
Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

1 

Número 256 – Abril de 2019 

 

 

3.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Revogação da suspensão da execução da pena 

 Notificação postal 

 Audição do arguido 

 

I  - A questão essencial a decidir nesta petição de habeas corpus tem a ver 

com a questão da prévia audição do condenado no caso de falta de 

cumprimento das condições de suspensão da execução da pena (art. 

495.º, n.º 2 do CPP). 

II - No caso concreto foi marcada data para a prévia audição do requerente, 

que tinha prestado TIR, e efectuadas diversas diligências, referenciadas 

na informação, tendo em vista a notificação do mesmo, que se revelaram 

infrutíferas.  

III - Por força do aditamento da alínea e) ao n.º 3 do art. 196.º do CPP, 

efectuado pela Lei 20/2013, de 21-02 [combinado com a alteração da 

redacção da al. e), do n.º 1, do art. 214.º], o TIR só se extingue com a 

extinção da pena e não com o trânsito em julgado da condenação, como 

acontecia anteriormente, Pelo que, no caso presente, se mantém em vigor 

o TIR. 

IV - Têm que ser feitas diligências tendo em vista a notificação do condenado, 

mas não podem prolongar-se indefinidamente. 

V -  Há que evitar a tentação de transformar a providência de “habeas corpus” 

num recurso ordinário, ou num seu sucedâneo, pelo que, um 

procedimento de “habeas corpus” não é o meio adequado para se decidir 

sobre a questão em causa.  

VI - O STJ não sindica aqui, a verificarem-se, nulidades, irregularidades ou 

outras questões atinentes ao domínio da tramitação processual, dado que 

isso incumbe às instâncias.  

VII - O STJ, no âmbito desta providência, só intervém em caso de prisão 

manifestamente ilegal, chocante, grosseira, situação que se não verifica. A 

prisão é inteiramente legal. O condenado está em cumprimento de uma 

pena, impondo-se indeferir a presente petição de “habeas corpus”. 

 

03-04-2019 

Proc. n.º 174/15.6PLLRS-B.S1 - 3.ª Secção  

Vinício Ribeiro (relator) 

Nuno Gonçalves 

Santos Cabral 

 

 Escusa 

 Imparcialidade 
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I  - Para efeitos da apreciação de um pedido de escusa na ponderação da 

imparcialidade na sua vertente objectiva, não releva a convicção do 

requerente e também não é suficiente a constatação de um qualquer 

motivo gerador de desconfiança sobre a neutralidade do julgador. Exige-

se que o motivo ou motivos sejam tão sérios e graves que a intervenção 

do juiz no processo que legalmente lhe está distribuído, olhada do exterior 

(pelos sujeitos processuais ou pela comunidade), se apresenta ou pode 

ter-se por suspeita. 

II - Admite-se que na perspetiva subjectiva da Requerente Juíza 

Desembargadora, ter de proceder ao julgamento de um colega juiz com 

quem, em tempos idos e por um período de 5 anos, trabalhou e conviveu, 

lhe pode causar desconforto. Todavia o ser colega e também o 

desconforto não são motivo suficientemente sério e grave para questionar 

a presunção de imparcialidade e, desse modo sustentar o deferimento da 

pretendida escusa. 

III - A simples concessão de patrocínio forense a qualquer associado da 

ASJP, para se defender em procedimento disciplinar instaurado pelo 

CSM, não implica que os dirigentes sindicais (como sucede com o Juiz 

Desembargador requerente que é Presidente da ASJP) tomem partido 

nesse processo e menos ainda em qualquer outro de diferente natureza.  

IV - Não se verifica igualmente qualquer causa objectiva de suspeição 

decorrente da circunstância de a advogada que patrocina o arguido no 

procedimento disciplinar que lhe foi instaurado pelos factos dos autos, ser 

paga pela ASJP, da qual o arguido é associado, na medida em que o 

relacionamento do Juiz Desembargador requerente com a dita advogada 

é meramente institucional e a referida advogada não tem intervenção na 

defesa do arguido neste processo criminal. 

V -  Agora que está legalmente constituído «juiz natural» neste processo, o 

requerente, seguramente que se entender que a sua imparcialidade pode 

ser externamente questionada pelo simples motivo de tomar 

conhecimento dos factos que são imputados ao associado da ASJP num 

processo disciplinar, vai delegar ou encarregar o vice-presidente ou outro 

membro da direcção da ASJP de assumir o acompanhamento do aludido 

patrocínio.  

VI - De qualquer modo, nenhum homem mediamente formado, tal como é 

suposto pela ordem jurídica, questionará a neutralidade do juiz pela 

singela razão de que previamente e por qualquer meio tomou 

conhecimento dos factos que lhe compete julgar num concreto processo 

penal. Sendo assim, não havia juiz neutral para julgar os casos 

mediáticos. 

VII - Não se detetando nos fundamentos invocados a existência de motivo, 

sério e grave, que permita considerar que a intervenção neste processo 

dos Srs. Desembargadores requerentes possa suscitar nos intervenientes 

processuais e na generalidade das pessoas da comunidade, fundada 
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desconfiança quanto à sua imparcialidade, impõe-se rejeitar os pedidos 

de escusa por estes formulados. 

 

03-04-2019 

Proc. n.º 88/16.2PASTS - A.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

 

 Perícia 

 Perícia médico-legal 

 Parecer 

 In dubio pro reo 

 Recurso de matéria de facto 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Vícios do art. 410.º do Código de Processo Penal 

 Insuficiência da matéria de facto 

 Contradição insanável 

 Erro notório na apreciação da prova 

 Homicídio qualificado 

 Exemplos-padrão 

 Descendente 

 Atenuação especial 

 Medida concreta da pena 

 Indignidade 

 

I  - Como se extrai do art. 152.º do CPP, o legislador português optou por um 

modelo de perícia preferencialmente pública, regra que apenas é 

afastada por impossibilidade ou inconveniência - arts. 152.º, 153.º 154.º, 

n.º 1, e 160.º-A do CPP, assim se consagrando um regime misto com 

prevalência de intervenção de organismos públicos, com a qualidade 

pericial a assentar numa certificação pública, sem exclusão da 

possibilidade hipotética de apresentação de perícias contraditórias 

quando não existam organismos públicos reconhecidos para a realização 

da perícia. 

II - A especial relevância do juízo científico que se vê reflectida no art. 163.º 

do CPP está necessariamente relacionada com a especial credibilidade 

da perícia decorrente da sua natureza oficial. 

III - A produção da prova pericial justifica-se quando a percepção ou a 

apreciação dos factos pressuponha o uso de conhecimentos em 

determinada área específica, normalmente não acessíveis à generalidade 

das pessoas, sendo-lhe atribuída uma força probatória reforçada, ainda 

que não absoluta. 

IV - Por essa razão, o regime jurídico da prova pericial em processo penal visa 

garantir, por um lado, a isenção e a imparcialidade daqueles a quem deva 
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ser confiada a sua produção e, por outro lado, a sua competência no ramo 

específico de saber que esteja em causa. 

V -  Não podem valer como prova pericial, e revestir o valor reforçado que lhe 

é próprio, as diligências que não tenham observado os formalismos 

prescritos pelos arts. 151º e seguintes do CPP, não podendo, em especial, 

ser consideradas perícias, no sentido jurídico-processual do termo, as 

declarações subscritas por profissionais de determinadas áreas, como 

seja a medicina, que frequentemente são juntas aos processos pelos 

sujeitos processuais particulares, tendo em vista a demonstração de 

factos que lhes aproveitam, elaborados por pessoas da sua escolha. 

VI - Situam-se nesse universo de actos os «pareceres médico-legais» 

carreados para os autos pela defesa do arguido com base nos quais 

pretende infirmar o juízo probatório afirmativo emitido pelo Tribunal 

Colectivo com fundamento no relatório da autópsia da ofendida. 

VII - O n.º 1 do art. 158.º do CPP dispõe sobre os meios à disposição dos 

sujeitos processuais para reagirem contra o resultado de uma diligência 

pericial, a saber, a prestação de esclarecimentos pelo seu autor, o que se 

mostra feito, ou a efectivação de nova perícia, por outro perito ou outros 

peritos, o que não aconteceu 

VIII - Qualquer insuficiência de que o relatório da autópsia feita ao cadáver da 

ofendida possa enfermar sempre terá de ser resolvida a favor do arguido, 

em homenagem ao princípio da presunção de inocência, consagrado no 

nº 2 do art. 32º da CRP e o postulado «in dubio pro reo», que lhe está 

associado. 

IX - Ainda assim, aquilo que é vedado ao arguido é valer-se dos referidos 

pareceres médicos como se de uma «contra-perícia» ou de uma «perícia 

alternativa» se tratasse, se bem que tais pareceres não constituem meio 

de prova proibido e estão sujeitos ao princípio da livre apreciação do art. 

127.º do CPP. 

X  - A disposição do n.º 1 do art. 152.º do CPP, cuja violação pelo acórdão do 

Tribunal Colectivo o recorrente invoca, não se aplica ao caso em apreço, 

porquanto, estando em causa uma diligência pericial médico-legal 

(autópsia), a competência para a sua realização é definida nos termos do 

nº 1 do art. 159º do CPP, que a defere ao INML, tendo essa regra sido 

observada no processado dos autos. 

XI - No que se refere à questão de o Perito Médico subscritor do relatório da 

autópsia da ofendida não se encontrar investido da especialidade de 

medicina legal ou forense, mas sim de urologia, importa dizer que, a partir 

do momento em que o mesmo Clínico exerce funções de perito no INML e 

que está cometida a este Instituto a competência legal para a realização 

de autópsias médico-legais, a sua especialidade de origem é indiferente e 

as perícias por ele elaboradas têm o mesmo poder vinculativo. 

XII - Como se dá nota no acórdão deste Supremo Tribunal de 08-10-2015, 

proferido no processo n.º 417/10.2TAMDL.G1.S1 – 3.ª Secção, «[é] 

jurisprudência constante deste Supremo Tribunal que “[d]ecidido o 
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recurso pela Relação, ficam esgotados os poderes de apreciação da 

matéria de facto, tornando-se esta definitivamente adquirida, salvo se 

ocorrer algum dos vícios do art. 410.º, n.º 2, do CPP, de que o STJ deva 

oficiosamente conhecer», não constituindo o «conhecimento desses vícios 

pelo Supremo Tribunal (…) mais do que uma válvula de segurança a 

utilizar pelo tribunal nas situações em que não seja possível tomar uma 

decisão sobre a questão de direito, por a matéria de facto se revelar 

ostensivamente insuficiente, ou se fundar em erro de apreciação, ou estar 

assente em premissas contraditórias». 

XIII - O conhecimento das questões de facto, enquanto tais, encontra-se, 

assim, subtraído à apreciação do STJ que, sendo um tribunal de revista, 

apenas conhece de direito – arts. 432.º e 434.º do CPP, e, assim, quanto 

aos «princípios da livre apreciação da prova e de in dubio pro reo, ao STJ 

apenas é possível apurar da respectiva violação através da própria 

decisão: só da análise da matéria de facto e da sua fundamentação se 

poderá avaliar da eventual infracção destes princípios e nunca pelo 

exame das próprias provas que estejam recolhidas nos autos. 

XIV - Se a decisão sobre a matéria de facto se encontra fundamentada, de tal 

modo que se consegue perceber o raciocínio feito pelas instâncias ao 

darem como provada determinada matéria, não foi violado o princípio da 

livre apreciação da prova. 

XV - Qualquer um dos vícios do artigo 410.º, n.º 2, do CPP tem de resultar do 

texto da decisão recorrida, por si só, ou conjugado com as regras da 

experiência, estando excluída, para o efeito, a consideração de quaisquer 

meios de prova produzidos em julgamento, salvo nos casos previstos 

designadamente no n.º 3 do art. 674.º do CPC, constituindo vícios de 

lógica jurídica ao nível da matéria de facto, que tornam impossível uma 

decisão logicamente correcta e conforme à lei, tratando-se de vícios da 

decisão e não do julgamento. 

XVI - O conhecimento oficioso dos vícios do art. 410.º, n.ºs 2 e 3, do CPP, não 

constitui mais do que uma válvula de segurança a utilizar naquelas 

situações em que não seja possível tomar uma decisão (ou uma decisão 

correcta e rigorosa) sobre a questão de direito, por a matéria de facto se 

revelar ostensivamente insuficiente, por se fundar em manifesto erro de 

apreciação ou ainda por assentar em premissas que se mostram 

contraditórias e por fim quanto se verifiquem nulidades que não se devam 

considerar sanadas. 

XVII. Quanto ao vício previsto pela al. a) do n.º 2 do artigo 410.º do CPP, o 

mesmo só ocorrerá quando da factualidade vertida na decisão se concluir 

faltarem elementos que, podendo e devendo ser indagados ou descritos, 

impossibilitem, por sua ausência, um juízo seguro (de direito) de 

condenação ou de absolvição. Trata-se da formulação incorrecta de um 

juízo: a conclusão extravasa as premissas; a matéria de facto provada é 

insuficiente para fundamentar a solução de direito correcta, legal e justa.  
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XVIII - Quanto ao vício previsto pela alínea b) do n.º 2 do artigo 410.º do CPP, 

verifica-se contradição insanável – a que não possa ser ultrapassada 

ainda que com recurso ao contexto da decisão no seu todo ou às regras 

da experiência comum – da fundamentação – quando se dá como 

provado e não provado determinado facto, quando ao mesmo tempo se 

afirma ou nega a mesma coisa, quando simultaneamente se dão como 

assentes factos contraditórios, e ainda quando se estabelece confronto 

insuperável e contraditório entre a fundamentação probatória da matéria 

de facto, ou contradição insanável entre a fundamentação e a decisão, 

quando a fundamentação justifica decisão oposta, ou não justifica a 

decisão.  

XIX - Quanto ao vício previsto pela al. c) do n.º 2 do artigo 410.º do CPP, o 

mesmo verifica-se quando, partindo do texto da decisão recorrida, a 

matéria de facto considerada provada e não provada pelo tribunal a quo, 

atenta, de forma notória, evidente ou manifesta, contra as regras da 

experiência comum, avaliadas de acordo com o padrão do homem médio. 

XX - A factualidade acolhida pelo Tribunal Colectivo e que o Tribunal da 

Relação confirmou mostra-se compatível com as regras da experiência 

comum, pois da leitura da motivação da matéria de facto e da apreciação 

da prova retratada pelo acórdão recorrido, em que assumiu particular 

relevo a prova pericial produzida, não corresponde a algo que, de facto, 

não possa ter ocorrido ou, dito por outras palavras, que, na perspectiva do 

padrão do denominado homem comum ou homem médio, surja como um 

evento inacreditável, inverosímil, completamente desconforme com a 

realidade da vida. 

XXI - O recorrente, invocando implicitamente o erro notório na apreciação da 

prova, está, afinal, a impugnar a formação da convicção do tribunal 

recorrido na valoração da prova produzida e examinada, pondo em causa 

a livre apreciação da prova, sendo que tal não se coaduna com a 

apreciação dos vícios do artigo 410.º do CPP.  

XXII - O princípio in dubio pro reo é um princípio geral, estruturante do 

processo penal, decorrente do princípio constitucional da presunção da 

inocência do arguido, assumindo, como tal e como qualquer outro 

princípio jurídico, a natureza de uma questão de direito de que o Supremo 

Tribunal de Justiça, enquanto tribunal de revista, deve conhecer. 

XXIII - Compulsadas, tanto a decisão recorrida, como também a decisão da 

1.ª instância, não se detecta, tendo em atenção nomeadamente, a 

fundamentação da matéria de facto, qualquer dúvida quanto aos factos 

que se devia dar por provados ou não provados. 

XXIV - A violação do princípio “in dubio pro reo” pressupõe que o tribunal 

tenha exprimido, com um mínimo de clareza, que se encontrou num 

estado de incerteza, de dúvida, quanto aos factos dados como provados 

e não provados; não tendo tal sucedido, o que o arguido pretende é que o 

tribunal colectivo, apesar de não ter tido dúvidas sobre o que considerou 

provado, deveria tê-las tido. 
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XXV - O critério da qualificação do homicídio está definido no nº 1 do art. 132.º 

do CP e consiste em tirar a vida a outrem em circunstâncias que revelem 

uma especial censurabilidade ou perversidade, encontrando-se 

enumeradas no n.º 2 do mesmo normativo algumas das circunstâncias 

que são susceptíveis de revelar especial censurabilidade, ou 

perversidade. 

XXVI - Essas circunstâncias não funcionam de forma automática, interessando 

apurar se, no caso em apreço, não concorrerão outros factos que, apesar 

dos laços que unia o arguido à vítima (sua mãe), de grande afecto, 

revelassem uma incapacidade para vencer as contra motivações éticas 

ínsitas à relação que o ligava à sua mãe. 

XXVII - O acórdão recorrido, confirmando a decisão da 1.ª instância, 

considerou verificada a circunstância qualificativa referida na al. a) do n.º 

2 do art. 132.º do CP, segundo a qual, é susceptível de revelar a especial 

censurabilidade ou perversidade a circunstância de o agente ser 

descendente da vítima. 

XXVIII - O instituto da atenuação especial da pena tem em vista casos 

especiais expressamente previstos na lei, bem como, em geral, situações 

em que ocorrem circunstâncias anteriores, contemporâneas ou 

posteriores ao crime que diminuem de forma acentuada a ilicitude do 

facto, a culpa do agente ou a necessidade de pena (correspondendo a 

necessidade de pena a exigências de prevenção), conforme dispõe o art. 

72.º, n.º 1, do CP. 

XXIX - Sendo seu princípio regulador a acentuada diminuição da ilicitude do 

facto, da culpa do agente ou da necessidade da pena, a atenuação 

especial da pena só pode ter lugar em casos extraordinários ou 

excepcionais, numa situação em que seja de concluir que a adequação à 

culpa e às necessidades de prevenção geral e especial não é possível 

dentro da moldura penal abstracta prevista para o tipo legal em causa. 

XXX - A atenuação especial da pena só em casos extraordinários ou 

excepcionais pode ter lugar, sendo que, como se afirma no acórdão de 

29-04-2015, proferido no processo n.º 791/12.6GAALQ.L2.S1 - 3.ª Secção, 

há incompatibilidade de atenuação especial de penas respeitantes a 

crimes com agravação com base na especial censurabilidade e 

perversidade. 

XXXI - Na realização dos fins das penas – protecção de bens jurídicos e a 

reintegração do agente na sociedade (art. 40.º, n.º 1 do CP) –, nunca é 

demais frisar que as exigências de prevenção geral constituem, nos casos 

de homicídio, uma finalidade de primordial importância, pois a vida 

humana é o bem essencial, o valor fundamental, inviolável na expressão 

constitucional (art. 24.º, n.º 1, da CRP), sendo a comunidade abalada de 

forma muito intensa quando, por acto voluntário, se ofende a vida de um 

dos seus membros. 

