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3.ª Secção 

 

 Roubo 

 Furto 

 Introdução em lugar vedado ao público 

 Condução sem habilitação legal 

 Coacção agravada 

 Perturbação de funcionamento de órgão constitucional 

 Sequestro 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Prevenção geral 

 Medida da pena 

 

I  - O arguido foi condenado por acórdão de 16/5/2018, do Tribunal Judicial, 

na pena única de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de prisão, resultante do 

cúmulo jurídico das penas de prisão aplicadas em 7 processos, 

permanecendo autónoma a aplicada no processo n.º X, de cumprimento 

sucessivo àquela. 

II - Recorreu o arguido levantando as seguintes questões: 

-da nulidade do acórdão (art. 379.º, n.º 1 al. c) do CPP) por falta de 

requisição do relatório social; 

-da medida da pena única, que o recorrente considera excessiva e 

desproporcionada. Em seu entender a pena não deve ser superior a 9 

anos de prisão; 

III - O relatório social, além de não constituir prova vinculativa tem sido 

encarado, pela jurisprudência desta Supremo Tribunal, como um elemento 

de solicitação facultativa. 

De qualquer modo, a matéria de facto provada contém os factos relativos 

às condições sociais, económicas e familiares indispensáveis à avaliação 

da personalidade do arguido e à fixação da pena. 

Não se verifica assim qualquer nulidade do aresto em crise relativamente 

ao relatório social. 

IV - Há uma variedade de crimes cometidos (6 furtos qualificados e 1 simples; 

1 de dano; 2 de introdução em lugar vedado ao público; 2 de condução 

sem habilitação legal; 1 de coacção agravada; 1 de perturbação de 

funcionamento de órgão constitucional; 2 de falsidade de testemunho; 1 

de sequestro e 4 crimes de roubo), revelando uma conduta heterogénea. 

A factualidade mais grave diz respeito ao processo Y (roubo qualificados 

sequestro e coacção) onde foi imposta a pena parcelar mais elevada (3 

anos e 6 meses de prisão). 

Os factos ocorreram num período que vai de Março de 2009 a Março de 

2014. 

Os autos revelam ilicitude e dolo elevados, como elevadas também as 

necessidades de prevenção geral e especial. 
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V - O arguido nasceu em Março de 1993, tendo, por isso, 25 anos de idade. 

É negro o quadro traçado na matéria de facto (n.º 10 e ss.). 

Desde o início (é fruto de um relacionamento ocasional e de indivíduo que 

não assumiu a paternidade - cit. n.º 10) que o recorrente vive um ambiente 

de instabilidade familiar, escolar, social.  

A proveniência de uma família desestruturada, com a consequente falta 

de laços fortes familiares nos primeiros anos de vida, essenciais na 

formação da personalidade, contribuiu certamente para a desintegração 

social do recorrente.  

Há todavia que encontrar um equilíbrio entre as necessidades de defesa 

da sociedade relativamente ao crime e a oportunidade que deve dar-se ao 

arguido no sentido da sua recuperação e integração/ressocialização.  

VI - Pelo exposto, atenta a gravidade das penas (pequena/média), a 

circunstância de estarmos, em grande parte, perante crimes contra o 

património, sendo outros instrumentais do crime de furto, e, também tendo 

em consideração a idade do recorrente (nasceu em 4/3/1993), julga-se 

adequada a pena única de 11 (onze) anos de prisão. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 488/12.7JAAVR.1.P1.S1 - 3.ª Secção 

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

 

 Abuso sexual de crianças 

 Dupla conforme 

 Rejeição de recurso 

 

I  - O arguido foi condenado na primeira instância, por acórdão de 16-01-

2018, nos seguintes termos: 

«como autor de um crime de abuso sexual de criança agravado, previsto 

e punido pelos artigos 171.°, n.ºs 1 e 2 e 177.°, alínea a), do CP de que foi 

vítima M …, na pena de 6 anos de prisão; 

como autor de cada um dos três crimes de abuso sexual de criança 

previstos e punido pelo artigo 171°, n.º 1, do CP de que foram vítimas L…, 

B… e M …, na pena de 2 anos de prisão, e, no cúmulo dessas penas, na 

pena única de 7 anos e 6 meses de prisão; 

 no pagamento das custas do processo-crime, com o mínimo de taxa de 
justiça, no pagamento de €15.000,00 de indemnização a M… e no 

pagamento das custas do pedido de indemnização civil, na proporção do 

vencido». 

II - Por força de recurso do arguido, a Relação de Lisboa, por acórdão de 08-

05-2017, julgou o recurso improcedente mantendo o aresto recorrido. 

III - Novamente inconformado recorre o arguido para este STJ levantando a 

seguinte questão - nulidade do acórdão por omissão de pronúncia, 

nomeadamente: 
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--quanto à questão de saber se o depoimento da testemunha M… é nulo; 

--se a decisão recorrida contém erro quanto à matéria de facto.  

IV - A Ex. ma PGA, junto deste STJ, no seu parecer, levanta como questão 

prévia, o problema da admissibilidade do recurso, que cumpre conhecer. 

