando de 
entendimento para reforçar 

os laços de cooperação entre 
as duas instituições. 

No dia 16, o Ministério Público pela primeira 
vez procedeu à incineração de entorpecentes 
apreendidos, num total de 3.991 quiilogramas. 
Incineradas em Tibar, Município de Liquiçá, as 
drogas provinham de apreensões realizadas 
durante o ano de 2014, em cooperação com 
a Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) e a 
Polícia Científica de Investigação Criminal (PSIK).

Iha loron-16, Ministériu Públiku (MP) halo 
destruisaun droga ba dahuluk ho kuantidade 
3.991 kilograma, iha Tibar, Munisípiu Likisá. 
Droga sira ne’e mai hosi aprensaun sira ne’ebé 
hala’o iha tinan-2014 liu ba, nu’udar rezultadu 
hosi koperasaun di’ak entre MP, Polísia Nasionál 
Timor-Leste (PNTL) no Polísia Sientífika 
Investigasaun Kriminál (PSIK).

Liu hosi deliberasaun n.° 57, 58 e 59/
CSMP/2016, hosi loron 2, Konsellu Superiór 
Ministériu Públiku aprova tiha promosaun ba 
majistradu sira ba primeira klasse ba dahuluk. 
Ho ida ne’e, Ministériu Públiku iha majistradu 
primeira klasse na’in tolu, ho tan na’in neen iha 
segunda no na’in-23 iha terseira klasse.

Através das deliberações 
n.° 57, 58 e 59/CSMP/2016, do dia 
2, o Conselho Superior do Ministério 
Público aprovou a promoção dos 
primeiros magistrados judiciais a 
ascenderem ao topo da carreira. 
Com isso, o Ministério Público 
passou a ter três magistrados de 
primeira classe, seis de segunda e 23 
de terceira classe em seus quadros.

2016
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2017 Janeiro   Janeiru

‘Consolidar e promover uma 
justiça eficaz, eficiente e célere 
foi o tema escolhido para o 
retiro anual 2016 do Ministério 
Público, realizado nos dias 20 
e 21, em Oecusse. Durante o 
encontro, o Procurador-Geral 
da República pediu aos quadros 
do MP que sigam a esforçar-
se para que, em 2017, ainda 
melhores serviços sejam 
oferecidos à comunidade.

‘Konsolida no Promove Justisa 
ne’ebé Efetivu, Efikás no Lais’ 
mak sai hanesan lema ba 
Retiru Anuál 2016 Ministériu 
Públiku nian, ne’ebé realiza 
iha loron-20 no 21, iha 
Oekusse. Durante enkontru 
ne’e, Prokuradór-Jerál 
Repúblika husu ba kuadru MP 
sira hotu esforsu nafatin hodi 
iha tinan-2017 bele atende 
di’ak liu tan komunidade nia 
espetativa ba iha justisa.

Durante o retiro anual 2016 no dia 21, a 
equipa do Serviço Central de Informação e 
Comunicação apresentou o banco de dados 
de recursos humanos do Ministério Público, 
que irá concentrar os dados dos seus quadros, 
facilitando a gestão de pessoal.

Retiro anual 2016 do MP, realizado em Pante Makassar, Oecusse.
Retiru anuál MP 2016, ne’ebé hala’o iha Pante Makassar, Oekusse. 

Durante retiru anuál 2016, iha loron-26, ekipa 
Servisu Sentrál Informasaun no Komunikasaun 
nian aprezenta banku de dadus rekursu umanu 
Ministériu Públiku nian, ne’ebé sei fasilita ba 
jestaun rekursu umanu sira iha instituisaun ne’e.



54 

No dia 27, foi realizado o primeiro retiro 
anual do Conselho Superior do Ministério 
Público, que contou com a participação 
de todos os vogais e os seus suplentes. 
Durante o encontro, apresentou-se 
o relatório de actividades de 2016 e 
discutiu-se os planos para 2017.

Iha loron-27, PJR 
realiza tiha retiru anuál 
Konsellu Superiór 
Ministériu Públiku ba 
dahuluk, ne’ebé hetan 
partisipasaun hosi vogál 
ho sira-nia suplente hotu. 
Durante enkontru ne’e, 
hala’o aprezentasaun 
relatóriu atividade sira 
Konsellu ne’e nian iha 
tinan-2016 no diskusaun 
kona-ba planu ba 2017.