XXXII - Como se afirma no acórdão recorrido, o facto de o arguido, prestes a 

completar 65 anos de idade à data em que praticou os factos por que 
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responde, nunca ter sido anteriormente condenado pela prática de crimes 

é revelador de um percurso pessoal consolidado na observância das 

regras de direito, pelo que a sua incriminada conduta dos presentes 

autos, não obstante a sua inegável gravidade, surge como um episódio 

isolado, donde resulta uma diminuição relevante do imperativo de 

prevenção especial que o caso suscita. 

XXXIII - Salientando-se as exigências de prevenção geral que aqui se fazem 

sentir, mas sublinhando-se igualmente não serem prementes as 

exigências de prevenção especial suscitadas, tendo presentes todo o 

percurso de vida do arguido e que não se observam na comunidade 

sentimentos de rejeição, não obstante o crime praticado, considera-se que 

a pena de 12 anos e 4 meses de prisão satisfaz adequadamente aquelas 

exigências e é consentida pela culpa do recorrente. 

XXXIV - A configuração da capacidade sucessória como requisito da vocação 

e a qualificação da indignidade como incapacidade deviam conduzir, em 

rigor, ao funcionamento automático do instituto. Verificada a condenação 

pelos crimes enumerados nas als. a) e b) do art. 2034.º do CC, ou 

praticados os ilícitos previstos nas suas als. c) e d), eles gerariam ipso 

facto, a indignidade. 

XXXV - Não é este, todavia, o regime estatuído no CC, o que facilmente se 

apura a partir do seu art. 2016.º, norma que prevê a necessidade de uma 

acção destinada à declaração da indignidade, conclusão que se reforça 

com a nova redacção conferida ao art. 2036.º pela Lei 82/2014, de 30-12. 

XXXVI - Em sede penal, mais se justifica, atentos os interesses em presença, o 

entendimento segundo o qual a declaração de indignidade não é um 

efeito necessário e automático da pena. 

XXXVII - Por outro lado, o possível «efeito substantivo civil do crime», fundado 

na verificação dos pressupostos para a declaração da indignidade 

sucessória, deve figurar na acusação deduzida pelo MP, podendo 

convocar-se a justificação feita no AFJ 7/2008 que, não obstante se referir 

à omissão na acusação de uma pena acessória (no caso, a pena 

acessória de proibição de conduzir), tem aqui pertinência. Efectivamente, 

a omissão na acusação da possibilidade da declaração da indignidade 

sucessória em consequência do crime cometido pôs em causa as 

garantias de defesa do arguido. 

XXXVIII - No caso em apreço, se é verdade que a acusação omite o efeito civil 

decorrente da prática do crime de homicídio sobre a mãe do arguido, o 

certo é que no julgamento em 1.ª instância, o Tribunal Colectivo proferiu 

despacho de alteração não substancial dos factos e da qualificação 

jurídica, nos termos do disposto no art. 358.º, n.ºs 1 e 3, do CPP, tendo-se 

expressamente consignada na decisão do Tribunal Colectivo «[ter]-se 

procedido à comunicação da alteração não substancial dos factos e da 

possibilidade de se proceder à declaração de indignidade sucessória». 

Ficou, pois, acautelado o direito de defesa do arguido e respeitado o 

princípio do contraditório. 
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03-04-2019 

Proc. n.º 38/17.9JAFAR.E1.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator) * 

Lopes da Mota 

Santos Cabral 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Cúmulo jurídico 

 Trânsito em julgado 

 

I  - A providência de “habeas corpus” constitui uma medida extraordinária ou 

excepcional de urgência - no sentido de acrescer a outras formas 

processualmente previstas de impedir ou reagir contra prisão ou detenção 

ilegais - perante ofensa grave à liberdade, sem lei ou contra a lei; não 

constitui um recurso tendo por objecto actos do processo, nomeadamente 

actos através dos quais é ordenada ou mantida a privação da liberdade 

do arguido, nem um sucedâneo dos recursos admissíveis, que são os 

meios adequados de impugnação das decisões judiciais (arts. 399.º e 

segs. do CPP). Como se tem realçado, a providência não se destina a 

apreciar erros de direito nem a formular juízos de mérito sobre decisões 

judiciais determinantes da privação da liberdade. 

II - A procedência do pedido de “habeas corpus” pressupõe a actualidade da 

ilegalidade da prisão reportada ao momento em que é apreciado o 

pedido, como se tem afirmado em jurisprudência constante deste 

Tribunal. 

III - Em caso de conhecimento superveniente do concurso, como ocorre na 

situação em apreciação, estando a pena já cumprida ou parcialmente 

cumprida e devendo ser incluída nas operações de cúmulo, será esta, na 

medida correspondente, descontada no cumprimento da pena única 

aplicada aos crimes em concurso (art. 78.º, n.º 1, e 81.º, n.º 1, do CP). 

IV - Tendo transitado em julgado a decisão condenatória que aplicou a pena 

única de 4 anos de prisão, tendo o peticionante sido preso mediante 

mandado emitido pelo juiz competente, estando privado da liberdade 

desde 24-01-2017 para cumprimento de penas incluídas no cúmulo 

jurídico, mostrando-se efectuado o desconto da pena já cumprida, 

estando o termo da pena previsto para 23-01-2021 e os dois terços para 

23-09-2019 e não sendo caso de concessão de liberdade condicional 

obrigatória, apesar de cumprido metade do tempo de prisão, impõe-se 

concluir que a prisão foi ordenada pela entidade competente (juiz do 

processo) e motivada por facto que a lei permite (trânsito em julgado da 

decisão condenatória), mantendo-se dentro do prazo fixado na sentença 

(4 anos), pelo que não ocorre qualquer dos motivos de ilegalidade da 
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prisão previstos no n.º 2 do art. 222.º do CPP, nomeadamente o da al. c) 

deste preceito, que o peticionante invoca. 

 

10-04-2019 

Proc. n.º 503/14.0PVLG-I.S1 - 3.ª Secção  

Lopes da Mota (relator) 

Vinício Ribeiro 

Santos Cabral 

 

 Recurso de revisão 

 Fundamentos 

 Novos meios de prova 

 Novos factos 

 Recurso da matéria de facto 

 

I  - O recurso extraordinário de revisão de sentença transitada em julgado é 

excepcional, com fundamentos taxativos enunciados no n.º 1 do art. 449.º 

do CPP e não pode ser concebido como sucedâneo de qualquer recurso 

ordinário ou destinado a sindicar o mérito da sentença. 

II - A gravidade das dúvidas sobre a justiça da condenação, deve ser séria, 

qualificada. A mera dúvida pode coexistir, e coexiste muitas vezes com a 

decisão transitada, por força dos valores da certeza e estabilidade;  

III - Os "novos factos ou meios de prova" [al. d) do n.º 1 do cito normativo; 

trata-se da alínea mais analisada pela jurisprudência deste STJ] 

constituem um conceito, cuja interpretação foi evoluindo ao longo do 

tempo: numa 1.ª fase, a jurisprudência encarava a novidade reportada 

apenas ao julgador (novo era o facto ou meio de prova desconhecido do 

julgador, embora pudesse ser, ou não, conhecido do arguido); numa 2.ª 

fase, e fazendo apelo nomeadamente ao princípio da lealdade processual, 

a jurisprudência passou a optar por uma interpretação mais restritiva do 

preceito passando a incluir também o arguido (novo é o facto ou meio de 

prova que o arguido desconhecia na altura do julgamento ou que, 

conhecendo, estava impedido ou impossibilitado de apresentar, 

justificação que deverá ser apresentada pelo recorrente). 

IV - A alteração posterior de depoimentos de intervenientes no julgamento 

(ofendidos, testemunhas, arguidos) não integra, em princípio, a noção de 

factos ou meios de prova novos. 

V -  Limitando-se o recorrente a alegar que a matéria de facto dada como 

provada, é incongruente com a realidade dos factos que ocorreram nas 

circunstâncias de tempo dos acontecimentos, que os autos tiveram 

origem na queixa feita pela assistente, mãe da menor, como forma de 

retaliação na sequência de uma discussão que teve com o arguido, tudo 

não passando de invenções e mentiras por parte da assistente para 

provocar o arguido, pois se assim não fosse, a assistente nunca o teria 

procurado para que o mesmo voltasse para casa, sendo esta nova versão 
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dos factos pode ser corroborada por novas testemunhas, forçoso é 

concluir que a prova apresentada não coloca minimamente em causa a 

decisão tomada no acórdão condenatório. Não estamos perante meios de 

prova novos ou velhos. São irrelevantes. 

VI - O recurso de revisão não é o meio apropriado para se atacar o mérito da 

decisão. O recorrente tem à sua disposição, para o efeito, os recursos 

ordinários, não se podendo através de um recurso de revisão, que é um 

recurso extraordinário, tentar obter aquilo que não se logrou através do 

meio próprio, que é o recurso ordinário. 

 

10-04-2019 

Proc. n.º 2155/15.0JAPRT.1.S1 - 3.ª Secção  

Vinício Ribeiro (relator) 

Conceição Gomes 

Santos Cabral 

 

 Extradição 

 Lapso manifesto 

 Prescrição do procedimento criminal 

 Sequestro 

 

I  - Verificando-se que, por lapso, no acórdão proferido neste STJ não se 

atendeu que a morte da vítima do sequestro não era imputada ao 

extraditando, o que implicava o enquadramento da conduta do arguido no 

crime de sequestro previsto no art. 158.º, n.º 1 e 2, als. b) e g), conjugado 

com o art. 26.º do CP português, tal como o considerou a Relação, impõe-

se, anular (art. 379.º, n.º 1, al. c) do CPP), o aresto deste STJ no segmento 

em que considerou que os factos integravam a infracção do art. 158.º, n.º 

1 e 2, als. b), g) e n.º 3 do CP.  

II - Assente que o crime em causa se enquadra no art. 158.°, n." 1 e 2, alíneas 

b) e g), conjugado com o art. 26.° do CP português, cumpre agora 

apreciar a questão da prescrição, em face do ordenamento jurídico do 

Estado requerente e do Estado requerido (arts. 10.° da Convenção 

Europeia de Extradição- Res. AR 23/89 de 21/8 - e arts. 8.º, n.º 1, al. c) e 

12.º n.º  1, al. a) da Lei 144/99 de 31-08). 

III - Em face da lei russa, está em causa o crime do art. 126.º, n.º 3, al. a) e 

33.º, n.º 3, punível com pena máxima de 15 anos de prisão. Os factos 

ocorreram em 18-04-2007 e o extraditando foi acusado em 25-01-2013, 

não tendo sido notificado da acusação, dado ter abandado a Rússia em 

2011 e em 17-09-2012 foi declarado um fugitivo acusado.  

IV - Nos termos art. 78.º, n.º 3 do Código Penal russo, ocorre a 

interrupção/suspensão do prazo de prescrição se a pessoa criminosa 

escapa da investigação ou do julgamento no tribunal. Neste caso, a 

execução do prazo de prescrição será retomada (renovada) no momento 

da detenção da pessoa ou do seu reconhecimento de culpa. 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

12 

Número 256 – Abril de 2019 

 

 

V - O prazo normal de prescrição na lei russa, isto é, sem atender a causas de 

interrupção ou suspensão, é de 15 anos e está, por isso, atenta a data da 

consumação (18-04-2007), longe do seu termo.  

VI - O prazo normal de prescrição na lei portuguesa, isto é, sem atender a 

causas de interrupção ou suspensão, é de 10 anos (art. 118.º, n.º 1 al. b), 

do CP; crime punível com pena de 2 a 10 anos de prisão), e já se teria 

esgotado, atenta a data da consumação (18-04-2007), se não existissem 

causas de suspensão ou interrupção. 

VII - De acordo com o disposto no art. 120.º, n.º 1, al. c) e n.º 3 do CP 

português suspende-se a prescrição do procedimento criminal durante o 

tempo em que vigorar a declaração de contumácia, não podendo 

ultrapassar o prazo normal de prescrição. 

VIII - Em face do disposto no art. 121.º, n.º 1, al. c) e n.º 3 do CP, a prescrição 

do procedimento criminal interrompe-se com a declaração de contumácia; 

a prescrição tem sempre lugar quando, desde o início e ressalvado o 

tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo normal de prescrição 

acrescido de metade. 

IX - Tendo o crime de sequestro agravado, p. e p. pelo art. 158.º, n.º 1 e 2 als. 

b) e g) do CP, ocorrido em 18-04-2007, o prazo de prescrição do 

procedimento criminal, face ao ordenamento jurídico português (prazo 

normal de prescrição, acrescido de metade e ressalvado o tempo da 

suspensão) está longe de ser atingido (apenas ocorrerá em 18-03-2025). 

 

10-04-2019 

Proc. n.º 65/14.8YREVR.S2 - 3.ª Secção  

Vinício Ribeiro (relator) 

Conceição Gomes 

Santos Cabral 

 

 Falta de fundamentação 

 Acórdão da Relação 

 Nulidade 

 

I  - Estando em causa acórdão proferido em recurso por tribunal superior, tem 

este STJ entendido que as exigências de fundamentação não são as 

mesmas que o n.º 2 do art. 374.° do CPP prescreve para a sentença 

proferida em 1.ª instância. Ou seja, tais decisões não têm de ser 

elaboradas nos precisos termos previstos para sentenças proferidas em 

1.ª instância, o que bem se compreende visto que o seu objecto é a 

decisão recorrida e não directamente a apreciação do objecto do 

processo. 

II - Porém, a fundamentação deve revelar as razões da bondade da decisão, 

permitindo que ela se imponha, dentro e fora do processo, sendo uma 

exigência da sua total transparência, já que através dela se faculta aos 
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respectivos destinatários e à comunidade, a compreensão dos juízos de 

valor e de apreciação levados a cabo pelo julgador.  

III - O dever de fundamentação apresenta, assim, uma dupla finalidade, 

extraprocessual e intraprocessual: extraprocessual, uma vez que constitui 

condição de legitimação externa da decisão, ao permitir a verificação dos 

pressupostos, critérios, juízos de racionalidade e de valor e motivos que 

determinaram a decisão; intraprocessual porque permite a reapreciação 

da decisão por via do sistema de recursos. 

IV - Dispõe o n.º 2 do artigo 379.º do CPP que as nulidades de sentença 

(extensíveis aos acórdãos proferidos em recurso ex vi n.º 4 do artigo 425.º 

do CPP) devem ser arguidas ou conhecidas em recurso, sendo lícito ao 

tribunal supri-las, «aplicando-se, com as necessárias adaptações, o 

disposto no n.º 4 do art. 414.º», ou seja, o tribunal recorrido antes de 

ordenar a remessa do processo ao tribunal superior pode sustentar ou 

reparar a sentença nula. Tal reparação não terá lugar, nos casos em que o 

tribunal ad quem esteja impossibilitado de o fazer, como sucederá, por 

exemplo, nos casos de recurso para o STJ, já que a sua competência é 

restrita à matéria de direito, conforme impõe o artigo 434.º, do CPP.  

V -  Assim, o tribunal ad quem está obrigado a conhecer de tal nulidade (bem 

como de quaisquer outras), independentemente da sua arguição, o que 

bem se compreende, já que solução diversa permitiria a subsistência de 

sentenças nulas, não obstante as mesmas terem sido reexaminadas pelos 

tribunais superiores.  

VI - Ainda que exista uma qualquer fundamentação, se esta se reconduzir a 

um mero repositório de formas tabelares e desprovidas das razões do 

facto concreto, verificar-se-á a nulidade de falta de fundamentação. 

VII - Estando em causa um acórdão do Tribunal da Relação que se 

pronunciou, entre outras questões, sobre a nulidade por falta de 

fundamentação que fora suscitada, aquele teria que explicitar os motivos 

pelos quais julga procedente ou improcedente o recurso. 

VIII - Verifica-se o vício de falta de fundamentação se o acórdão recorrido da 

Relação adoptou a fundamentação do acórdão da 1.ª instância mas não 

explica os motivos pelos quais decide dar como provados os factos 

respeitantes à recorrente [excepção feita à factualidade constante do 

ponto facto 10.79)], sendo que o mero elenco dos meios probatórios, sem 

qualquer leitura articulada dos mesmos que reflicta o raciocínio lógico 

seguido e que permita entender os motivos que levaram a considerar 

provados tais factos, não é claramente suficiente para que se mostre 

cumprido o dever de fundamentação. 

IX - Impõe-se concluir que, nesta parte, o acórdão recorrido se mostra ferido 

de nulidade por falta de fundamentação, nos termos do art. 379.º, n.º 1, al. 

a), do CPP, correspondentemente aplicável ex vi art. 425.º, n.º 4, do 

mesmo Código, a qual, devendo ser declarada, não pode ser suprida por 

este Tribunal, por respeitar a matéria de facto subtraída à sua 

competência, devendo em consequência, ser proferido novo acórdão pelo 
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tribunal recorrido tendo em vista o suprimento desta nulidade, devendo, 

de igual forma, serem retiradas as consequências que se venham a 

revelar cabidas, nos termos do n.º 3 do art. 403.°, do CPP, relativamente a 

toda a decisão. 

 

10-04-2019 

Proc. n.º 39/11.0GAPNF.P1.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator) 

Lopes da Mota 

 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 

I  - A medida concreta da pena única a aplicar ao arguido em sede de 

cúmulo jurídico dentro da moldura abstrata aplicável, constrói-se a partir 

das penas aplicadas aos diversos crimes e é determinada, tal como na 

concretização da medida das penas singulares, em função da culpa e da 

prevenção, mas agora levando em conta um critério específico: a 

consideração em conjunto dos factos e da personalidade do agente.  

II - À visão atomística inerente à determinação da medida das penas 

singulares, sucede uma visão de conjunto em que se consideram os 

factos na sua totalidade, como se de um facto global se tratasse, de modo 

a detetar a gravidade desse ilícito global, enquanto referida à 

personalidade unitária do agente.  

III - Por último, de grande relevo será também a análise do efeito previsível da 

pena sobre o comportamento futuro do agente (exigências de prevenção 

especial de socialização).  

IV - Do que se trata agora é de ver os factos em relação uns com os outros, de 

modo a detetar a possível conexão e o tipo de conexão que intercede 

entre eles ("conexão autoris causa"), tendo em vista a totalidade da 

atuação do arguido como unidade de sentido, que há-de possibilitar uma 

avaliação do ilícito global e " a culpa pelos factos em relação". 

V -  No caso concreto, relativamente ao primeiro cúmulo, está em causa o 

concurso de 4 crimes de burla qualificada, 2 crimes de burla qualificada 

na forma tentada, 7 crimes de falsificação, 1 crime de falsidade 

informática, 1 crime de burla qualificada, 1crime de falsificação simples de 

documento e um crime de falsificação agravada e no segundo cúmulo 1 

crime de falsificação simples, 1 crime de burla simples, 1 crime de 

violação de correspondência, 1 crime de falsificação agravada, 1 crime de 

furto simples, 1 crime de burla qualificada 1 crime de burla na forma 

tentada, 1 crime de falsificação simples, 3 crimes de burla simples, 7 

crimes de falsificação de documento (simples). Para além destas o 

arguido Pedro Armando Teixeira Máximo sofreu várias condenações 
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anteriores, algumas delas, por crimes de idêntica natureza - v.g. 

falsificação qualificada; falsificação e burla, falsificação e burla 

qualificada; violação de correspondência, emissão de cheque sem 

provisão. 