Janeiro   Janeiru

Primeiro retiro anual do CSMP, em Tibar. Retiru 
anuál KSMP ba dahuluk, ne’ebé hala’o iha Tibar.

2017
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Fevereiro   Fevereiru

Em visita oficial a Jacarta, no dia 24 o Procurador-
Geral da República discutiu com seu homólogo na 
República da Indonésia, H.M. Prasetyo, acerca da 
assinatura de um memorando de entendimento sobre 
auxílio judiciário mútuo, que irá permitir a realização de 
actos e diligências processuais conjuntos e favorecerá 
o combate aos crimes transnacionais.

Durante vizita ofisiál ba Jakarta, iha loron-24, 
Prokuradór-Jerál Repúblika diskute ho Prokuradór-
Jerál Repúblika Indonézia, H.M. Prasetyo, memorandu 
entendimentu ida kona-ba auxíliu judisiário mútuu, 
ne’ebé bainhira asina sei permite atu hala’o aktu no 
dilijénsia prosesuál hamutuk no, ho nune’e, haforsa 
kombate ba  krime transnasionál sira.

Delegação da PGR com o PGR da Indonésia e equipa, em 
Jacarta. Delegasaun PJR nian ho PJR Indonésia no ekipa.

Março   Marsu

Nos dias 30 e 31, realiza-se 
em Dili uma acção de formação 
sobre Direito Penal Internacional 
organizada conjuntamente pelo 
Tribunal Penal Internacional (TPI) 
e a PGR, no que constitui-se num 
primeiro passo no sentido de 
envolver magistrados timorenses 
naquela importante corte 
internacional. Essa actividade é o 
resultado de esforços iniciados pela 
PGR em outubro de 2014, quando o 
Procurador-Geral da República, em 
visita oficial à sede do TPI em Haia, 
Holanda, reuniu-se com o vice-
presidente da instituição. 

Iha loron-30 no 31, formasaun ida kona-ba 
Direitu Penál Internasionál ne’ebé, organiza 
hamutuk hosi Tribunál Penál Internasionál (TPI) 
no PJR, hala’o iha Dili, no sai hanesan pasu 
dahuluk hodi iha futuru bele envolve majistradu 
timoroan sira iha korte internasionál importante 
ne’e. Atividade ne’e nu’udar rezultado ba 
esforsu ne’ebé inisia hosi PJR iha fulan-
outubru, tinan-2014, bainhira Prokuradór-
Jerál Repúblika hala’o enkontru ho vise-
prezidente instituisaun ne’e nian durante vizita 
ofisiál ba sede TPI iha Haia, Olanda.

  LINHA DO TEMPO
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O Ministério Público hoje     Ministério Públiku ohin loron

Além de estar presente na sede 
dos quatro distritos judiciais, 
o Ministério Público possui 
serviços instalados em outros 
três municípios, conforme 
mostra o mapa ao lado. 
Aleinde marka prezensa iha 
sede distritu judisiál haat 
hotu, servisu sira Ministériu 
Públiku nian mós instala iha 
munisípio tolu tan, tuir imajen 
iha sorin ne’e hatudu. 

2. Procuradoria da República 
Distrital de Baucau
Rua Tirilolo, Vila Nova - Baucau
Telefone: (+670) 413-0030

1. Procuradoria da República 
Distrital de Dili
Rua Matadouro, Balide
Vera Cruz, Dili
Telefone: (+670) 331-1285

3. Procuradoria da República 
Distrital de Suai
Rua Santa Rosa, Debos 
Suai, Covalima
Telefone: (+670) 223-0027

4. Procuradoria da República 
Distrital de Oecusse
Rua Santa Rosa
Pante Makassar, Oecusse
Telefone: (+670) 253-0010
Fax: (+670) 253-0021

A. Procuradoria da República 
do Distrito de Ermera
Rua Quiri-Sabulai, Fatuquero
Railaco, Ermera
Telemóvel: (+670) 7801-1145

B. Procuradoria da República 
do Distrito de Bobonaro
Rua Holsa - Maliana, Bobonaro
Telefone: (+670) 233-0391

C. Procuradoria da República 
do Distrito de Viqueque
Rua Aldeia Siralari, 
Suco Karau Balun, Viqueque 
Telefone: (+670) 433-0079

Procuradoria Geral da 
República Democrática 

de Timor-Leste

Rua Colmera, s/n.º
C.P. n.º 34

Dili, Timor-Leste
Telefone: (+670) 333-1165

Fax: (+670) 333-1147
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Instalado na Procuradoria Geral da República, 
o Gabinete Central de Combate à 
Corrupção e à Criminalidade Organizada 
(GCCCCO) é a área de intervenção 
do Ministério Público especializada na 
investigação dos crimes cometidos no 
exercício de funções públicas e crimes 
conexos, como o branqueamento de capitais, 
intervindo, além do mais, na investigação de 
crimes complexos como tráfico de drogas, 
tráfico humano, contrabando e exploração 
ilegal de jogos, entre outros.

Gabinete Sentrál Kombate Korrupsaun 
no Kriminalidade Organizada 
(GSKKKO) instala iha Prokuradoria Jerál 
Repúblika, hanesan área intervensaun 
Ministériu Públiku nian ne’ebé espesializa iha 
investigasaun ba krime hirak ne’ebé komete 
bainhira ezerse funsaun públika no krime 
aneksu sira, hanesan brankeamentu kapitál 
no, aleinde ida-ne’e, iha investigasaun krime 
kompleksu sira hanesan tráfiku droga, tráfiku 
umanu, kontrabandu no esplorasaun jogu 
ilegál sira, no seluk seluk tan. 

Servisu Kontensiozu Estadu nu’udar 
servisu sentrál Ministériu Públiku nian ne’ebé 
responsável iha intervensaun no defeza 
ba interese sira Estadu nian iha área sivil, 
administrativa, fiskál no kontas. Departamentu 
ne’e funsiona iha Prokuradoria Jerál Repúblika, 
ho kompeténsia iha nível nasionál,.

O Serviço do Contencioso do Estado 
é o departamento central do Ministério 
Público responsável pela intervenção e defesa 
dos interesses do Estado nas áreas civil, 
administrativa, fiscal e de contas. Este serviço 
funciona junto da Procuradoria Geral da 
República e tem competência a nível nacional. 

As Curadorias de Menores e Família, 
instaladas nos quatro órgãos Distritais do 
Ministério Público, dedicam-se à defesa e 
protecção de menores, além de garantirem a 
acção penal nas situações de índole criminal 
ocorridas no seio familiar, ou seja, os processos 
de violência doméstica. 

Kuradoria Menór no Família instala tiha iha 
iha órgaun Distritál sira Ministériu Públiku nian 
haat hotu hodi haree ba defeza no protesaun 
labarik menór idade sira, aleinde garante mós 
asaun penál iha situasaun sira ho karáter kriminál 
ne’ebé akontese iha família nia laran, ka prosesu 
violénsia doméstika sira. 

Os serviços especializados do MP Servisu espesializadu sira MP nian

O Ministério Público possui serviços especializa-
dos que visam promover a qualidade da sua in-
tervenção em áreas mais complexas e diversi-
ficadas ou que, devido às suas especificidades, 
exigem uma actuação mais célere e eficaz. 
Estes são:

Ministériu Públiku iha servisu espesializadu 
balun hodi promove kualidade hosi ninia in-
tervensaun iha área hirak ne’ebé kompleksu no 
diversifikadu liu ka tanba ninia espesifisidade 
sira ne’ebé ezije atuasaun ida lais no efikás liu. 
Servisu sira ne’e mak hanesan:



Fica o registo telegráfico das principais re-
alizações do Ministério Público ao longo desses 
últimos quatro anos, de abril de 2013 a abril 
de 2017. Pelo registo deixado, é notório o 
crescimento desse órgão da administração da 
justiça, qualquer que seja o ponto de vista em 
que coloca o observador. 