VI - Perante as molduras penais abstractas de concurso que quanto ao 1.º 

cúmulo varia entre 4 anos e 6 meses de prisão e 25 anos de prisão e 

quanto ao 2.º cúmulo entre 2 e 22 anos e 8 meses de prisão, 

considerando que, se o fator de compressão variará de acordo com a 

consideração que se fizer, em conjunto, dos factos e da personalidade do 

agente, como indica a lei, mas só em casos verdadeiramente excecionais 

se deve ultrapassar um terço da soma das restantes penas, 

principalmente se estiverem em consideração penas ou soma de penas 

muito elevadas, pois, se assim não fosse, facilmente se atingiria a pena 

máxima, reservada para a casos excecionalmente graves, reduz-se a 

pena única de 12 anos de prisão em que o arguido foi condenado pelo 

Tribunal Coletivo, para 9 anos de prisão, no 1.º cúmulo jurídico, mantendo-

se a pena de 4 anos e 6 de prisão aplicada no acórdão recorrido no 

segundo cúmulo. 

VII - Considerando o passado criminal do arguido entre 1997 e 2017, às 

oportunidades dadas ao arguido ao longo dos anos, às características da 

sua personalidade acima descritas, às fortes exigências de prevenção 

especial, e, ao facto de recentemente lhe ter sido revogada a suspensão 

de uma pena de prisão, não é possível formular um juízo de prognose 

positivo favorável ao arguido no sentido que a simples censura do facto e 

a ameaça da prisão serão suficientes para a afastar da criminalidade e 

satisfazer as finalidades da punição (art. 50.º, n.º 1, do CP), pelo que, não 

se suspende na execução a pena única de prisão relativa ao 2.º cúmulo 

jurídico. 

 

10-04-2019 

Proc. n.º 364/14.9TELSB.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Composição do tribunal 

 Turnos 

 Audiência de julgamento 

 Alegações orais 

 Audição do arguido 

 Princípio do contraditório 

 Nulidade 

 

I  - No Tribunal da Relação durante a semana é organizada uma escala de 

serviço urgente designando um Sr. Desembargador (um efetivo e um outro 
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suplente). No conceito de serviço urgente, inclui-se, entre outro, a audição 

do detido no âmbito do MDE (art. 18.º da Lei 65/2003 de 23-08). 

II - Havendo oposição e requerido prazo para a deduzir, como foi o caso dos 

autos, o juiz que procede a tal diligência limita-se a conceder tal prazo, 

cessando aí a sua competência de intervenção processual, se acaso, o 

processo não lhe for distribuído, como relator, para julgar e decidir pela 

execução ou não do MDE.  

III - Não se deve confundir esta intervenção (audição de detido no prazo de 

48 horas) com a necessária composição do Tribunal para o julgamento, 

nos casos em que haja oposição (e em que esse Juiz nunca foi designado 

Relator desse processo), inexistindo assim a nulidade insanável invocada 

pelo recorrente por alegadamente não terem sido respeitadas as regras 

legais sobre a composição do Tribunal. 

IV - Ao julgamento no processo de execução do MDE, por força da remissão 

operada pelo art. 34.º, da Lei 65/2003, são aplicáveis, com as devidas 

adaptações, as disposições do CPP relativas ao julgamento, tendo em 

conta o objeto e a finalidade do processo, nomeadamente no que diz 

respeito e na medida do necessário à verificação da regularidade formal e 

substancial do MDE e ao conhecimento das questões suscitadas na 

oposição relativas aos motivos de recusa de execução a que se refere o 

artigo 12.º. 

V -  Nos presentes autos foram omitidas as diligências de prova requeridas 

pelo ora recorrente, necessárias à boa decisão da causa (art. 340.º, do 

CPP), bem como o direito que assiste ao requerente em ser ouvido (art. 

343.º, do CPP), e ainda as alegações orais (art. 360.º, do CPP), sendo que 

a realização de audiência oral para alegações em processo de MDE é 

obrigatória, como decorre, em particular, do art. 21.º, n.º 5, da Lei 65/2003, 

de 23-08, que refere expressamente a existência de "alegações orais", não 

ficando a possibilidade da sua realização na discricionariedade do 

julgador, nem dependendo da produção de prova, ou do modo da 

produção desta, ou de a oposição ser apresentada oralmente na audição 

prevista no art. 18.º da Lei 65/2003, de 23-08, ou por escrito, quando 

concedido prazo nos termos do art. 21.º. A omissão de tais diligências 

constitui uma nulidade dependente de arguição. 

VI - Considerando que o recorrente arguiu atempadamente tais nulidades, que 

foram indeferidas pelo Tribunal "a quo", por despacho de 27-06-2018, a 

realização do julgamento sem que o mesmo fosse precedido da audiência 

para alegações orais prevista no art. 21.º, n.º 5, da Lei 65/2003, de 23-08, 

bem como no art. 61.º, n.º 1, al. b) e al. g), do CPP, ex vi art. 34.° da Lei 

65/2003, de 23-08, incorrendo na nulidade prevista no art. 120.º, n.º 2, al. 

d), do CPP, ex vi art. 34.º da Lei 65/2003, de 23.08, e, em consequência, 

tal nulidade determina a anulação do processado nos termos do arts. 

122.º, n.º 1 e 2, do CPP, devendo ser designada data para a audiência 

oral para alegações. 
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VII - Suscitando o MP na resposta à oposição questões novas (por exemplo a 

questão de que o n.º 3 do artigo 12.° da Lei 65/2003 consagra uma causa 

de recusa não facultativa, mas obrigatória), assiste ao recorrente o direito 

de se poder pronunciar, o que poderia ocorrer se não tivesse sido omitida 

a realização da audiência para alegações, em audiência nos termos do 

art. 327.º, do CPP, ex vi art. 34.° da Lei 65/2003, de 23-08.  

VIII - Considerando que o recorrente arguiu atempadamente tal nulidade, 

prevista no art. 120.º, n.º 2, al. d), do CPP, ex vi art. 34.º da Lei 65/2003, de 

23-08, impõe-se em consequência de tal nulidade determinar a anulação 

do processado e a notificação da resposta em causa com a concessão de 

prazo ao recorrente para tomar posição sobre a mesma e sobre o 

documento junto (art. 122.º, n.ºs 1 e 2, do CPP). 

IX - O princípio do contraditório constitui um dos princípios estruturantes do 

processo penal (art. 32.º, n.º 5, da CRP). Tendo sido juntos aos autos 

documentos que serviram para formar a convicção do Tribunal, os quais 

não foram notificados ao requerente, não estes podiam ser valoradas 

como meio de prova (art. 355.º, do CPP).  

X  - Uma vez que o recorrente arguiu atempadamente a nulidade, por omissão 

de notificação dos citados documentos constantes dos autos, prevista no 

art. 120.º, n.º 2, al. d), do CPP, ex vi art. 34.º da Lei 65/2003, de 23-08, em 

consequência, tal nulidade determina a anulação do processado e a 

notificação dos documentos em causa com a concessão de prazo para 

tomar posição sobre os mesmos ou, no limite, o agendamento de 

audiência oral para alegacões na qual o Requerido possa exercer o seu 

contraditório quanto a esses documentos (art. 122.º, n.ºs 1 e 2, do CPP). 

XI - A audiência oral para alegações, a que alude o art. 21.º, n.º 5, da Lei 

65/2003, de 23-08, a qual no processo de MDE é obrigatória, como 

decorre do citado normativo, que refere expressamente a existência de 

"alegações orais", não ficando a possibilidade da sua realização na 

discricionariedade do julgador, nem dependendo da produção de prova, 

ou do modo da produção desta, ou de a oposição ser apresentada 

oralmente na audição prevista no art. 18.º, da Lei 65/2003, de 23-08, ou 

por escrito, quando concedido prazo nos termos do art. 21.º. 

XII - A falta da sua presença em audiência consubstancia a nulidade por 

preterição da presença do arguido e da requerida audição do requerido 

em sede de audiência para alegações, nos termos dos arts. 119.º, al. c), e 

120.º, n.º 2, al. d), do CPP, ex vi art. 34.º da Lei 65/2003, de 23-08, e por 

violação dos arts. 18.º, n.º 2, 3, 5, 21.º, n.º 1, 2, 3, 4 e 5, da Lei 65/2003, de 

23-08, 61.º, n.º 1, als. a), b) e g), 98.º, 327.º, n.º 1 e 2, 332.º, n.º 1, e 361.º, 

n.º 1, do CPP, ex vi art. 34.º da Lei 65/2003, de 23-08, que afetam os 

direitos de defesa essenciais do Requerido à participação no processo e 

que podem influir na decisão da causa. 

XIII - Neste sentido, uma vez que o recorrente arguiu atempadamente a 

nulidade, por falta da sua presença em audiência e da requerida audição 

do requerido em sede de audiência para alegações, prevista no art. 120.º, 
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n.º 2, al. d), do CPP, ex vi art. 34.º da Lei 65/2003, de 23-08, em 

consequência, tal nulidade determina a anulação do processado e o 

agendamento de audiência oral para alegações na qual o Requerido 

possa estar presente e ser ouvido (arts. 122.º, n.ºs 1 e 2, do CPP). 

 

10-04-2019 

Proc. n.º 202/17.0YREVR.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Dupla conforme 

 Homicídio qualificado 

 Tentativa 

 Violação 

 Medida concreta da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Pena única 

 

I  - O arguido foi condenado em 1.ª instância na pena única de 13 anos de 

prisão, englobando as penas parcelares de 2 anos e 6 meses de prisão, 

pela prática de um crime de violência doméstica, agravado, p. e p. art. 

152.º, n.º 1 al. a), 2 e 4, do CP, na pena de 9 anos de prisão, pela prática 

de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, p. e p. pelos art. 

131.º, 132.º, n.º 1 e 2 al. b), d), e j) e 23.º, do CP, e na pena de 6 anos de 

prisão, pela prática de um crime de violação, p. e p. pelo art. 164.º, n.º 1 

al. a), do CP, condenações essas que foram integralmente confirmadas 

pelo Tribunal da Relação, do que resulta que o presente recurso se 

circunscreve às penas dos crimes de homicídio e do crime de violação, 

bem como à pena do cúmulo, dado que a decisão respeitante à pena 

parcelar de 2 anos e 6 meses de prisão, pela prática de um crime de 

violência doméstica agravado, não é suscetível de recurso, nos termos do 

art. 400.º, n.º 1, al. e) do CPP. 

II - A determinação da medida da pena, dentro dos limites da lei, é feita em 

função da culpa do agente e das exigências de prevenção, sendo que em 

caso algum a pena pode ultrapassar a medida da culpa (arts. 71.º, n.º 1 e 

40.º, n.º 2, do CP), vista enquanto juízo de censura que lhe é dirigido em 

virtude do desvalor da acção praticada (arts. 40.º e 71.º, ambos do CP).   

III - É muito elevada a culpa do arguido, enquanto reflexo da ilicitude, ou seja, 

como censura por o arguido ter atuado, tendo em atenção a conduta 

concreta do arguido que ficou descrita na factualidade apurada, não 

podia desconhecer a gravidade das consequências do ato por si 

praticado, já que sabia que agindo da forma descrita, desferindo 

pancadas na cabeça da assistente com um martelo em ferro e cabo em 

madeira, no hemisfério esquerdo do crânio, sabendo que fevereiro de 
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2015, a vítima havia sofrido um Ave que lhe provou lesões neurológicas 

permanentes sobre este hemisfério, atingia uma zona vital do corno 

humano, e por isso podia causar a morte da vítima, o que não conseguiu 

apenas por razões estranhas à sua vontade. Ao obrigar a vítima a ingerir 

conteúdo de uma das garrafas contendo no seu interior uma bebida 

alcoólica e comprimidos de um medicamento" CLOXAM", com principio 

ativo Cloxazolam, utilizado para o tratamento da ansiedade e insónias, 

introduziu o pénis ereto na vagina da ofendida, a qual por se encontrar 

ferida e a perder os sentidos não foi capaz de lhe resistir, com ela 

mantendo relações de cópula completa, encontrando-se num estado de 

semiconsciência, agia contra a liberdade e a autodeterminacão sexual da 

vítima, aproveitando-se do estado de semiconsciência em que a colocou. 

e impedida de resistir. 

IV - Ponderando igualmente a intensidade do dolo – na sua forma mais 

elevada de dolo direto e intenso, a exigências elevadas de prevenção 

geral, bem como, os motivos que determinaram a conduta do arguido - o 

"controlo", "desconfiança" e "possessividade" do ponto de vista dos 

relacionamentos em contexto de conjugalidade, e a circunstância, devido 

ao declínio da relação do casal, a vítima no início do mês de junho de 

2016, ter resolvido separar-se do arguido abandonando a casa de morada 

de família e instaurando o respetivo processo de divórcio – mas também a 

ausência de antecedentes criminais do arguido, mostram-se justas, 

necessárias, adequadas e proporcionais, as penas parcelares de 9 anos 

de prisão e de 6 anos de prisão aplicadas ao arguido pela prática, 

respectivamente, do crime de homicídio qualificado tentado e do crime de 

violação. 

V -  A medida concreta pena única a aplicar ao arguido em sede de cúmulo 

jurídico dentro da moldura abstrata aplicável, constrói-se a partir das 

penas aplicadas aos diversos crimes e é determinada, tal como na 

concretização da medida das penas singulares, em função da culpa e da 

prevenção, mas agora levando em conta um critério específico: a 

consideração em conjunto dos factos e da personalidade do agente.  

VI - Partindo da moldura penal abstrata do cúmulo jurídico balizada entre um 9 

anos e 17 anos e 6 meses de prisão, atendendo ao critério e princípios 

supra enunciados, designadamente, a consideração em conjunto dos 

factos e a personalidade do agente, as exigências de prevenção geral e 

especial, mostra-se justa, necessária, proporcional e adequada, a pena 

única de 13 anos de prisão, aplicada ao arguido. 

 

10-04-2019 

Proc. n.º 1331/16.3PBSTB.E1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Habeas corpus 
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 Prazo da prisão preventiva 

 Anulação de sentença 

 Inexistência 

 

I  - A anulação de uma parte de um elemento de uma decisão judicial que a 

lei considerar estruturante para a validade endoprocessual não retira ao 

acto decisional a sua existência enquanto marco de pronúncia e 

determinação decisória. 

II - A existência do acto decisório conforma a intenção indicadora de um 

momento processual confirmativo da realização de uma sentença 

condenatória para os efeitos da al. c) do n.º 1 do art. 215.º, ex vi do n.º 2, 

do CPP. 

III - A declaração de parcial nulidade do acto decisório condenatório não 

inutiliza e derrui os efeitos de validação do prazo de prisão preventiva 

estabelecido no n.º 2 do art. 215.º do CPP. 

 

10-04-2019 

Proc. n.º 1994/15.7T9VFX-AQ - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator) 

Manuel Augusto de Matos 

Santos Cabral 

 

 Dupla conforme 

 Cúmulo jurídico 

 Pornografia de menores 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 

I  - Considerando que as sanções penais impostas, por cada um dos ilícitos-

típicos - parcelarmente - são inferiores a 5 anos - cfr. art. 400.º, nº 1 do 

CPP – e que o tribunal de 2.ª instância manteve inalterada a factualidade 

que havia sido adquirida pelo tribunal de 1.ª instância, na medida em que 

não divergiu, antes coonestou a qualificação jurídico-penal a que o 

tribunal de 1.ª instância se alcandorou - e com a qual o arguido, no 

recurso interposto, havia dissentido; comprovou e assentiu na bondade 

das sanções (parcelares) que o tribunal de 1.ª instância havia escolhido e 

determinado para cada um dos ilícitos-típicos por que o arguido havia 

sido consignado, constituiu-se, pela verificação/comprovação dos 

requisitos assumidos, uma situação de dupla conforme entre as decisões 

proferidas por duas instâncias jurisdicionais, o que ilaqueia, de acordo 

com o disposto na al. f) do art. 400º do CPP, a possibilidade de 

reapreciação do objecto da causa por outro tribunal (de categoria 

superior), sobrando para apreciação a impugnação da pena única 

imposta ao arguido por se situar em medida superior a 8 anos. 
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II - A pena única surge no ordenamento jurídico-penal como necessidade de 

obter uma configuração final, genérica e de visão global de uma 

personalidade (tendencialmente propensa a delinquir ou pelo menos a 

praticar actos que se revelam contrárias à preservação e manutenção de 

um quadro valorativo penalmente prevalente e saliente) e de uma 

pluralidade de condutas e acções típicas perpetradas pelo mesmo 

arguido num lapso de tempo confinado por uma avaliação jurisdicional.  

III - No quadro das valorações consequenciais advertidas pelas condutas 

antijurídicas e tipicamente eleitas importa obter um quadro referencial do 

indivíduo actuante como forma de propiciar uma imposição punitiva que 

tenha como pressupostos a culpabilidade colocada na prática das acções 

típicas, mas igualmente aquilatar e aferir das necessidades de prevenção 

(geral e especial), bem assim de representar e sugerir para a comunidade 

a reposição da normalidade contra fáctica resultante da infracção de uma 

norma penal. 

IV - Estando em concurso a prática pelo arguido de 5 crimes de pornografia 

de menores e um crime de tráfico de estupefacientes, perante uma 

moldura penal abstracta de cúmulo entre 4 anos e 6 meses e 13 anos e 3 

meses de prisão, e ponderando o facto de o arguido se encontrar 

socialmente inserido no meio social onde vive, de ter procurado ajuda 

especializada “face às dificuldades sentidas (pelo arguido) em torno da 

sua orientação sexual e assunção desta, situação que o tem mantido em 

desconforto emocional”, vindo a ser acompanhado em consultas de 

psicologia, o que induz um vector de capacitação individual tendente a 

superar os impulsos que terão determinado o tipo de acções perpetrado, 

o que deverá influir na densificação valorativa da vertente ressocialízadora 

que está imanente à imposição de qualquer sanção penal, entende-se 

que a pena única que foi imposta ao arguido deve ser reduzida de 9 anos 

de prisão para um quantum de 7 anos. 

 

10-04-2019 

Proc. n.º 107/17.5JAFAR.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Acidente de viação 

 Pedido de indemnização civil 

 Contra-alegações 

 Convolação 

 Dupla conforme 

 Danos futuros 

 Perda de alimentos 

 Taxa de juro 

 Desconto 

 Pensão de sobrevivência 
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 Caixa Nacional de Pensões 

 Reembolso de despesas 

 

I  - Como é jurisprudência assente e pacífica, sem prejuízo das questões de 

conhecimento oficioso - detecção de vícios decisórios ao nível da matéria 

de facto emergentes da simples leitura do texto da decisão recorrida, por 

si só ou conjugada com as regras da experiência comum, previstos no art. 