O principal destaque não pode deixar de ser 
dado à diminuição da taxa de pendência, porque 
representa, em contraponto, o índice de resolução 
de casos ou, dito de outra forma, o indicativo da 
eficiência do serviço de justiça que é o Ministério 
Público. Mas o crescimento do Ministério Público 
se deu ainda, por exemplo, no aspecto organi-
zacional e do desenvolvimento dos recursos hu-
manos, e isto também é visível do registo feito.

O atingimento de importantes resultados 
na direção das linhas estratégicas estabelecidas 
para o período elevou o Ministério Público a um 
novo patamar no seu desenvolvimento insti-
tucional e organizacional. Por um lado, o número 
de processos pendentes, que afetava a habilidade 
da instituição de dar resposta eficiente e atem-
pada àqueles que buscam justiça, foi reduzi-
do a menos da metade – como demonstrado, 
eram 2.241 a 1 de janeiro de 2017, ante 5.006 
registados a 1 de janeiro de 2013. De outro, a 
estruturação de departamentos específicos a 
trabalhar em áreas complexas e diversificadas, 
como a do contencioso do Estado, a do com-
bate aos crimes de corrupção e à criminalidade 
organizada e a de menores e família, tem vindo 
a favorecer a especialização dos magistrados e 
os seus primeiros resultados têm feito, também, 

“Consolidar e promover uma justiça eficaz, eficiente e célere”

Husik-hela rejistu telegráfiku hosi realiza-
saun prinsipál sira Ministériu Públiku nian du-
rante tempu tinan haat ikus liuba ne’e, hosi 
fulan-abril, tinan-2013, to’o fulan-abril, ti-
nan-2017. Hosi rejistu hirak ne’ebé husik hela 
ne’e, kresimentu hosi órgaun administrasaun 
justisa ida ne’e sai notóriu, observadór bele ha-
ree-hetan hosi pontu ne’ebé de’it.

Destake prinsipál entre realizasaun sira 
ne’e mak redusaun taxa pendénsia nian, tanba 
reprezenta, hosi sorin seluk, índise rezulusaun 
ba kazu sira ka, bele hatete hosi forma seluk, 
hatudu iha efisiénsia servisu justisa ne’ebé maka 
Ministériu Públiku hala’o. Maibé kresimen-
tu Ministériu Públiku nian fó tan mós, nu’udar 
ezemplu, iha aspetu organizasionál no dezen-
volvimentu rekursu umanu, ida-ne’e mós ha-
ree-hetan momoos iha rejistu ne’ebé iha ona. 

Atinjimentu ba rezultadu sira importante iha 
diresaun ba liña estratéjika ne’ebé estabelese tiha 
ona ba períodu ne’e foti-sa’e Ministériu Públiku 
ba iha patamar ida foun iha ninia dezenvolvimen-
tu institusionál no organizasionál. Hosi sorin ida, 
númeru prosesu pendente sira, ne’ebé uluk afeta ba 
kapasidade instituisaun nian hodi fó resposta efisi-
ente no atempada ba sira ne’ebé buka justisa, ne’e 
reduz tiha ona ba menus hosi metade – hanesan 
temi ona, sai 2.241 iha fulan-janeiru, tinan-2017, 
hosi 5.006 rejistadu iha loron-01, fulan-janei-
ru, tinan-2013. Hosi sorin seluk, estruturasaun 
departamentu espesífiku sira hodi hala’o servisu 
sira iha ‘area ne’ebé kompleksa no diversifikada, 
hanesan kontensiozu Estadu nian, kombate hasoru 
krime korrupsaun no kriminalidade organizada no 

“Konsolida no promove justisa ida ne’ebe efikás, efisiente no lais”
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ampliar a eficácia e a eficiência dos serviços do 
Ministério Público como um todo. 

Em última análise, os objetivos estratégicos 
definidos visaram elevar a capacidade e a qualidade 
de resposta dos serviços do Ministério Público às 
demandas e às necessidades dos cidadãos, de 
onde foi definido o lema ‘Consolidar e promover 
uma justiça eficaz, eficiente e célere’, adoptado 
no retiro anual de 2016. 