410.º, n.º 2, do CPP (neste sentido, Acórdão do Plenário das Secções 

Criminais do Supremo Tribunal de Justiça, de 19 de Outubro de 1995, 

proferido no processo n.º 46580 - Acórdão 7/95 -, publicado no DR, I 

Série-A, n.º 298, de 28 de Dezembro de 1995, e BMJ n.º 450, pág. 72, que 

no âmbito do sistema de revista alargada fixou jurisprudência, então 

obrigatória, no sentido de que "É oficioso, pelo tribunal de recurso, o 

conhecimento dos vícios indicados no art. 410.º n.º 2, do CPP, mesmo que 

o recurso se encontre limitado à matéria de direito", bem como o Acórdão 

de uniformização de jurisprudência n.º 10/2005, de 20 de Outubro de 

2005, publicado no DR, Série I-A, de 7 de Dezembro de 2005, em cuja 

fundamentação se refere que a indagação dos vícios faz-se "no uso de um 

poder-dever, vinculadamente, de fundar uma decisão de direito numa 

escorreita matéria de facto") e verificação de nulidades, que não devam 

considerar-se sanadas, nos termos dos artigos 379.º, n.º 2 e 410.º, n.º 3, 

do CPP- é pelo teor das conclusões que o recorrente extrai da motivação, 

onde sintetiza as razões de discordância com o decidido e resume o 

pedido (art. 412.º, n.º 1, do CPP), que se delimita o objecto do recurso e 

se fixam os limites do horizonte cognitivo do Tribunal Superior. 

II - Não tendo os demandantes recorridos manifestado em requerimento 

autónomo vontade de recorrer do acórdão da Relação, não tendo 

interposto recurso autónomo ou subordinado, não podem nas contra-

alegações apresentadas manifestar pretensão de elevação dos montantes 

indemnizatórios relativos a danos patrimoniais futuros. 

III - Na ausência de recurso autónomo, não podendo as contra-alegações 

apresentadas pelos recorridos ser convoladas em recurso subordinado, 

posto que não existe homogeneidade, nem equiparação entre o meio 

processual utilizado e o meio processual pretendido (art. 637.º do CPC, 

aplicável ex vi do disposto no art. 4.º do CPP), não se conhecerá nesta 

parte das contra-alegações de recurso apresentadas pelos demandantes, 

o que traz implícita a impossibilidade de qualquer apreciação sobre 

eventual elevação de montante indemnizatório.  

IV - O momento relevante para a fixação do direito subjectivo ao recurso 

corresponde à decisão desfavorável proferida pela primeira instância.  

V -  A jurisprudência do STJ, de forma largamente maioritária, tem entendido 

que o regime de admissibilidade dos recursos previsto no Código de 

Processo Civil tem aplicação subsidiária aos pedidos de indemnização 

cível formulados em processo penal. 
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VI - O processo ou acção cível tem início com a dedução do pedido de 

indemnização civil.  

VII - A consideração da data da apresentação do pedido de indemnização 

civil enxertado no processo penal como o início do processo em matéria 

cível, em si, não coloca qualquer questão de desigualdade.  

VIII - Na génese da responsabilidade civil conexa com a criminal está no caso 

em apreciação, uma conduta ilícita, negligente, do condutor do veículo, 

integradora de um crime de homicídio negligente, violadora do direito à 

vida da vítima, geradora de danos patrimoniais e não patrimoniais. Nestes 

casos de responsabilidade civil conexa com a criminal aquela tem a sua 

génese no crime, sendo um crime o seu facto constitutivo. 

IX - Nos casos em que a parte dispositiva da decisão contenha segmentos 

decisórios distintos e autónomos, (podendo as partes, por conseguinte, 

restringir o recurso a cada um deles), o conceito de dupla conforme terá 

de se aferir, separadamente, relativamente a cada um deles.  

X  - O conceito de confirmação da decisão recorrida abrange a coincidência 

decisória entre o acórdão do Tribunal da Relação e a sentença ou 

acórdão do tribunal de 1.ª instância, o que abrange, quer a coincidência 

total dos segmentos decisórios em confronto (o que se obtém mediante a 

confirmação pela Relação de toda a decisão do tribunal de l." instância), 

quer a coincidência parcial, desde que a decisão contenha segmentos 

distintos e autónomos, em que, naturalmente, quanto aos mesmos, ocorra 

confirmação do decidido.  

XI - Tratando-se, no caso concreto, de uma indemnização fixada em sede de 

responsabilidade civil extra-contratual por factos ilícitos, deverá atender-

se para efeitos de dupla conforme à globalidade da indemnização fixada, 

por se considerar que o tribunal não está vinculado a respeitar os limites 

dos valores peticionados para cada uma das componentes 

indemnizatórias, encontrando-se, sim, autorizado a, dentro do valor global 

reclamado em termos de qualificação jurídica, proceder à sua fixação em 

moldes diferenciados dos peticionados, desde que não ultrapasse e se 

contenha dentro do valor global da indemnização. Apenas necessário não 

condenar “ultra vel extra petitum”. 

XII - Os limites da condenação estabelecidos no art. 609.º, n.º 1, do CPC 

(dantes art. 661.º, n.º 1, CPC), entendem-se referidos ao pedido global e 

não às parcelas em que, para demonstração do quantum indemnizatório, 

há que desdobrar o cálculo do prejuízo.  

XIII - A causa de pedir nas acções de indemnização por responsabilidade 

emergente de acidente de viação é o complexo constituído pelo dano e 

pelos factos constitutivos da responsabilidade, sejam a culpa do 

responsável ou a criação do risco.  

XIV - De há muito se consensualizou que a causa de pedir é complexa, sendo 

constituída, não apenas pelo acidente, nem apenas pelos prejuízos, mas 

pelo conjunto dos factos exigidos pela lei para que surja o direito de 

indemnização e a correlativa obrigação.  
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XV - Importa distinguir se está em causa a fixação do montante indemnizatório 

pelo dano patrimonial futuro, unicamente na perspectiva de perda de 

alimentos, ou diversamente, na perspectiva de lucros cessantes, pois em 

ambos os casos estamos perante a dedução de pedido de indemnização 

por danos patrimoniais, futuros, previsíveis, com fundamento em dois 

direitos de indemnização emergentes de danos  

XXII - Entre os danos patrimoniais que o responsável pela produção de um 

acidente estradal está obrigado a indemnizar, contam-se os chamados 

danos patrimoniais futuros resultantes da perda de salários, emergentes 

da perda de capacidade aquisitiva do lesado directo, imediato, e o 

autónomo, embora com a mesma génese no plano de insuficiência de 

satisfação de necessidades alimentares, dano da perda de alimentos. 

XXIII - No primeiro caso - indemnização por perda de alimentos - titular do 

direito é um terceiro, lesado indirecto, mas com direito próprio; no 

segundo - lucros cessantes - correspondendo à perda da capacidade 

aquisitiva de ganho, é um dano do lesado directo, que reverterá para o 

próprio, em caso de sobrevivência por mera incapacidade para o 

trabalho, e para terceiro, na funesta hipótese de o lesado falecer, sendo a 

aquisição por via sucessória.  

XXIV - Para que nasça o direito à indemnização pelo denominado dano da 

perda de alimentos, basta a verificação da qualidade de que depende a 

possibilidade legal do exercício do direito a alimentos, não relevando a 

efectiva necessidade dos mesmos, ou por outras palavras, é dispensável 

a prova da necessidade de alimentos.  

XXV - O CC não fixava uma idade limite para cessar a obrigação alimentar 

relativamente a filhos maiores, gerando-se dúvidas e divergências na 

doutrina e na jurisprudência quanto à idade até à qual se mantinha essa 

obrigação, sendo considerado que poderia e deveria manter-se na 

medida em que fosse razoável para a conclusão de formação profissional, 

mesmo a nível superior.  

XXVI - Esta questão ficou definitivamente esclarecida com o aditamento do n.º 

2 do art. 1905.º do CC pela Lei 122/2015 de 01 de Setembro (entrada em 

vigor em 1 de Outubro de 2015), que colmatando uma lacuna, surge como 

norma interpretativa do art. 1880.º, ao considerar que esta obrigação de 

alimentos a filho maior pode manter-se até aos vinte e cinco anos de 

idade.  

XXVII - Como acentuam a doutrina e a jurisprudência, o cálculo dos danos 

futuros é sempre uma operação delicada, de solução difícil, porque obriga 

a ter em conta a situação hipotética em que o lesado estaria se não 

houvesse sofrido a lesão, o que implica uma previsão, pouco segura, 

sobre dados verificáveis no futuro. E por isso é que tais danos devem 

calcular-se segundo critérios de verosimilhança ou de probabilidade, de 

acordo com o que é normal e natural acontecer, com o que em cada caso 

concreto, poderá vir a acontecer, pressupondo que as coisas seguem o 

seu curso normal, estando-se perante cálculo feito de acordo com o "id 
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quod plerumque accidit"; e se, mesmo assim, não puder apurar-se o seu 

valor exacto, o tribunal deve julgar, segundo a equidade.  

XXVIII - A função característica da equidade é "tomar na devida consideração 

as circunstâncias especiais do caso concreto, e não aplicar a norma geral 

na sua rigidez". "A equidade é, pois, a expressão da justiça num dado 

caso concreto".  

XXIX - A equidade é a justiça do caso concreto, i. é, uma forma de justiça que, 

superando a mera justiça legal, se adequa às circunstâncias da situação 

singular, podendo dizer-se que é a justiça enquanto concretizada na 

solução de cada caso; é uma realidade essencialmente jurídica, embora 

translegal, que serve para a mais plena realização da justiça (e do direito). 

Por meio dela se consegue sortir de “la legalité pour rentrer dans le droit”. 

XXX - Equidade é a expressão da justiça no caso concreto, consistindo em 

atender ao condicionalismo de cada caso concreto, com vista a alcançar 

a solução equilibrada e justa, havendo que ter presentes as regras da boa 

prudência, do bom senso, da justa medida das coisas e da criteriosa 

ponderação das realidades da vida, bem como os padrões de 

indemnização adoptados pela jurisprudência.  

XXXI - A equidade deve levar em conta as regras da prudência, ponderando 

as circunstâncias particulares do caso.  

XXXII - O recurso à equidade, exigido pela necessidade de adequação da 

indemnização às circunstâncias do caso, não dispensa a necessidade de 

observância das exigências do princípio da igualdade, o que implica a 

procura de uniformização de critérios e a necessidade de atender, por 

razões de justiça relativa e para evitar soluções demasiadamente 

marcadas por subjectivismo, aos padrões geralmente adoptados na 

jurisprudência, importando ter sempre em atenção as circunstâncias de 

cada caso, bem como as datas em que as decisões foram proferidas e o 

consequente decurso do tempo relativamente à decisão confrontada. 

XXXIII - A Caixa Geral de Aposentações, I.P. é um instituto público de regime 

especial, integrado na administração indirecta do Estado, dotado de 

autonomia administrativa e financeira e património próprio, tendo por 

missão gerir o regime de segurança social público em matéria de pensões 

de aposentação, de reforma, de sobrevivência e de outras de natureza 

especial. 

XXXIV - A pensão de sobrevivência que é outorgada pela Caixa Geral de 

Aposentações no âmbito do funcionalismo público está regulada no 

Estatuto das Pensões de Sobrevivência.  

XXXV - De acordo com o art. 27.º, n.º 1, do citado Estatuto das Pensões de 

Sobrevivência "A pensão de sobrevivência consiste numa prestação 

pecuniária mensal, cujo montante, salvo nos casos do n.º 3 do art. 28.º, é 

função da pensão de aposentação ou de reforma que corresponderia ao 

tempo de inscrição no Montepio sujeito ao pagamento de quota."  

XXXVI - De acordo com o art. 2.º do Estatuto das Pensões de Sobrevivência, a 

CGA (que assume actualmente a posição inicialmente assumida pelo 
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Montepio dos Servidores do Estado) "tem como finalidade assegurar o 

pagamento de pensões de sobrevivência aos herdeiros hábeis dos seus 

contribuintes".  

XXXVII - Estabelecendo-se no art. 26.º do citado diploma legal que: "1. O 

Montepio obriga-se a pagar uma pensão de sobrevivência aos herdeiros 

hábeis do contribuinte quando este à data da sua morte tiver o mínimo de 

cinco anos completos de inscrição, sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 

artigo 25.° e no n.º 3 do artigo 28.º". 

XXXVIII - São havidos como herdeiros hábeis nos termos do art. 40.º, n.º 1, als. 

a) e b) do Estatuto das Pensões de Sobrevivência: "Os cônjuges 

sobrevivos, os divorciados ou separados judicialmente de pessoas e bens 

e as pessoas que estiverem nas condições do artigo 2020.° do Código 

Civil"; e os filhos, incluindo os nascituros e os adoptados plenamente;" 

XXXIX - A pensão de sobrevivência atribuída pela Caixa Geral de 

Aposentações (contrariamente à pensão equivalente da Segurança Social) 

não visa compensar a perda do rendimento do trabalho pelos familiares 

dos beneficiários da segurança social, mas antes é atribuída aos 

herdeiros hábeis dos seus contribuintes, como uma mera contrapartida 

dos descontos em vida realizados pelo beneficiário em função da pensão 

de aposentação ou de reforma que corresponderia ao tempo de inscrição, 

pensão essa que só cessa nas situações previstas no art. 47.º do 

mencionado diploma legal.  

XL - O pagamento pela CGA da pensão de sobrevivência não assume uma 

posição de provisoriedade e subsidiariedade face à obrigação de 

indemnização de que é titular passivo o autor do acto determinante da 

responsabilidade civil, ao contrário do que sucede com a pensão de 

sobrevivência paga pela Segurança Social. 

 

10-04-2019 

Proc. n.º 73/15.1PTBRG.G1.S1 - 3.ª Secção  

Raúl Borges (relator) * 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Inconciliabilidade de decisões 

 Impugnação da matéria de facto 

 Recurso penal 

 

I  - O fundamento de revisão de sentença previsto na al. c) do n.º 1 do art. 

449.º do CPP contém dois pressupostos, de verificação cumulativa: por 

um lado, a inconciliabilidade entre os factos que serviram de fundamento 

à condenação e os dados como provados noutra sentença e, por outro 

lado, que dessa oposição resultem dúvidas graves sobre a justiça da 

condenação. 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

27 

Número 256 – Abril de 2019 

 

 

II - A inconciliabilidade de decisões que pode fundar a revisão tem de referir-

se aos factos que fundamentam a condenação e os factos dados como 

provados em outra decisão, de forma a suscitar dúvidas graves sobre a 

justiça da condenação, o que significa que é necessário que entre esses 

factos exista uma relação de exclusão, no sentido de que, se se tiverem 

por provados determinados factos numa outra sentença, não podem ser, 

ao mesmo tempo, verdadeiros os tidos por provados na sentença 

revidenda. 

III - Requerendo o recorrente a revisão do despacho que determinou a 

revogação da suspensão da execução da pena de prisão invocando a 

sua situação pessoal e familiar bem como outras decisões judiciais 

relativamente à situação do arguido em que a suspensão da execução da 

pena de prisão não foi revogada mas prorrogada, forçoso é considerar 

que o mesmo pretende basicamente impugnar a decisão revidenda. 

IV - A impugnação da decisão revidenda, nos termos apresentados pelo 

recorrente, apresenta-se típica de objecto de recurso ordinário – art. 412.º 

n.º 3, 4 e 5 do CPP – em termos de recurso em matéria de facto e não de 

recurso de revisão. 

V -   Sobre o mérito da decisão transitada em julgado, não pode o STJ 

pronunciar-se, por exceder o âmbito dos poderes de cognição em matéria 

de recurso de revisão, sendo certo, contudo que o recorrente não ficou 

privado de exercer na devida altura os seus direitos de defesa, 

nomeadamente o direito ao recurso. 

 

10-04-2019 

Proc. n.º 1326/12.6PBLSB-A.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator) 

Raúl Borges 

Santos Cabral 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Cúmulo jurídico 

 Trânsito em julgado 

 

I  - O habeas corpus é apenas um meio extraordinário de controlo da 

legalidade actual da prisão, estritamente vinculado aos pressupostos e 

limites determinados pela lei. 

II - Encontrando-se o requerente em cumprimento da pena de 2 anos e 6 

meses de prisão, proferida em cúmulo no processo X, de acordo com o 

disposto no art. 81.º, n.º 1, do CP “Se a pena imposta por decisão 

transitada em julgado for posteriormente substituída por outra, é 

descontada nesta a pena anterior, na medida em que já estiver cumprida”. 

III - Inexistindo trânsito em julgado da decisão que realizou o novo cúmulo 

jurídico, mantém-se válidas as decisões transitadas em julgado das 
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condenações que o possibilitaram, nomeadamente, a decisão, transitada 

em julgado, que condenou o peticionante em cúmulo jurídico na pena de 

2 anos e 6 meses de prisão. 

IV - Sendo a prisão do peticionante ordenada por entidade competente (a 

autoridade judiciária), por facto pelo qual a lei permite (o cumprimento da 

pena de prisão em consequência de ilícitos criminais cometidos pelo 

condenado) e mantendo-se a prisão dentro do prazo máximo da duração 

da pena, não se encontra o condenado em situação de prisão ilegal, não 

se prefigurando a existência dos pressupostos de concessão da 

providência extraordinária de “habeas corpus”, mormente o invocado pelo 

requerente. 

 

18-04-2019 

Proc. n.º 161/10.0GHSTC-A.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator) 

Raúl Borges 

Henrique Araújo 

 

 Violação 

 Violação de domicílio 

 Medida concreta da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 

I  - No ordenamento jurídico-penal português a pena passou a servir 

finalidades exclusivas de prevenção, geral e especial, assumindo a culpa 

um papel meramente limitador da pena, no sentido de que, em caso 

algum a pena pode ultrapassar a medida da culpa.   

II - Considerando a elevada ilicitude e culpa do agente que entrou 

ilegitimamente na casa da ofendida durante a noite, quando esta (que 

contava já 85 anos de idade, e vivia sozinha), aí se encontrava a dormir, 

constrangendo-a mediante a força física a ter relações sexuais, e contra a 

sua vontade, conspurcou-lhe a sua dignidade o sentimento, pudor, 

dignidade e indemnidade física, emocional e íntimo-psíquica, ponderados 

os factores de perversidade e desprezo absoluto por valores inaferíveis à 

pessoa tenderíamos a optar por uma pena (8 anos de prisão) um pouco 

superior aquela de 6 anos e 5 meses de prisão que foi encontrada pelo 

tribunal recorrido aplicada ao arguido pela prática de um crime de 

violação, p. e p. pelo art. 164.º, n.º 1, al a), do CP. A pena imposta a 

merecer censura seria pela exiguidade e não pela expansividade, daí que 

se deva ter inalterada. 

III - Não merece censura a pena de 1 ano e 4 meses de prisão aplicada à 

actuação ilícita e ilegal do arguido que materializou o tipo de ilícito de 

violação de domicílio agravada contido no art. 190.º, n.º 1 e 3 do CP. 
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IV - A pena única surge no ordenamento jurídico-penal como necessidade de 

obter uma configuração final, genérica e de visão global de uma 

personalidade (tendencialmente propensa a delinquir ou pelo menos a 

praticar actos que se revelam contrárias à preservação e manutenção de 

um quadro valorativo penalmente prevalente e saliente) e de uma 

pluralidade de condutas e acções típicas perpetradas pelo mesmo 

arguido num lapso de tempo confinado por uma avaliação jurisdicional. 

V -  No quadro das valorações consequenciais advertidas pelas condutas 

antijurídicas e tipicamente eleitas importa obter um quadro referencial do 

indivíduo actuante como forma de propiciar uma imposição punitiva que 

tenha como pressupostos a culpabilidade colocada na prática das acções 

típicas, mas igualmente aquilatar e aferir das necessidades de prevenção 

(geral e especial), bem assim de representar e sugerir para a comunidade 

a reposição da normalidade contrafáctica resultante da infracção de uma 

norma penal.  

VI - Perante uma moldura penal abstracta de concurso entre 1 ano e 4 meses 

e 7 anos e 9 meses de prisão, entende-se que a perversidade da acção 

conjecturada; o desvalor pessoal e emocional com que conduziu o actuar 

ilícito; as consequências pessoais e emocionais que provocou na pessoa 

da ofendida; a reprovação social impregnável ao sentir do conglomerado 

social de pequena dimensão, não aconselham uma punição mais 

benévola que aquela que foi imposta ao arguido em 1.º instância de 6 

anos e 5 meses de prisão. 

 

24-04-2019 

Proc. n.º 6/17.0GFALR.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator) 

Manuel Augusto de Matos  

 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Furto 

 Roubo 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I   A pena única corresponde a uma pena conjunta resultante das penas 

correspondentes aos crimes em concurso segundo um princípio de 

cúmulo jurídico, seguindo-se o procedimento normal de determinação e 

escolha das penas - que, em caso de conhecimento superveniente, se 

encerrou definitivamente pelo trânsito em julgado da decisão 

relativamente a cada uma delas, nos processos em que foram aplicadas -, 

a partir das quais se obtém a moldura penal do concurso.  

II - Em jurisprudência uniforme, tem este tribunal reiterado que o substrato da 

medida da pena não pode bastar-se com os factos que constituem os 
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elementos do tipo de ilícito ou do tipo de culpa, sendo necessário atender 

a todas as circunstâncias que, deles não fazendo parte, possam depor a 

favor do agente ou contra ele, nos termos do n.º 2 do art. 71.º do CP, 

seguindo os critérios da culpa e da prevenção, bem como ter em conta o 

critério especial do art. 77.º, n.º 1, in fine. 

III - Impõe este critério que, na medida da pena, sejam considerados, em 

conjunto, os factos e a personalidade do agente - a personalidade do 

agente manifestada no facto, em que se incluem, designadamente, as 

condições económicas e sociais deste, reveladoras das necessidades de 

socialização, a sensibilidade à pena, a susceptibilidade de por ela ser 

influenciado e as qualidades da personalidade manifestadas no facto, 

nomeadamente a falta de preparação para manter uma conduta lícita. 

IV - Perante uma moldura penal abstracta de cúmulo entre 4 anos e 10 meses 

e 20 anos e 8 meses de prisão, estando em concurso a prática pelo 

arguido de 3 crimes de furto qualificado, 1 crime de roubo qualificado e 2 

crimes de roubo, registando o arguido 2 condenações por crimes de furto, 

um deles com pena suspensa, tendo em consideração, no seu conjunto, 

por um lado, a gravidade dos factos praticados revelada nas 

circunstâncias descritas, lesando repetidamente, embora com 

intensidades diversas, o mesmo bem jurídico por via da apropriação de 

objectos predominantemente do mesmo tipo, e, por outro, a personalidade 

do arguido neles manifestada, reveladora de alguma tendência para a 

prática destes tipos de crime, tudo ponderando nos termos do art. 77.º, n.º 

1, do CP, considera-se justificada uma intervenção correctiva na pena 

aplicada em 1.ª instância (de 14 anos e 10 meses de prisão), fixando-se 

esta em 11 anos de prisão, por, nesta medida, se mostrar proporcional e 

adequada à gravidade dos factos e às necessidades de protecção dos 

bens jurídicos e de reintegração que a sua aplicação visa realizar. 

 

24-04-2019 

Proc. n.º 325/14.8GDPTM-E1.S1 - 3.ª Secção  

Lopes da Mota (relator) 

Vinício Ribeiro 

 

 Pedido de indemnização civil 

 Alçada 

 Sucumbência 

 Questão nova 

 Dupla conforme 

 Revista excepcional 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 

I  - Resulta da conjugação dos arts. 400.º, n.º 2, do CPP e 629.º, n.º 1, do 

CPC, que devem ser considerados dois critérios cumulativos de 

admissibilidade de um recurso da sentença em processo penal 
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relativamente a matéria cível: "desde que o valor do pedido seja superior à 

alçada do tribunal recorrido" - o denominado critério da alçada - "e a 

decisão impugnada seja desfavorável para o recorrente em valor superior 

a metade desta alçada" - o denominado critério da sucumbência. 

II - Dado que o objecto das questões que agora vêm suscitadas em recurso, 

relativas à condenação no pedido de indemnização civil e ao respectivo 

montante, não foi, apreciado no acórdão do Tribunal da Relação de que 

agora vem interposto recurso (dado que a recorrente no recurso que 

interpôs da condenação em 1.ª instância para o tribunal da Relação, 

circunscreveu as questões do recurso à decisão penal, invocando os 

vícios da decisão a que se refere o artigo 410.º do CPP e a violação do 

princípio in dubio pro reo, impugnando a decisão em matéria de facto e 

pedindo a absolvição da prática do crime de burla por que foi 

condenada), forçoso é considerar que se tratam de questões novas. 

III - Para além de se tratar de matéria definitivamente decidida na sentença de 

1.ª instância, não impugnada nesta parte - sem prejuízo de, quanto a ela, 

sendo caso disso, deverem ser extraídas as necessárias consequências 

em caso de procedência do recurso na parte penal (art. 403.º, n.º 3, do 

CPP), o que não sucedeu -, as questões colocadas no recurso são, pois, 

questões novas, e, sendo-o, não pode nem deve este Tribunal sobre elas 

pronunciar-se.  

IV - Como tem sido reiteradamente afirmado na jurisprudência deste STJ, os 

recursos não se destinam a uma nova apreciação do caso decidido, mas 

apenas a verificar a correcção da decisão recorrida, nos termos 

processualmente admissíveis. 

V -  Como igualmente se tem sublinhado na jurisprudência das secções cíveis, 

o recurso não pode ter como objecto a decisão de questões novas, pois 

que este meio processual constitui apenas um "remédio processual" que 

permite a reapreciação, em outra instância, de decisões expressas sobre 

matérias e questões já submetidas e objecto de decisão do tribunal de 

que se recorre. Pelo que, não pode este Tribunal conhecer de questões 

suscitadas pela primeira vez no processo, por via do recurso, a não ser 

que se trate de questões de conhecimento oficioso. 

VI - De acordo com o art. 608.º, n.º 2, ex vi arts. 663.º, n.º 2, e 679.º do CPC, ex 

vi art. 4.º, do CPP, na insuficiência da disciplina do n.º 2 do artigo 400.º do 

CPP, ao tribunal de recurso não compete conhecer de "questões novas", 

mas reapreciar a decisão sob recurso nas vertentes que lhe foram 

colocadas, a não ser que se trate de questões cujo conhecimento se 

mostre ser oficioso. 

VII - Configurando-se no caso sub judice uma situação de dupla conforme, em 

virtude de o acórdão da Relação ter confirmado, sem voto de vencido e 

sem fundamentação essencialmente diferente, a decisão proferida na 1.ª 

instância, impor-se-ia também concluir pela inadmissibilidade do recurso, 

com fundamento no disposto no artigo 671.º, n.º 3, do CPC, aplicável ex vi 

artigo 4.º do CPP. 
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VIII - Invoca ainda a recorrente, como fundamento do recurso, as disposições 

dos arts. 629.º, n.º 2, al. d), e 671.º, n.º 2, do CPC. A primeira diz respeito à 

possibilidade de recurso, em processo civil, de acórdão da Relação que 

esteja em contradição com outro, dessa ou de diferente Relação, no 

domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de 

direito. A segunda refere-se a acórdãos da Relação que apreciem 

decisões interlocutórias que recaiam unicamente sobre a relação 

processual estabelecendo que só podem ser objecto de revista quando 

estejam em contradição com outro, já transitado em julgado, proferido 

pelo STJ, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão 

fundamental de direito. 

IX - Situando-se o presente recurso no âmbito do processo penal, a cujo 

regime se sujeita o recurso da decisão sobre o pedido de indemnização 

civil nele deduzido (com a aplicação subsidiária do n.º 3 do art. 671.º do 

CPC), dispondo o processo penal de meio próprio para solução de 

questões relacionadas com conflitos de jurisprudência - o recurso 

extraordinário para fixação de jurisprudência (art. 437.º e ss. do CPP) -, e 

não estando em causa a resolução de qualquer conflito de jurisprudência, 

nenhuma destas disposições é aplicável ao caso. Pelo que, não encontra 

o recurso qualquer fundamento nestas disposições. 

 

24-04-2019 

Proc. n.º 499/09.0PBFAR-E1.S1 - 3.ª Secção  

Lopes da Mota (relator) 

Vinício Ribeiro 

 

 Dupla conforme 

 Perda ampliada 

 Confirmação “in mellius” 

 

I  - Tendo o acórdão em apreço, do Tribunal da Relação, aplicado uma pena 

de 5 anos de prisão, suspensa na sua execução, mantido essa pena e 

tendo reduzido para metade o montante da perda ampliada, dupla 

conforme "in mellius", nesta parte, trata-se de acórdão proferido pela 

Relação, relativamente ao qual a lei não admite recurso (art. 432.º, n.º 1, 

als. b) e c), do C. P. P. - " a contrario ", o que inviabiliza, assim, o 

conhecimento do presente recurso, por legalmente inadmissível, pois, a 

condenação na perda ampliada deve seguir o mesmo regime (trata-se de 

uma consequência da condenação pelos crimes cometidos e vantagens 

ilícitas obtidas). 

II - Assim sendo, o acórdão do Tribunal da Relação é irrecorrível, motivo pelo 

qual não pode ser admitido o recurso, nos termos dos arts. 414.º,  n.º 2 e 

420.º, n.º 1, al. b), do CPP, e terá que ser rejeitado, pois, o facto de ter 

sido admitido, não vincula o Tribunal Superior (art. 414.º, n.º 3 do CPP). 
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24-04-2019 

Proc. n.º 1166/10.7TACBR.C1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Vícios do art. 410.º do Código de Processo Penal 

 

I  - Os requisitos de ordem formal do recurso de decisão proferida contra 

jurisprudência fixada são os seguintes: a legitimidade do recorrente que é 

restrita ao arguido, ao assistente, às partes civis e ao Ministério Público - e 

a interposição do referido recurso no prazo de 30 dias a partir do trânsito 

da decisão de que se pretende recorrer. É ainda exigível a existência de 

prévio trânsito em julgado, por esgotada a possibilidade de recurso 

ordinários.  

II - A nível substancial, exige-se a oposição entre a decisão recorrida e um 

acórdão de fixação de jurisprudência. Ou seja, exige-se, nos termos do 

art. 445.º, n.º 3, do CPP, que a decisão recorrida tenha decidido em 

sentido divergente ao do acórdão uniformizador, por não acatamento da 

sua doutrina, caso em que o tribunal que assim decida terá de 

fundamentar a sua divergência.  

III - Apesar de a lei processual penal não o referir expressamente, tem 

entendido a jurisprudência deste STJ que, para apurar da existência da 

oposição de julgados entre a decisão recorrida e o acórdão de fixação de 

jurisprudência, o critério terá de ser o da oposição de julgados que, usado 

no recurso de uniformização de jurisprudência, de acordo com o disposto 

no art. 437.º do Código de Processo Penal, há-de aplicar-se também nesta 

espécie de recurso extraordinário, por via do estatuído no n.º 1 do art. 

446.º do mesmo diploma.  

IV - Nessa apreciação releva a identidade de facto respeitante à mesma 

questão de direito que é, justamente, a tratada no acórdão uniformizador. 

À semelhança do recurso extraordinário de fixação de jurisprudência, este 

pressuposto resulta da necessidade de tal identidade para aferir da 

oposição sobre a mesma questão de direito.  

V -  E, como se sabe, o mesmo pressuposto da identidade fáctica tem vindo a 

ser exigido, de forma unânime, pela jurisprudência deste Supremo 

Tribunal, no recurso para fixação de jurisprudência.  

VI - O recurso de decisão proferida contra jurisprudência fixada está, assim, 

sujeito aos mesmos requisitos substanciais exigidos para o recurso de 

fixação de jurisprudência, isto é, é necessário que a oposição respeite à 

própria decisão e não aos fundamentos, bem como que se verifique 

identidade de facto quanto à mesma questão de direito. 
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VII - Como é entendimento pacifico e consolidado na doutrina e na 

jurisprudência, não é licito invocar nos recursos questões que não tenham 

sido objeto de apreciação da decisão recorrida, pois os recursos são 

meros meios de impugnação das decisões judiciais pelos quais se visa a 

sua reapreciação e consequente alteração e/ou revogação. 

VIII - Inexiste oposição de julgados, se percorrido o teor do acórdão recorrido 

se constata que o mesmo não se pronunciou sobre a matéria tratada pelo 

acórdão de fixação de jurisprudência invocado pelo recorrente (AFJ 7/95, 

de 19-10-1995), não divergiu da doutrina nele fixada, ou seja, não 

defendeu que o conhecimento dos vícios do n.º 2 do art. 410.° do CPP não 

seria de conhecimento oficioso. 

 

24-04-2019 

Proc. n.º 265/16.6T8ILH.P1-A.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

Santos Cabral 

 

 Habeas corpus 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Princípio da Especialidade 

 Renúncia 

 Incompetência absoluta 

 Nulidade insanável 

 

I  - O requerente invoca como fundamento do pedido de “habeas corpus” o 

facto de não ter renunciado ao princípio da especialidade aquando do 

cumprimento, pela autoridade judiciária francesa, do MDE. 

II - De acordo com o disposto no art. 7.º n.º 1, da Lei 65/2003, de 23-08, na 

redacção conferida pela Lei 35/2015, de 04-05, a pessoa entregue em 

cumprimento de um mandado de detenção europeu não pode ser sujeita 

a procedimento penal, condenada ou privada de liberdade por uma 

infracção praticada em momento anterior à sua entrega e diferente 

daquela que motivou a emissão do MDE. 

III - Uma das excepções a este princípio está contemplada na al. e) do n.º 2 

daquele preceito e verifica-se quando a pessoa, previamente à sua 

entrega, tenha renunciado expressamente ao benefício da regra da 

especialidade perante a autoridade judiciária de execução. 

IV - Nos termos do disposto no art. 7.º, n.º 3, al. a), da Lei 65/2003, a renúncia 

teria de ser feita perante o tribunal da Relação da área onde a pessoa 

residir ou se encontrar, pelo que, no caso presente a renúncia teria de ser 

formulada perante o tribunal da Relação e não perante o Tribunal de 1.ª 

instância como foi, ocorrendo, assim, uma situação de incompetência 

absoluta, ratione materiae geradora de nulidade insanável com previsão 
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no art. 119.º, al. e), do CPP, regime aqui subsidiariamente aplicável nos 

termos do disposto no art. 3.º do CPP. 

V -  A declaração de renúncia ao princípio da especialidade emitida pelo 

peticionante naquele processo é, consequentemente, nula e de nenhum 

efeito. 

VI - É igualmente irrelevante para o funcionamento da regra da especialidade 

a circunstância de a decisão que revogou a suspensão da execução da 

pena no processo ter sido proferida após o cumprimento do MDE. 

Efectivamente, conforme expressamente estabelece o art. 7.º, n.º 1, da Lei 

65/2003, as infracções acauteladas pelo princípio da especialidade são as 

praticadas «em momento anterior à entrega» e diferentes das que 

determinaram a emissão do MDE. 

VII - Os crimes por cuja prática foi o peticionante condenado naquele 

processo foram praticados em momento anterior à execução do MDE e 

são distintos daqueles que originaram a sua emissão, do que decorre que 

o peticionante se encontra privado da liberdade por facto que a lei não 

permite. 

 

24-04-2019 

Proc. n.º 2045/15.7 TXLSB-L.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator) 

Lopes da Mota 

Santos Cabral 

 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Ofensa à integridade física grave 

 Ameaça 

 Propagação de doença 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - Na dosimetria da pena única é considerado o "comportamento global" 

resultante da ponderação concorrente dos "factos" perpetrados e da 

"personalidade" do agente revelada no seu cometimento. 

II - As regras de determinação da pena não operam aqui por referência a um 

qualquer dos crimes em concurso, nem a todos como se de uma unidade 

de sentido punitivo se tratasse, mas por referência aos factos e à pena 

aplicada a cada um e a todos eles", É esta referenciação aos crimes do 

concurso e às penas parcelares que confere autonomia dogmática ao 

sistema da pena conjunta e o diferencia do sistema da pena unitária (ou 

da pena unificada). 

III - Estando em concurso a prática pelo arguido de 1 delito (crime de ofensa à 

integridade física grave) que pertence à categoria legal da criminalidade 

especialmente violenta, 3 delitos (crime de propagação de doença) que 
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pertencem à categoria legal da criminalidade violenta, e 6 delitos (crimes 

de ameaça agravada) que, em razão da pena aplicável, poderão situar-se 

na fenomenologia da pequena criminalidade (os quatro primeiramente 

referidos na forma tentada), cometidos em quatro ocasiões, com a 

particularidade de entre a primeira e a segunda acção naturalística terem 

decorrido apenas algumas horas e a última se distanciar da primeira 

praticamente um ano, crimes esse que foram perpetrados na Unidade de 

Urgência Básica do Serviço Nacional de Saúde onde o arguido era 

assistido, contra profissionais da saúde que ali se encontravam no 

exercício do respectivo múnus e, em algumas das situações, mesmo 

quando o estavam a curar (circunstância qualificativa que não serviu para 

agravar o crime), sendo que dentro do mesmo período temporal -em 23-

02-2016- cometeu um crime de resistência e coacção sobre funcionário, 

pelo qual foi condenado, em outro processo, na pena de 1 ano e 2 meses 

de prisão com execução suspensa, forçoso é concluir que, os factos 

provados evidenciam no arguido uma personalidade marcada pela 

impulsividade e agressividade, com um padrão difuso de violação dos 

direitos básicos daqueles com quem interage e com acentuada tendência 

ao cometimento de crimes contra bens pessoais. 