Cumpre ainda ressaltar que a problemática do 
acesso à justiça, e a promoção da garantia desse 
direito constitucional, é também um ponto crucial 
que tem sido perseguido pelo Ministério Público 
por meio da descentralização, prevista, aliás, no 
Plano Estratégico do Sector da Justiça (2011-
2030). A incursão pioneira dos serviços do 
Ministério Público a Municípios que não as sedes 
dos Distritos Judiciais – desde 2012, a instituição 
está presente em Bobonaro, Ermera e Viqueque 
–, com o objectivo claro de proporcionar justiça 
de proximidade a todos os cidadãos, contribuiu 
favoravelmente para a diminuição do sentimento 
de impunidade e a redução de situações de crimina-
lidade grave, ao mesmo tempo que permitiu alar-
gar o processo da socialização do Direito. 

O objectivo do acesso à justiça para todos 
impõe ainda esse desafio, o de se proceder à di-
vulgação de informação jurídica sobre os diver-
sos serviços que integram o sistema de justiça, 
o papel dos órgaos judiciários e as principais 
leis e direitos junto das populações menos in-
formadas, para o qual o Ministério Público hoje 
encontra-se melhor preparado. 

Finalmente, as metas cumpridas até aqui não 
esgotam a busca por mais e melhores resultados. 
Há, com certeza, e sempre, muito ainda a fazer. 
Não faltam, porém, disposição e coragem para 
prosseguir, de forma firme e decidida, no caminho 
do desenvolvimento e da afirmação da justiça.

ba menór sira no família, aleinde favorese espe-
sializasaun ba majistradu sira, mós reforsa efikásia 
no efisiénsia servisu sira Ministériu Públiku nian.

Iha análize ikus, objetivu estratéjiku sira ne’ebé 
define tiha ona buka atu hasa’e kapasidade no 
kualidade servisu sira Ministériu Públiku nian hodi 
bele hatán ba ezijénsia no nesesidade sidadaun si-
ra-nian, hosi ne’ebá mak define lema ‘Konsolida 
no promove justisa ida ne’ebé efikás, efisiente no 
lais’, ne’ebé adota iha retiru anuál tinan-2016.

Presiza mós hato’o katak problemátika kona-ba 
asesu ba justisa, no promosaun ba garantia hosi di-
reitu konstitusionál ida-ne’e, mós hanesan pontu 
krusiál ne’ebé Ministériu Públiku persege nafatin li-
uhosi desentralizasaun, ne’ebé prevé mós iha Planu 
Estratéjiku Setór Justisa (2011-2030). Inkursaun 
pioneira servisu sira Ministériu Públiku nian ba iha 
munisípiu tolu ne’ebé la’os sede Distritu Judisiál 
sira –  dezde 2012, MP marka prezensa iha Bob-
onaro, Ermera no Viqueque –, hodi oferese justisa 
ida besik ba sidadaun sira hotu, kontribui ona hodi 
hamenus sentimentu impunidade no redús situa-
saun sira kriminalidade grave no, aumezmu tempu, 
alarga prosesu sosializasaun Direitu nian. 

Objetivu atu promove asesu ba justisa efetivu 
ba ema hotu impoin mós dezafiu ida ne’e, atu ha-
la’o divulgasaun ba informasaun jurídika kona-ba 
servisu oioin ne’ebé integra sistema justisa nian, 
knaar hosi órgaun judisiáriu sira no lei e direitu 
prinsipál sira ba iha populasaun sira ne’ebé la-
dun hetan asesu ba informasaun, no ba ida-ne’e 
Ministériu Públiku oras ne’e preparadu liu.

Ikus liu, objetivu sira ne’ebé kumpre tiha ona 
to’o iha ne’e sei la hapara MP atu buka rezultadu 
sira ne’ebé di’ak liu tan. Konserteza, sempre iha 
buat barak mak ita presiza halo tan. Sei la falta dis-
pozisaun no korajen atu bele hakat nafatin, ho for-
ma ne’ebé firme no desididu, iha dalan ba dezen-
volvimentu no afirmasaun justisa.
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Equipa do Ministério Público durante o Retiro Anual 2016,
realizado em Pante Makassar, Oecusse, em janeiro de 2017. 
Ekipa Ministériu Públiku nian durante Retiru Anuál 2016,
ne’ebé realiza iha Pante Makassar, Oekusse, iha fulan-janeiru, tinan-2017. 