IV - As doenças com que quis contaminar os visados são contagiosas e 

graves. Especialmente o VIH/SIDA que, ademais de ser uma doença 

infeciosa, crónica e irreversível no estado actual da ciência médica, ataca 

o sistema imunitário tornando vulnerável a pessoa que a padece, podendo 

levar à morte. 

V -  Ponderando a censurabilidade ético-jurídica que é elevada, o dolo directo 

com que o arguido actuou, bem como, o circunstancialismo concreto 

apurado nos autos, designadamente que os crimes mais graves 

assumiram a forma tentada, isto é, que das condutas do arguido não 

resultou para as vítimas doença grave, nem contaminação com doença 

contagiosa perigosa para a saúde e a vida e, com especial enfâse, a 

circunstância de o arguido, aquando da terceira acção (ocorrida em 24-

02-2016) e na quarta (ocorrida no dia imediato, 25-02-2016) estar no início 

de um processo mórbido de manifesta descompensação, vindo a ser 

internamento no serviço de psiquiatria do CHBA, entre 25-02 e 07-03-

2016, e levando ainda em conta o expressivo (elevado) "factor de 

compressão" adotado no acórdão recorrido, entende-se convocar o 

princípio da proporcionalidade de modo a que não seja aplicada pena 

única mais elevada do que aquela que é exigida para reafirmar a 

estabilização dos bens jurídicos ofendidos nem a que suporta a culpa do 

arguido, medida pela vontade, persistência e gravidade da conduta global 

e ainda tendo em atenção a sua relativamente fragilizada personalidade, e 

que no limite destas finalidades permita conter o perigo de estigmatização 

do condenado ou de adulteração irreversível da sua identidade humana.  

VI - Em conformidade, perante uma moldura penal abstracta de cúmulo entre 

2 anos e 6 meses e 10 anos de prisão, fazendo funcionar o princípio da 
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proporcionalidade, entende-se que é de reduzir a pena única a aplicar 

nestes autos ao arguido para 4 anos e 6 meses de prisão (em detrimento 

da pena de 5 anos e 6 meses aplicada em 1.ª instância). 

VII - Pressuposto material é então que o tribunal, apoiado nos factos, nas 

circunstâncias do seu cometimento, na personalidade do agente, neles 

revelada, nas suas condições de vida, na sua história criminal, na postura 

perante os crimes cometidos e o resultado destes e ainda no 

comportamento adotado posteriormente, possa prever, 

fundamentadamente, que a condenação e a ameaça de execução da 

prisão efectiva, são suficientes para que o arguido adeqúe a sua conduta 

de modo a respeitar o direito. 

VIII - Ponderando que ainda que o arguido vá mantendo a ligação aos 

serviços, designadamente, é-lhe difícil manter a abstinência de 

substâncias estupefacientes ou outras, designadamente de álcool e 

sedativos, factualidade que evidencia não só ou não tanto a ineficácia do 

acompanhamento para prevenir a reincidência como também a ausência 

de vontade do arguido em pautar a sua conduta em termos de cidadania 

responsável, revelando o arguido descontrolo normativo (falta de 

educação jurídico-criminal), apesar de já ter sido condenado em pena 

suspensa e em pena efectiva de prisão, revelando falta de preparação 

para manter conduta lícita, em que nomeadamente são acutilantes as 

exigências de prevenção especial, não pode este Tribunal formular um 

juízo de prognose no sentido de que a condenação e a ameaça de 

execução da pena de prisão, são suficientes para prevenir a reincidência 

do arguido.  

 

24-04-2019 

Proc. n.º 765/15.5T9LAG.E1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

 

 Legitimidade processual 

 Difamação 

 Jornalista 

 Pedido de indemnização civil 

 Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

 Causa justificativa 

 Liberdade de expressão 

 Direito de informação 

 Liberdade de imprensa 

 Colisão de direitos 

 

I  - Carece de legitimidade para recorrer do Acórdão da Relação, a 

demandante civil cujo pedido cível não foi admitido na 1.ª instância, pelo 

que, a correspondente decisão não foi reapreciada no acórdão recorrido, 
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na medida em que, o decidido no acórdão impugnado não rejeitou 

nenhuma pretensão desta recorrente, não a afectando juridicamente. 

II - O TEDH, frequentemente convocado a interpretar o art. 10.º da CEDH e a 

sua colisão com outros direitos ali consagrados, tem vindo a sedimentar 

jurisprudência no sentido de amplificar ou conferir tendencial prevalência 

à liberdade de informação e à liberdade de imprensa em detrimento do 

direito à honra e consideração social, ao bom nome e reputação, 

desguarnecendo este último de protecção sempre que seja do interesse 

público o conhecimento, o escrutínio, a discussão e, consequentemente, a 

divulgação de factos desonrosos ou de juízos de valor ofensivos de 

"atares da vida pública", especialmente os da cena política, que "devem 

ser mais tolerantes às críticas violentas" ou "insultuosas", mas também os 

do poder económico de influência, e também, na medida da projecção 

que possam assumir na vida pública, quaisquer outras personagens ou 

entidades. 

III - Neste domínio (da colisão dos dois direitos fundamentais em referência), a 

jurisprudência do TEDH vai, pois, firmemente no sentido de restringir a 

protecção da honra e consideração social, ao âmbito da vida privada e 

familiar, tal como é acolhida no artigo 80 da CEDH, somente admitindo a 

ingerência litigiosa no direito de informar e na liberdade de imprensa 

quando corresponde a "uma necessidade social imperiosa" de fazer 

respeitar a vida privada. 

IV - A liberdade de expressão não protege apenas a veiculação de factos 

verídicos e de opiniões sensatas. Ao invés, confere uma ampla margem 

para ofender e chocar. Em certa medida, é uma verdadeira "liberdade de 

ofender. 

V -  Por isso, a aplicação de penas de prisão por crime de difamação ou crime 

de injúria, e outro tanto é valido dizer-se para a condenação na obrigação 

de indemnizar pela prática dos mesmos factos, só é justificada "em 

circunstâncias excecionais, designadamente se outros direitos 

fundamentais foram gravemente atingidos, como nos casos de discursos 

de ódio ou incitamento à violência'', pois o ordenamento jurídico português 

já prevê um "remédio especifico para a proteção da honra e da reputação 

no art. 70.º do CC, pelo que a penalização por difamação se deve 

entender hoje como residual. 

VI - No acórdão recorrido entendeu-se que o facto imputado pela arguida ao 

demandante civil (no sentido de que este no final da década de 80 passou 

a ser líder de um grupo de investimentos ligados à Camorra italiana e de 

um grupo imobiliário perseguido em França por ligações à Camorra), 

objetivamente considerado, é ofensivo da honra e consideração, tendo-o 

publicado no jornal ciente de que punha em causa a honra e bom nome 

do demandante civil. Entendeu-se ser do interesse público o 

conhecimento e a divulgação desse facto, porque respeitava a negócios, 

com operações offshore, do Primeiro-Ministro à época, numa altura em 
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que decorria uma investigação criminal mediático (proc. Freeport). Neste 

ponto confirmando, aliás, a sentença da 1ª instância. 

VII - Entendeu-se também que a arguida, com base nas informações 

recolhidas e depois de empreender diligências variadas para ouvir a 

versão da demandante civil, divulgou o facto convencida da sua 

veracidade. Em consonância, fez funcionar a dirimente consagrada no art. 

180.º, n.º 2 do CP, e, em conformidade, julgou justificada a ilicitude da 

ofensa à honra e bom nome do recorrente. 

VIII - Quanto ao primeiro requisito do art. 180.º, n.º 2 do CP (realização de 

interesses legítimos), o valor da transparência" - exigível a todo e qualquer 

cargo público, e com especial acuidade aos altos cargos políticos -, 

suporte basilar e inderrogável do Estado democrático, não prescinde que 

se possa e deva informar dos negócios particulares que o primeiro-

ministro em funções celebra, direta ou indirectamente (neste caso, num 

dos contratos outorgante da compra e venda terá sido sua mãe) com 

sociedades offshore. 

IX - A divulgação dos termos ou "contornos" e da identidade e ligações dos 

intervenientes nas compras e vendas de entidade significativa e de valor 

consideravelmente elevado, realizadas pelo chefe do Governo, em 

qualquer situação, e especialmente quando comercializa com sociedades 

offshore, corresponde ao direito fundamental de informar (pela imprensa 

no exercício da sua função pública) mas também ao direito de livre 

expressão de qualquer cidadão comum) e) por essa via) ao dever de 

contribuir para a formação de uma opinião pública esclarecida. 

X  - É certo que o direito de informar está sujeito a restrições. Mas, como 

assinala o TEDH, estas tem de ser interpretadas, só se justificando 

quando sejam absolutamente necessárias à salvaguarda de outros 

direitos fundamentais de idêntico grau. A condição do carácter 

«necessário numa sociedade democrática» da ingerência, na liberdade 

de expressão e de informação, tem de corresponder a uma «necessidade 

social imperiosa», e que basicamente corresponde ao respeito da 

privacidade e da intimidade pessoal e familiar. 

XI - Existindo verdadeiro interesse público em que a comunidade seja 

informada sobre certas matérias, o dever de informação prevalece sobre a 

discrição imposta pelos interesses pessoais. 

XII - Decorre da informação sobre os trabalhos da Comissão de Revisão do 

Código Penal, que o legislador quis distinguir claramente três áreas 

diferentes da vida dos cidadãos: a pública, a privada e a íntima. 

Circunscrevendo-se a tutela penal à intimidade e à privacidade. 

XIII - Ademais do interesse legítimo, a ilicitude da imputação de factos 

objectivamente ofensivos da honra ou da consideração social, apenas 

merce justificação quando o jornalista (para o que importa ao caso) tiver 

fundamentos sérios para, em boa fé, os reputar de verdadeiros. 

XIV - A verdade noticiosa, como tal, não tem o sentido de "verdade absoluta": 

o critério de verdade deve ser mitigado com a obrigação que impende 
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sobre qualquer jornalista de um "esforço de objectividade" e seguindo um 

critério de "crença fundada na verdade". 

XV - A boa fé basta-se com a observância das legis artis, tal como faria um 

jornalista medianamente metódico e cuidadoso. 

XVI - Desloca-se assim o debate da verificação da verdade da informação, 

para a grau de diligência empregue pelo informador: o relevante não é a 

verdade incontroversa dos factos, mas sim a exigência de uma especial 

diligência que assegure a seriedade do esforço informativo. 

XVII - Não interessa tanto saber se os factos imputados ao demandante cível 

são verdadeiros, mas apenas ajuizar se cumpriu minimamente como os 

deveres que lhe cabe observar, enquanto jornalista. A resposta só pode 

decorrer dos factos provados e, destes não se extraia que a arguida, em 

face das fontes que identifica, não podia ter confiado, de boa fé, na 

plausibilidade racional dos indícios em que assentavam. 

XVIII - Na ausência de norma dirimente especial idêntica à do direito criminal, 

no âmbito da responsabilidade civil, entende-se que o critério não deve 

ser diferente. A boa fé objectiva (padrão genérico de rigor e objectividade 

esperado de um jornalista medianamente responsável e diligente) para 

efeitos da convicção fundada da verdade dos factos e da consequente 

exclusão da ilicitude decorre neste caso da exigência de uma 

interpretação das normas da responsabilidade em conformidade com a 

CRP, e por aplicação direta da CEDH, na interpretação sedimentada da 

jurisprudência do THDH e ainda por aplicação da CDFUE. 

XIX - No caso e no quadro interpretativo traçado, embora os factos imputados 

possam ter uma carga exageradamente depreciativa (ofensiva da honra e 

do bom nome), mas sem atingir o demandante civil na sua privacidade e 

intimidade, atento o inegável interesse público do artigo na sua 

integralidade, levando em conta que a arguida deu à estampa aqueles 

factos convencida (erroneamente), pelas consultas que fez, e porque não 

obstante tentar não conseguiu obter a versão do demandante (diligências 

que, no essencial, seriam as de esperar de um jornalista médio português 

naquelas concretas circunstâncias), e sobretudo levando em conta a 

jurisprudência do TEDH, é possível, prever que, se a questão lhe viesse 

(ou vier) a ser colocada, decidiria em favor da prevalência da liberdade de 

expressão, e que a condenação em indemnização cível representaria uma 

ingerência litigiosa desproporcionada e intolerável ao direito de informar, 

por não corresponder a uma necessidade social imperiosa de protecção 

da intimidade e privacidade da vida familiar e social do demandante cível. 

XX - Estando também civilmente justificada a ilicitude da imputação dos factos 

desonrosos ou ofensivos da consideração social do recorrente, 

amparados no direito de informar sobre tema de relevante interesse 

público, entende-se que no colisão dos direitos em confronto (o direito à 

honra e consideração social do visado; e o direito de informar da jornalista 

arguida), deve assumir prevalência a liberdade de informação e imprensa, 

pelo que, não se verificam assim os pressupostos da responsabilidade 
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civil por facto ilícito, previstos no art. 483.º do CC, bem como também não 

se verifica a situação do art. 484.º do mesmo código. 

XXI - Não se vislumbram fundamentos convincentes e sérios capazes de 

fulminar de inconstitucionalidade a norma do art. 180.º do CP. Ao invés, 

esta norma está arquitectada para harmonizar a -colisão dos direitos 

acima referidos, ambos com assento na CRP, ambos fundamentais e sem 

que a Lei fundamental estabeleça hierarquia ou regras de primazia ou 

critérios para a resolução da conflitualidade latente, particularmente 

quando intercede a liberdade de imprensa, pelo que, o único critério é o 

da proporcionalidade, parametrizado neste domínio específico pela 

jurisprudência do TEDH, que não se vê que tenha sido desrespeitado no 

caso vertente, não enfermando assim de inconstitucionalidade. 

 

24-04-2019 

Proc. n.º 3659/09.0TDLSB.E1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Simulação de crime 

 Burla 

 

I  - O crime de simulação, consistente na participação à GNR de um facto 

falso (o furto de um veículo inseriu-se num plano mais amplo: “pretendia o 

arguido participar o alegado furto, que sabia não se ter verificado, de 

forma a fazer a posterior participação às entidades seguradoras onde o 

veículo estava segurado, de forma a receber o valor seguro devido pelo 

furto”. Esta participação falsa (“simulação de crime”) constituiu pois um 

meio indispensável, no plano gizado pelo arguido, à consecução de um 

fim: o recebimento das indemnizações. E portanto há que determinar se 

esta relação meio/fim entre as duas condutas típicas constitui um 

concurso aparente ou efetivo, para os efeitos do art. 30.º, n.º 1, do CP. 

II - De acordo com esse preceito legal, em caso de repetição da conduta, o 

número de crimes determina-se pelo número de tipos de crime 

efetivamente cometidos ou pelo número de vezes que o mesmo tipo de 

crime for preenchido pela conduta do agente. Este preceito consagra um 

critério teleológico, e não naturalístico, para distinguir entre unidade e 

pluralidade de crimes. Se a conduta do agente integra um único tipo de 

crime constitui uma única infração; se preencher vários tipos de crime 

haverá várias infrações.  

III - A unidade de tipo de crime avalia-se de acordo com a unidade de bem 

jurídico infringido. No caso de várias condutas violarem o mesmo bem 

jurídico, o critério de distinção deve residir na existência de unidade ou 

pluralidade de resoluções criminosas. Sempre que exista uma única 
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resolução, determinante de uma prática sucessiva de atos ilícitos, haverá 

lugar a um único juízo de censura penal, e portanto existirá apenas um 

crime. Caso haja sucessivas resoluções, estaremos perante uma 

pluralidade de juízos de censura, e portanto de infrações. A unidade de 

infrações pressupõe porém, em regra, uma conexão temporal forte entre 

as diversas ações naturalísticas.  

IV - Havendo violação de vários bens jurídicos pela atividade do agente, 

haverá sempre pluralidade de crimes, ainda que exista uma só resolução 

criminosa (a não ser que as normas concorrentes se excluam 

mutuamente). É este basicamente o critério vertido no nº 1 do art. 30.º do 

CP, segundo a lição de Eduardo Correia. 

V -  Esta posição foi porém contestada por Figueiredo Dias, que propõe como 

critério fundamental da unidade ou pluralidade de infrações o da unidade 

ou pluralidade de sentidos de ilicitude típica. A essência do facto punível 

reside, para Figueiredo Dias, não na mera ação típica, nem na norma (no 

bem jurídico tutelado), mas no “substrato de vida” dotado de sentido 

jurídico-penalmente negativo. Daí que, em seu entender, seja a unidade 

ou pluralidade de sentidos de ilicitude do comportamento global a 

determinar a unidade ou pluralidade de crimes. Em caso de concurso de 

crimes, ou seja, de prática pelo agente de uma pluralidade de ilícitos 

típicos, haverá que distinguir entre as situações em que existe uma 

pluralidade de sentidos de ilicitude, e então estaremos perante um 

concurso efetivo; e as situações em que o comportamento global do 

agente é dominado por um único ou predominante sentido dos vários 

ilícitos cometidos, sendo os restantes dominados ou subordinados, 

hipótese em que se verifica um concurso aparente. 

VI - Ainda segundo este mesmo autor, a dominância de um dos sentidos de 

ilícito sobre os outros pode resultar de diversos critérios, nomeadamente: 

unidade de sentido social do acontecimento global/final; instrumentalidade 

de um ilícito (crime-meio) em relação a outro (crime-fim); unidade de 

desígnio criminoso; conexão espácio temporal das realizações típicas; 

serem certos ilícitos meros estádios de evolução da realização típica final. 

Relativamente à relação de instrumentalidade, ela abarcaria as situações 

em que um ilícito surge perante o ilícito principal unicamente como meio 

de o realizar e nessa realização esgota o seu sentido e os seus efeitos. 

VII - Contudo, esta posição doutrinal, meritoriamente preocupada em evitar a 

violação do princípio da proibição da dupla censura do mesmo facto, 

acaba por subalternizar, ou mesmo desproteger, de forma insustentável 

do ponto de vista político-criminal, bens jurídico-penais relevantes, 

tratados como meros “sentidos de ilícito subordinados”. Com efeito, o 

crime-meio pode assumir, na conduta executada pelo agente, uma 

relevância penal superior, pela especial ilicitude ou censurabilidade da 

conduta, à do crime-fim, sendo então intolerável subordinar a proteção do 

bem jurídico por ele tutelado à que é concedida por este último. Nesse 

caso, aliás, dificilmente se poderia dizer que o crime-meio “esgota” o seu 
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sentido ao desempenhar a sua função instrumental. Assim como 

dificilmente se poderia considerar que a proteção jurídica dada ao crime 

principal esgotaria a tutela do crime subordinado. 

VIII - Haverá concurso aparente entre o crime de simulação de crime e o de 

burla, como pretende o recorrente? A denúncia falsa do furto do veículo 

inseriu-se, no plano do arguido, como já vimos, unicamente como meio de 

obtenção ilegítima de indemnizações por parte das seguradoras. Para ele, 

essa denúncia era apenas um meio de chegar ao seu objetivo. 

IX -  Contudo, não se pode dizer que nesse objetivo tenha esgotado o seu 

sentido e os seus efeitos. Na verdade, o crime de simulação de crime (art. 

366.º do CP) é uma infração contra a realização da justiça, direcionada 

especificamente à proteção da eficácia funcional das entidades titulares 

do poder investigativo de crimes e outras infrações, em ordem a evitar que 

elas sejam desviadas para trabalho inútil de investigação, em detrimento 

da perseguição de infrações efetivamente cometidas. 

X  - Ao participar um crime falso, o arguido pôs em marcha a atividade 

investigativa da entidade participada, que autuou a queixa como inquérito, 

inquérito esse que acabou por ser arquivado, tendo sido desencadeada 

uma atividade processual completamente inútil, por parte da entidade 

policial e do MP. Não tendo sido portanto irrelevante a apresentação da 

queixa as autoridades, não pode considerar-se ter constituído um simples 

meio do cometimento das burlas pelo arguido. 

XI - Não existe nenhuma interligação entre os bens jurídicos protegidos pelos 

crimes de burla e de simulação de crime. Enquanto este, como se referiu, 

é crime contra a realização da justiça, aquele é um crime contra o 

património. A subordinação da punição deste último à do primeiro 

redundaria na desproteção absoluta do bem jurídico protegido no art. 

366.º do CP. O crime de simulação de crime encontra-se pois em 

concurso efetivo com o crime de burla. 

 

24-04-2019 

Proc. n.º 308/12.2TAABF.S1 - 3.ª Secção  

Maia Costa (relator) * 

Pires da Graça 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Depoimento 

 

I  - A al. d), do n.º 1 do art. 449.º do CPP pressupõe a verificação de dois 

requisitos cumulativos: 

-- factos ou meios de prova novos; 

-- graves dúvidas sobre a justiça da condenação. 

II - Os “novos factos ou meios de prova” integram um conceito, cuja 

interpretação foi evoluindo ao longo do tempo: numa 1.ª fase, a 
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jurisprudência encarava a novidade reportada apenas ao julgador: novo 

era o facto ou meio de prova desconhecido do julgador, embora pudesse 

ser, ou não, conhecido do arguido; numa 2.ª fase, e fazendo apelo 

nomeadamente ao princípio da lealdade processual, a jurisprudência 

passou a optar por uma interpretação mais restritiva do preceito passando 

a incluir também o arguido: novo é o facto ou meio de prova que o arguido 

desconhecia na altura do julgamento ou que, conhecendo, estava 

impedido ou impossibilitado de apresentar, justificação que deverá ser 

apresentada pelo recorrente. 

III - A alteração posterior de depoimentos de intervenientes no julgamento 

(ofendidos, testemunhas, arguidos) não integra, em princípio, a noção de 

factos ou meios de prova novos. 

IV - No caso em concreto, o depoimento da testemunha oferecida - um recluso 

que assumiu a autoria dos factos pelos quais o condenado, ora 

recorrente, está em cumprimento de pena - revelou-se contrário, em 

alguns pormenores, ao do ofendido, não foi corroborado por mais nenhum 

dos meios de prova produzidos e não mereceu qualquer credibilidade. 

V -  Só a dúvida grave, séria, fundamentada, pode implicar o deferimento da 

revisão. 

 

24-04-2019 

Proc. n.º 200/08.5PAESP-C.S1 - 3.ª Secção  

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

Santos Cabral 

 

 Tráfico de estupefacientes 

 Furto qualificado 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 

I  - Por acórdão de 08-03-2018 foi efectuado o cúmulo jurídico das penas 

aplicadas à arguida, nascida em 11-03-1967 (pena destes autos de 7 

anos e 6 meses de prisão por crime de tráfico de estupefacientes do art. 

21.º, n.º 1 do DL 15/93 e pena do Proc. X no qual a arguida foi condenada 

por crime de furto qualificado, p. e p. pelos arts. 203.º, n.º 1 e 204.º, n.º 2, 

al. e), ambos do CP, na pena de 3 anos e 2 meses de prisão, suspensa 

por igual período com sujeição a regime de prova, suspensão 

posteriormente revogada por despacho de 12-05-2017, transitado em 

julgado), tendo a mesma sido condenada na pena única de 8 anos e 9 

meses de prisão.  
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II - A primeira decisão transitada em julgado constitui o ponto de referência 

de todos os crimes que estiverem em concurso no cúmulo jurídico 

superveniente. 

III - É relevante para a feitura do cúmulo jurídico superveniente a data do 

trânsito em julgado da condenação e não a data da decisão que revogou 

a suspensão da execução da pena.  

IV - A arguida, para além da pena resultante do cúmulo, terá que cumprir 

ainda uma outra de 8 anos de prisão. O que, tudo somado, daria 16 anos 

e 9 meses de prisão medida que vai para além das necessidades de 

protecção dos bens jurídicos e de prevenção, sendo até susceptível de 

gerar, por parte da arguida, uma atitude negativa no seu próprio empenho 

no processo ressocializador. 

V -  A recuperação e ressocialização do condenado constitui uma finalidade 

da sociedade em geral e uma preocupação não só do legislador como 

também do aplicador do direito.   

VI - Assim, pelas razões mencionadas e atenta a moldura da pena em causa 

(o mínimo de 7 anos e 6 meses de prisão e o máximo de 10 anos e 8 

meses de prisão), considera-se ajustada a pena de 7 anos e 9 meses de 

prisão. 

 

24-04-2019 

Proc. n.º 22/10.3GBBRG.S2 - 3.ª Secção  

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

 

 Furto 

 Burla 

 Falsificação de documento 

 Tráfico de estupefacientes 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Falta de fundamentação 

 Nulidade de acórdão 

 

I  - O arguido foi condenado por acórdão de 3/7/2018, que efectuou o cúmulo 

jurídico em dois blocos de penas nos seguintes termos: 

--um primeiro cúmulo jurídico das penas aplicadas nos processos 

418/10.0PCLSB, 805/10.4PBLSB, 672/10.8PJLSB, 1038/11.8TDLSB e 

877/10.1PBLSB com a pena única global fixada em 6 anos de prisão, a 

que serão descontadas as penas extintas pelo cumprimento. 

--segundo cúmulo jurídico das penas aplicadas nos processos 

184/11.2PCBRR (estes autos), 368/13.9S6LSB, 160/13.0PVLSB, 

632/11.1PJLSB, 1034/12.8GDPTM, 1486/11.3PJLSB, 2493/12.4PSLSB, 

4265/13.0TDLSB, 749/12.5PAVFX, 526/11.0PBOER e 427/10.0 PCBRR 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

46 

Número 256 – Abril de 2019 

 

 

com a pena única global de 10 anos de prisão, a que serão descontadas 

as penas extintas pelo cumprimento.  

II - Observando o acórdão recorrido, verificamos que nalguns casos se 

indicam as datas dos factos, da condenação e do trânsito (v. g. nos Proc. 

805/10, 1034/12, 2493/12), noutros apenas as datas dos factos e do 

trânsito (v. g. nos Proc. 1038/11, 877/10, 418/10, 632/11). Mas só em 

relação a cinco deles (Proc. 672/10, 1038/11, 877/10, 427/10 e 184/11) é 

que se faz uma súmula dos factos objecto da condenação.  

Em nenhum dos processos que entram nos dois cúmulos é mencionado o 

enquadramento jurídico do respectivo crime: refere-se apenas o crime em 

causa (furto, burla, etc.) sem nunca se referir o respectivo normativo 

incriminatório.  

III - Constata-se também que o arguido foi condenado em três penas de 

prisão, suspensas, englobadas nos cúmulos, sem que se mostre 

fundamentada tal inclusão, decorridos que se mostram os prazos de 

suspensão. Tratam-se das penas relativas aos proc. 805/10, 672/10 e 

632/11.  

IV - É a primeira decisão transitada em julgado que deve servir de ponto de 

referência para a efectivação do cúmulo jurídico superveniente. É este o 

entendimento pacífico nas decisões dos tribunais como ressalta, por 

exemplo, do recente Ac. STJ de 13/9/2018, Proc. 37/10.1GDODM.S1, Rel. 

Raul Borges. 

Analisando os elementos relativos aos diversos processos a cumular, 

verifica-se, relativamente ao primeiro bloco, que existem decisões que 

transitaram antes (o trânsito da decisão do proc. 805/10 ocorreu em 

15/6/2012) da decisão do Proc. 418 (trânsito em 12/9/2013), que o aresto 

recorrido elegeu como ponto de referência. 

Relativamente ao segundo bloco, verifica-se, também, que existem 

decisões que transitaram antes (o trânsito da decisão do proc. 632/11 

ocorreu em 20/9/2012) da decisão do Proc. 184/11 (trânsito em 8/9/2015), 

que o aresto recorrido elegeu como ponto de referência. 

V -  Julgam-se verificadas as nulidades previstas nas als. a) do n.º 1 do art. 

379.º do CPP, conjugado com o n.º 2 do art. 374.º do mesmo Código (falta 

de fundamentação) e c) do referido n.º 1 (falta de fundamentação no que 

diz respeito às penas de prisão suspensas na sua execução), devendo 

ser proferido novo aresto pelo tribunal competente, que supra as 

mencionadas nulidades. 

 

24-04-2019 

Proc. n.º 184/11.2PCBRR.L1.S1 - 3.ª Secção  

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

 

5.ª Secção 
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 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 

I  - Sustentando a recorrente no recurso de revisão na alegação de que no 

dia em que o crime ocorreu, não se encontrava no local em que foram 

praticados os últimos actos de execução do crime por que foi condenada 

uma vez que, juntamente com uma amiga, daí se ausentou, tendo ido 

buscar as filhas, contactando nessa ocasião, em casa da mãe, com esta e 

com uma irmã, só tendo regressado ao local passados 20 ou 30 minutos, 

quando o crime já tinha sido cometido, forçoso é considerar que não 

existem novos factos que justifiquem a pretendida revisão. 

II - Uma tal versão dos acontecimentos não é nova porque, para além de 

coincidir com a que ela apresentou no decurso da audiência de 

julgamento, como se pode ver do acórdão de 1.ª instância, representa 

uma simples negação dos factos por que foi condenado, não existindo por 

isso, novos factos que justifiquem a pretendida revisão. 

III - Em face do alegado, um tal pedido só poderia então ter como fundamento 

a descoberta de novos meios de prova, situação que no caso também não 

se verifica porquanto as quatro indicadas testemunhas (a amiga, uma 

filha, a mãe e a irmã) não foram ouvidas em julgamento, nem, ao contrário 

do que ela parece fazer crer, o seu depoimento foi para o efeito requerido, 

não podendo a recorrente ignorar a sua existência e o conhecimento que 

elas alegadamente tinham. 

IV - Assim sendo, a sua inquirição só poderia ter lugar, de acordo com o n.º 2 

do art. 453.º do CPP, se a requerente tivesse invocado uma razão 

justificativa para a impossibilidade de prestação desse depoimento na 

audiência de julgamento, o que no caso também não se verificou. Uma 

mera reprodução do teor do preceito legal não constitui justificação da 

impossibilidade de depor. 

V -  Requereu ainda a condenada que o tribunal obtivesse os dados de 

tráfego de um telemóvel que ela ou a sua amiga a seu pedido teriam 

utilizado para ligar para a polícia, dados esses que, de acordo com a lei, 

não podem ser conservados pelas operadoras por um tão largo período 

de tempo sem que antes tal tenha sido determinado. 

VI - Acrescente-se que, mesmo que a indicada prova fosse produzida e 

obtida, não seria a mera ausência da recorrente do local em que a parte 

final da fase executiva do crime teve lugar que obstaria à sua condenação 

pela co-autoria do indicado crime de roubo qualificado. Por tudo isto, não 

pode, manifestamente, ser autorizada a revisão do mencionado acórdão 

condenatório. 

 

04-04-2019 

Proc. n.º 569/15.5T9GMR-B.S1 - 5.ª Secção  

Carlos Almeida (relator) 
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Júlio Pereira 

Manuel Braz 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 

I  - O recorrente não invoca novos factos no recurso de revisão, uma vez que 

o alegado, ou seja, a presença nas datas indicadas num outro local, mais 

não é do que a negação do factos por que foi condenado, nos termos dos 

quais se encontrava nos mencionados dias na estação do metropolitano 

da Alameda, em Lisboa, fundando-se assim o recurso apenas na alegada 

existência de novos meios de prova. 

II - Face ao disposto no n.º 2 do art. 453.º do CPP, uma vez que as duas 

pessoas indicadas pelo recorrente, segundo decorre do acórdão 

condenatório, não prestaram depoimento no decurso da audiência de 

julgamento, a sua inquirição só poderia ser admitida se o arguido 

ignorasse então a sua existência, o que manifestamente não acontecia, ou 

se justificasse a impossibilidade de nessa altura deporem. 

III - Nem a ignorância da existência de uma testemunha equivale a qualquer 

indisponibilidade da mesma para depor, nem esta alegada 

indisponibilidade assume qualquer relevância já que, nos termos do n.º 1 

do art. 131.º do CPP, uma testemunha só pode recusar-se a depor nos 

casos previstos na lei.  

IV - Para além disso, não seria a (pequena) onerosidade de uma deslocação 

de Sintra a Lisboa e a perda de um dia de trabalho e de remuneração que 

justificavam minimamente que uma testemunha não fosse arrolada para 

ser ouvida em julgamento quando estava em causa a condenação por 

crimes graves que, de acordo com a acusação, eram puníveis com prisão 

de 2 a 8 anos. 

V -  Mesmo que assim não fosse, sempre se deveria dizer que não eram duas 

declarações prestadas 4 anos depois de acontecimentos tão banais como 

um almoço ou a participação num passeio que poderiam fazer surgir 

graves dúvidas quanto à justiça da condenação. 

VI - Esgotados os recursos ordinário e transitada em julgada a decisão 

condenatória, não compete a este tribunal, no âmbito de um recurso de 

revisão, apreciar a bondade da decisão oportunamente tomada pelas 

instâncias, não existindo, por isso, qualquer fundamento para se autorizar 

a revisão da condenação do requerente. 

 

04-04-2019 

Proc. n.º 530/14.7KLSB-B.S1 - 5.ª Secção 

Carlos Almeida (relator) 

Júlio Pereira 

Manuel Braz 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

49 

Número 256 – Abril de 2019 

 

 

 

 Habeas corpus 

 Prazo da prisão preventiva 

 Violação 

 Dupla conforme 

 Recusa 

 

I  - No âmbito da providência de "habeas corpus", o STJ apenas pode e deve 

verificar se a prisão resultou de uma decisão judicial proferida por um juiz 

com competência criminal, se a sua aplicação foi motivada pela prática de 

um facto que a admite e se foram respeitados os limites temporais da 

privação da liberdade fixados pela lei ou em decisão judicial. É o que 

resulta das três alíneas do n.º 2 do art. 222.º do CPP. 

II - Encontrando-se o requerente (embora sem trânsito em julgado) 

condenado por decisão do tribunal de 1.ª instância, para além do mais, 

pela prática de um crime de violação agravada previsto e punido pelos 

arts. 164.º, n.º 1, als. a) e b), e 177.º, n.º 1, al. a), do CP, crime que é 

punível, em abstracto, com pena de 4 anos a 13 anos e 4 meses de 

prisão, o prazo máximo da prisão preventiva até haver condenação 

transitada em julgado não seria o de 1 ano e 6 meses de prisão, invocado 

pelo arguido, mas o de 2 anos de prisão dado que o crime que justificou a 

aplicação e a manutenção desta medida de coacção é punível com pena 

de prisão de máximo superior a 8 anos – art. 215.º, n.º 1, al. d), e n.º 2, do 

CPP. 

III - Uma vez que a condenação da 1.ª instância foi confirmada em sede de 

recurso ordinário, tal prazo elevou-se para metade da pena fixada pelo 

crime que justificou a aplicação e manutenção da prisão preventiva, ou 

seja, para 3 anos e 11 meses de prisão – art. 215.º, n.º 6, do CPP - prazo 

que, manifestamente, também ainda não decorreu. 

IV - O facto de o arguido ter suscitado um incidente de recusa da Sra. juíza 

desembargadora não impedia que esta viesse a praticar os actos 

urgentes, como é o caso daqueles proferidos em processos relativos a 

arguidos presos – arts. 45.º, n.º 2, e 103.º, n.º 2, al. a), do CPP. 

 

04-04-2019 

Proc. n.º 461/17.9GABRR.L1-A.S1 - 5.ª Secção 

Carlos Almeida (relator) 

Júlio Pereira 

Manuel Braz 

 

 Decisão interlocutória 

 Perícia médico-legal 

 Pedido de indemnização civil 

 Reformatio in pejus 

 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

50 

Número 256 – Abril de 2019 

 

 

I  - Por força do disposto nos arts. 400.º e 432.º, do CPP, o STJ só conhece 

dos recursos das decisões interlocutórias do tribunal de 1.ª instância que 

devam subir com o da decisão final, quando esses recursos (do tribunal 

do júri ou do tribunal co1etivo) sejam interpostos diretamente para o STJ, e 

não quando tenham sido objeto de recurso decidido pelas Relações. 

II - A circunstância de a decisão sobre determinada questão interlocutória ter 

sido objeto de recurso autónomo mas não ter sido objeto de acórdão 

autónomo no Tribunal da Relação e, consequentemente, ter sido proferida 

no mesmo acórdão que se apreciou o recurso que incidiu sobre o objeto 

do processo (mérito - sentença final) não lhe atribuiu recorribilidade a 

reboque de as restantes, ou algumas das restantes, poderem ser objeto 

de recurso para o STJ. 

III - No caso em apreciação, o Tribunal da 1.ª instância no decurso do 

julgamento indeferiu a realização de uma segunda perícia ao INML, 

requerida pela demandada civil e por não se conformar com tal 

indeferimento, a demandada civil recorreu desse despacho, tendo o 

Tribunal da Relação conhecido do recurso interposto desse despacho, e 

julgado improcedente o mesmo, pelo que, esta questão, apreciada pelo 

Tribunal da Relação, tem total autonomia relativamente às demais 

questões e neste segmento do acórdão não foi apreciado o mérito do 

processo, isto é, o objeto do processo (mormente os factos constantes da 

acusação nem o seu enquadramento jurídico). 

IV - Verifica-se, assim, sem margem para dúvidas, que a decisão recorrida 

versa sobre questão interlocutória - na medida em que se trata da (não) 

admissão de realização de uma segunda perícia - e integra um acórdão 

proferido em recurso pela Relação que, nessa parte, não se pronunciou 

sobre o objeto do processo, pelo que não é assim admissível recurso nos 

termos do disposto no art. 400.º, n.º 1, al. c) do CPP. 

V -  O princípio da proibição de “reformatio in pejus” está previsto quer no CPP 

- no art. 409.º, n.º 1 do CPP -, quer no CPC - no art. 635.º, n.º 5 - e a 

jurisprudência deste STJ é unânime em assumir que existe violação de tal 

princípio sempre que a decisão de recurso for mais desfavorável ao 

recorrente que a decisão recorrida. 

VI - Ocorre violação do princípio da proibição de “reformatio in pejus” se em 

recurso interposto unicamente pela demandada civil quanto ao valor de € 

86.858,42, arbitrado a título de indemnização civil pela 1.ª instância 

(relativamente ao qual a demandante civil se conformou não interpondo 

recurso, ainda que subordinado), o Tribunal da Relação altera a decisão 

de 1.ª instância e condena a recorrente a pagar a quantia de € 93.760,00. 

VII - A condenação da l .ª Instância - no valor total de 86.858,42€ - terá de 

manter-se intocada, por força do princípio inscrito no art. 635.º, n.º 5, do 

CPC - proibição da “reformatio in pejus” - aplicável ex vi do art. 4.°, do 

CPP, uma vez que a decisão prolatada após recurso não pode ser mais 

desfavorável para o recorrente do que a decisão da qual recorreu. 
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04-04-2019 

Proc. n.º 161/14.1PTOER.L1.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada 

 Requisitos 

 Ónus de impugnação especificada 

 

I  - Decorre da conjugação dos arts. 445.º, n.º 3 e 446.º, n.º 1, ambos do CPP, 

que haverá fundamento para recurso contra jurisprudência fixada quando 

a decisão que divirja da fixação não a aceite, expressamente a 

contestando. 

II - Já não será assim se a decisão meramente desaplicar a jurisprudência 

fixada por desconhecimento ou errada interpretação. Para recorrer dessa 

decisão existem os recursos ordinários. 

III - Acresce que como decorre ainda da parte final do art. 446.º, n.º 1, sendo 

correspondentemente aplicáveis as disposições do capítulo "Da fixação 

de jurisprudência" (Capítulo II, do Título II "Dos recursos extraordinários", 

do Livro IX "Dos recursos") também a jurisprudência tem afirmado que 

para a admissibilidade deste recurso se impõe a verificação dos requisitos 

de natureza formal e substancial. 

IV - Atendendo apenas aos requisitos substanciais são estes: (a) a existência 

de dois acórdãos que respeitem à mesma questão de direito; (b) que 

sejam tirados no domínio da mesma legislação, isto significando que 

durante o intervalo da sua prolação, não haja ocorrido modificação no 

texto da lei que interfira, directa ou indirectamente, na resolução da 

questão controvertida; e (c) que assentem em soluções opostas, ou seja, 

soluções em que haja uma posição patentemente divergente sobre a 

mesma questão de direito; quando as soluções sejam de sinal contrário. 

V -  A estes requisitos legais, o STJ, de forma pacífica, aditou a, incontornável 

necessidade de identidade de factos, não se restringindo à oposição 

entre as soluções de direito entendida esta, contudo, não como uma 

identidade absoluta entre dois acontecimentos históricos mas que eles se 

equivalham para efeitos de subsunção jurídica a ponto de se poder dizer 

que, pese embora a solução jurídica encontrada num dos processos 

assente numa factualidade que não coincide exactamente com a do outro 

processo, esta solução jurídica continuaria a impor-se para o subscritor 

mesmo que a factualidade fosse a do outro processo. 

VI - A respeito desde último requisito é abundante e uniforme a jurisprudência 

deste STJ salientando que o recurso extraordinário de fixação de 

jurisprudência - rectius, contra jurisprudência fixada - tem de assentar em 

julgados explícitos ou expressos que abordem de modo oposto a mesma 

questão de direito. 
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VII - Determinada questão de direito tem de ser debatida nos acórdãos tidos 

como opostos com soluções diferentes; tem de haver uma tomada de 

posição explícita, divergente, quanto à mesma questão de direito não 

bastando que a oposição se deduza de posições implícitas. 

VIII - O acórdão recorrido, no caso concreto, não proferiu um julgado explícito 

ou expresso de oposição à jurisprudência fixada pelo AFJ 3/2012, 

limitando-se a afirmar o incumprimento por parte do recorrente do art. 

412.º, n.ºs 3, als. a) e b) e 4, do CPP. Logo também não poderia 

fundamentar uma oposição/divergência que não existiu, pelo que, forçoso 

é concluir que por falta do necessário pressuposto legal é inadmissível o 

recurso contra jurisprudência fixada. 

 

04-04-2019 

Proc. n.º 310/11.1PASTS.P1-B.S1 - 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (relator) 

Francisco Caetano 

 

 Reclamação para conferência 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Quebra de segredo profissional 

 Admissibilidade de recurso 

 Inadmissibilidade 

 

I  - A decisão sumária tomada, no sentido da rejeição do recurso de decisão 

da Relação sobre o incidente de quebra de sigilo profissional, por 

inadmissibilidade, dado ser irrecorrível, desde logo por inaplicabilidade do 

disposto na al. a) do n.º 1 do art. 432.º, do CPP, obviamente prejudica a 

apreciação das demais questões repetidas pela recorrente, seja de 

quaisquer irregularidades processuais eventualmente ocorridas no 

decurso do incidente de quebra de segredo, seja da apreciação do mérito 

do incidente, seja, ainda, das questões de inconstitucionalidade 

invocadas e alegadamente daí resultantes - a arguição e conhecimento de 

tais questões melhor sede poderão ter na Relação. 

II - A propósito do fundamento de recurso da al. a) do n.º 1 do cit. art. 432.º, 

do CPP, as decisões proferidas pelas relações em 1.ª instância são 

aquelas que esses tribunais proferem no âmbito de processos que 

funcionam como tribunais de 1.ª instância, de que são exemplo os casos 

abrangidos pela al. a) do n.º 3 do art. 12.º do CPP. 

III - Na situação em causa, ao julgar procedente o incidente de quebra de 

sigilo profissional, a Relação não funcionou como tribunal de 1.ª instância, 

mas como tribunal imediatamente superior a um tribunal de 1.ª instância 

que teve intervenção no processo. 

IV - No caso, houve a intervenção de dois tribunais: do Juízo de Instrução 

Criminal e depois e por força da lei (n.º 3 do art. 135.º do CPP), do 

Tribunal da Relação, enquanto tribunal superior a esse, ou seja, enquanto 
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tribunal não de 1.ª, mas de 2.ª instância, num processo cuja tramitação 

ocorre na 1.ª instância. 

V -  O recurso interposto não pode deixar de ser rejeitado, por 

inadmissibilidade, nos termos assinalados na decisão impugnada e, com 

ele, ser julgada improcedente a inconstitucionalidade arguida, com o que 

fica prejudicada a apreciação das demais questões suscitadas. 

 

04-04-2019 

Proc. n.º 5837/16.6T9LSB-A.L1.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida 

 

 Revisão de sentença estrangeira 

 Recusa 

 Trabalho a favor da comunidade 

 Insuficiência da matéria de facto 

 

I  - A questão que se suscita nestes autos prende-se essencialmente com o 

conjunto de normas que transpuseram para o direito interno as 

disposições previstas na Decisão-Quadro 2008/947/JAI do Conselho, de 

27 de Novembro de 2008, respeitante à aplicação do princípio do 

reconhecimento mútuo às sentenças e decisões relativas à liberdade 

condicional para efeitos da fiscalização das medidas de vigilância e das 

sanções alternativas e mais precisamente com o disposto no art. 36.º, n.º 

1, al. j), da Lei 156/2015, 17-09, o que, numa interpretação que o ilustre 

recorrente qualifica de meramente literal, aponta para a recusa de 

reconhecimento da sentença quando a duração da medida de vigilância 

ou da sanção alternativa for inferior a 6 meses, interpretação que se 

segundo este recorrente faria do diploma de transposição um articulado 

incongruente, violaria o primado do direito comunitário e que, 

independentemente disso, mesmo a aceitar-se a interpretação do Tribunal 

recorrido, a decisão será nula porquanto, não tendo previamente dado 

cumprimento ao disposto no art. 36.º, n.º 4 da Lei 158/2015, de 17-09, terá 

incorrido no vício de insuficiência para a decisão da matéria de facto 

provada (art. 410.º, n.º 2, al. a) do CPP). 

II - Segundo o art. 35.º, n.º 3, da Lei 156/2015, 17-09, a autoridade 

portuguesa competente não reconhece a sentença ou decisão relativa à 

liberdade condicional se decidir invocar um dos motivos de recusa do 

reconhecimento a que se refere o artigo seguinte. 

III - A entender-se que a norma do n.º 1 do art. 36.º do mesmo diploma legal 

tem natureza impositiva, aquele “se decidir” não teria qualquer sentido. 

Conjugando o disposto em ambas as disposições seria forçoso concluir 

pela natureza facultativa do disposto no art. 36.º, n.º 1. 

IV - O que o legislador fez foi realizar, através do art. 35.º, a transposição do 

art. 8.º da Decisão-Quadro, de cujo n.º 1 consta o seguinte: "A autoridade 
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competente do Estado de execução reconhece a sentença e, se for caso 

disso, a decisão relativa à liberdade condicional, transmitida nos termos 

do artigo 5.º e de acordo com o procedimento previsto no artigo 6.° e toma 

sem demora todas as medidas necessárias à fiscalização da medida de 

vigilância ou da sanção alternativa, a menos que decida invocar um dos 

motivos de recusa do reconhecimento e da fiscalização a que se refere o 

artigo 11.º", sem ter tido em conta a concreta solução adotada no que se 

refere às causas de recusa. 

V -  Em parte alguma do art. 36.º, n.º 4, do CP, se refere que o pedido de 

informações complementares se destine a evitar accionar o motivo de 

recusa. Pelo contrário, o n.º 4 refere que "antes de decidir não reconhecer 

a sentença (...) ". 

VI - O n.º 4 não impõe o pedido de informações, uma vez que ele se destina a 

obter " (...) todas as informações complementares necessárias". Ora, se 

não houver necessidade de quaisquer informações complementares, tal 

pedido não se justifica e faz desse procedimento um ato totalmente inútil. 

O que o legislador pretende é, face a um fundamento de recusa, que o 

mesmo só seja accionado dispondo a autoridade competente de todos os 

elementos para que essa recusa seja inquestionável. 

VII - O n.º 5 do art. 36.º ao admitir que mesmo face a uma recusa pode-se e 

deve-se procurar chegar a um acordo com a autoridade emitente e, com 

base nele, decidir fiscalizar mas sem assumir as decisões a que alude o 

art. 40.º n.º 2, consagra uma solução subsidiária. 

VIII - Face ao considerando n.º 18 da Decisão-Quadro e no art. 11.º constata-

se que a Decisão-Quadro tem o propósito de dar aos Estados a 

possibilidade de não reconhecer um conjunto de decisões, mas não 

pretendendo, nem podendo, vincular um Estado a fazê-lo de determinada 

forma. O Estado português optou pela decisão de recusa, em coerência 

com o que ocorre em outras situações, designadamente em matéria de 

cooperação judiciária internacional em matéria penal, o que é uma opção 

perfeitamente legítima. 

IX - Portugal não é o único Estado da União que optou por esta solução para 

situações como a que está em apreço. Houve Estados que optaram pela 

mera possibilidade de recusa, como a Itália (art. 13.º, n.º 1, al. g) do 

Decreto legislativo 38, de 15-02-2016), ou a França (art. 764-25, n.º 1 do 

CPP, um dos artigos acrescentados a este código pela a Lei 2015-993, de 

17-08, aprovada para afeitos de transposição da Decisão Quadro 

2008/947).  

X  - Em Espanha o art. 105.º, n.º 1, al. b) da Lei 23/2014, de 20-11, determina 

que o juiz denegará o reconhecimento e a execução das decisões de 

liberdade vigiada em medida inferior a seis meses (decisões essas que, 

nos termos do seu art. 94.º, al. i) do mesmo diploma, abrangem a 

prestação de trabalho a favor da comunidade). Ou seja, num caso como o 

que está em apreço, a Espanha recusaria o reconhecimento da decisão.  
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XI - A decisão sob recurso não incorre na nulidade do art. 410.º, n.º 2, al. a) do 

CPP, decidiu em conformidade com a letra e o espírito do art. 36.º, n.º 1 

da Lei 158/2015 e não ofende o primado do direito comunitário porquanto 

o legislador português optou por uma solução admitida pela Decisão-

Quadro 2008/947/JAI (considerando 18 e art. 11.º). 

 

04-04-2019 

Proc. n.º 1426/18.9YRLSB.S1 - 5.ª Secção 

Júlio Pereira (relator) 

Clemente Lima 

 

 Recurso de revisão 

 Fundamentos 

 Novos meios de prova 

 Novos factos 

 

I  - Os factos ou meios de prova novos, conhecidos do recorrente a quem 

cabia apresenta-los, serão invocáveis em sede de recurso de revisão 

desde que seja dada uma explicação suficiente, para a omissão, antes, 

da sua apresentação. Por outras palavras, o recorrente terá que justificar 

essa omissão, explicando porque é que não pôde, e, eventualmente até, 

porque é que entendeu, na altura, que não devia apresentar os factos ou 

meios de prova, agora novos para o tribunal. 

II - É esta a visão que melhor concilia os interesses em jogo, ou seja, a 

preservação do caso julgado como fator estabilizador das relações 

jurídicas, de confiança no sistema de justiça e da própria afirmação 

soberana do poder judicial, por um lado, com o interesse da efectiva 

realização da verdade material, por outro. 

III - Juntando a recorrente aos autos seis documentos (duas declarações, uma 

do filho e outra da filha, um atestado da Junta de Freguesia sobre a 

composição do seu agregado familiar, um registo de avaliação de um neto 

com ela residente, fotocópia de uma raspadinha premiada, alegadamente 

da recorrente, e uma declaração do ISSS,IP, sobre o seu agregado 

familiar e de que a mesma recebia o valor do rendimento social de 

inserção), provas essas que são manifestamente escassas para suscitar 

dúvidas sobre a justiça da condenação e cujo conteúdo foi 

completamente esvaziado pelos depoimentos da recorrente e do filho da 

recorrente (cuja declaração ora junta aos autos) prestados em julgamento 

e pela própria documentação junta aos autos, forçoso é concluir que, no 

caso subjudice não existe qualquer facto novo, nem meio de prova novo 

suscetível de, com base nele, se assentar qualquer dúvida sobre a justiça 

da condenação, para efeitos do art. 449.º, n.º 1, al. d), do CPP, pelo que 

improcede o recurso de revisão. 

 

04-04-2019 
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Proc. n.º 33/15.2PEPRT-E1.S1 - 5.ª Secção 

Júlio Pereira (relator) 

Clemente Lima 

Manuel Braz 

 

 Aclaração 

 Obscuridade 

 Ambiguidade 

 

I  - Como flui do prescrito na al. b) do n.º 1 do art. 380.º do CPP, pressuposto 

da necessidade de aclaração da sentença é que ela resulte obscura, 

ambígua. 

II - Uma sentença será obscura quando contenha algum passo cujo sentido 

resulte ininteligível, insusceptível de alcançar-se o seu sentido, e será 

ambígua quando alguma passagem se preste a diferentes interpretações. 

III -  Não comportando o acórdão deste STJ qualquer obscuridade ou 

ambiguidade que cumpra esclarecer ou corrigir, não se alcança de todo 

em todo a razão de ser dos pedidos de aclaração formulados pelos 

arguidos, impondo-se indeferir os mesmos. 

 

04-04-2019 

Proc. n.º 604/13.1JAPRT.P1.S1 - 5.ª Secção 

Isabel São Marcos (relatora) 

Helena Moniz 

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 

I  - Inexiste oposição de julgados, se a questão em concreto da exigência das 

qualidades de gerente da cooperativa em sentido técnico-jurídico ou 

meramente de facto para o crime de “administração danosa”, p. e p. pelo 

art. 333.º, n.º 1, do CP abordada no acórdão recorrido, não foi objecto de 

decisão expressa no acórdão fundamento, ou seja, se o acórdão 

fundamento não tomou uma posição explícita divergente do acórdão 

recorrido quanto à mesma questão de direito.  

II - De há muito constitui jurisprudência firme do STJ que a oposição de 

soluções entre um e outro acórdão tem de referir-se à própria decisão, 

que não aos seus fundamentos.  

III - Não podendo dizer-se que os acórdãos em confronto assentam em 

soluções opostas sobre a mesma questão jurídica, essa falta de oposição 

conduz inexoravelmente à rejeição do recurso (arts. 440.º, n.º 3 e 441.º, n.º 

1, do CPP). 

 

11-04-2019 
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Proc. n.º 837/08.2TAVNF.G1-A.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida 

 

 Nulidade insanável 

 Composição do tribunal 

 Recusa 

 Condição resolutiva 

 

I  - Os recorrentes formularam perante o Tribunal da Relação um pedido de 

nulidade insanável por violação das regras legais relativas ao modo de 

determinação da composição do tribunal (al. a) do art. 119.º, do CPP), por 

o recurso inicial ter sido julgado em conferência e não em audiência, cuja 

realização haviam requerido no respectivo requerimento de interposição e 

também um pedido de recusa para que os juízes desembargadores que 

haviam participado na conferência nela não viessem a participar, uma vez 

conhecido o sentido da decisão manifestado no anterior acórdão. 

II - O pedido de recusa e consequente remessa ao tribunal competente para 

sua apreciação (STJ) ficou assim sujeito à condição (suspensiva) do 

deferimento da nulidade arguida e cujos "ulteriores termos" desde logo 

seriam a designação da audiência, pedindo-se a recusa precisamente 

para que os juízes desembargadores que haviam participado na 

conferência nela não viessem a participar, uma vez conhecido o sentido 

da decisão manifestado no anterior acórdão. 

III - Indeferida que foi a nulidade, a condição de que a recusa dependia não 

se verificou, motivo pelo qual a Relação não cumpriu os ulteriores termos 

da mesma com a remessa da recusa ao STJ. 

IV - Só verificada a condição do deferimento da nulidade, tendo em vista a 

realização da audiência, é que o pedido de recusa tinha sentido, de forma 

a impedir a participação nesta dos anteriores decisores, mas, uma vez 

não verificada essa condição, a apreciação do pedido de recusa ficou 

prejudicada, não havendo utilidade para o fazer seguir, sob pena da 

prática, proibida, de actos inúteis. 

V -  Foi esse o sentido da expressão, quiçá menos rigoroso, usado pela 

Relação de "indeferimento liminar" do pedido de recusa e que não foi (e 

não podia ser, por falta de competência) por ela analisado (como 

advertira), nem apreciado, não incorrendo a Relação em qualquer 

ilegalidade, razão por que o recurso soçobra. 

 

11-04-2019 

Proc. n.º 386/16.5GCMFR.L1.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida 

 

______________________________ 
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