V - O art. 400.º, n.º 1, al. f), do CPP, estabelece que são irrecorríveis os 

acórdãos condenatórios proferidos, em recurso, pelas relações, que 

confirmem decisão de primeira instância e apliquem pena de prisão não 

superior a 8 anos. 

VI - A eventual nulidade do acórdão da Relação não constitui fundamento de 

admissibilidade do recurso. A nulidade, só pode ser arguida e constituir 

objecto de recurso se a decisão for recorrível. 

VII - Dado estarmos perante pena de prisão não superior a 8 anos, que foi 

confirmada pela Relação de Lisboa, a decisão é irrecorrível (arts. 400.º, n.º 

1, al. f), 420.º, n.º 1 al. b) e 432.º, n.º 1, al. b), todos do CPP), pelo que o 

recurso do arguido é rejeitado por inadmissibilidade. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 925/10.5GAMTA.L1.S1 - 3.ª Secção 

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Parecer do Ministério Público 

 Princípio do contraditório 

 

I  - O requerente entende, e defende, que deveria ter sido notificado do 

parecer do MP. 

II - Importa aqui ter presente a distinção, e consequente disciplina, que rege 

os recursos ordinários e os recursos extraordinários. 

O Título I, do Livro IX, do CPP (artigos 399.º e ss.) trata dos recursos 

normais, apelidados pela doutrina e pela lei de ordinários, que podem ser 

dirigidos ao Tribunal da Relação ou ao STJ. 

No Título II, do mesmo Livro (artigos 437.º e ss.), o legislador disciplina os 

recursos extraordinários. 

Enquanto aqueles são interpostos antes de a respectiva decisão ter 

transitado em julgado, estes, os extraordinários, são accionados após o 

trânsito em julgado e são sempre interpostos perante o STJ 

III - No âmbito dos recursos extraordinários, como é o caso do ora em 

apreciação, o contraditório não tem o mesmo lastro que se verifica nos 

recursos ordinários. 

O parecer do MP, elaborado ao abrigo do n.º 1 do art. 440.º do CPP, não 

tem que ser notificado, nomeadamente ao arguido, sem que isso 

signifique violação do princípio do contraditório. 

 

06-02-2019 
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Proc. n.º 5668/11.0TDLSB.E1.C1-A.S1 - 3.ª Secção 

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

Santos Cabral 

 

 Arguição de nulidades 

 Pena de prisão perpétua 

 Constitucionalidade 

 

I  - Tendo o recorrente no recurso interposto para este STJ invocado que é 

inconstitucional a interpretação do art. 77.º, n.º 2, do CP, quando 

interpretado no sentido em que “pode um individuo da idade do 

recorrente, aplicar-se em dois blocos de cúmulo jurídico a pena de 25 

anos de prisão efectiva por violação do art. 1.º da CCP”, forçoso é 

considerar que a inconstitucionalidade invocada tinha como pressuposto 

a aplicação da pena de 25 anos de prisão a individuo com a sua idade, 

que se poderia traduzir numa autentica pena de prisão perpétua. 

II - Nessa medida, não se conheceu no acórdão recorrido de qualquer 

inconstitucionalidade, em virtude de o acórdão deste STJ ter baixado a 

pena para (no total dos dois blocos) 19 anos de prisão, muito longe dos 

30 anos e dos 25 anos aplicados, quer na 1.ª instância, quer na Relação, 

não estando assim em causa a aplicação de nenhuma norma com 

interpretação violadora da CRP, não havia que declarar ou conhecer de 

qualquer inconstitucionalidade, improcedendo assim o pedido de 

declaração de nulidade do acórdão deste STJ formulado pelo requerente. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 531/11.7PBVCT.1.G1.S1 - 3.ª Secção 

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

 

 Dupla conforme 

 Alteração substancial de factos 

 Alteração da qualificação jurídica 

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

 Insuficiência da matéria de facto 

 In dubio pro reo 

 Desfiguração grave e permanente 

 Meio insidioso 

 Medida concreta da pena 

 Suspensão da execução da pena 

 

I  - Mostrando-se confirmada, em sede de recurso, a sentença do tribunal de 

1.ª instância quanto à condenação do arguido-demandado civil e ora 

recorrente no pagamento aos demandantes civis das quantias de 
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30.000,00 euros, 1.398,67 euros e 9.313,43 euros, acrescidas de juros de 

mora, respectivamente a título de compensação por danos não 

patrimoniais e de indemnização decorrente da assistência prestada 

àquela, tendo o acórdão recorrido confirmado, por unanimidade, toda a 

decisão da 1.ª instância relativa aos pedidos de indemnização e com a 

mesma fundamentação jurídica, verifica-se, indiscutivelmente, a dupla 

conforme quanto à matéria civil, impeditiva do recurso para o STJ. 

II - Não implicam uma alteração substancial da acusação, as alterações que, 

após a produção da prova, o Tribunal Colectivo entendeu introduzir que 

não se traduzem em factos novos, mas antes na pormenorização ou 

especificação dos factos já constantes do despacho de acusação que 

não vão além do objecto do processo fixado na acusação. 

III - Traduz-se numa alteração da qualificação jurídica dos factos descritos na 

acusação, a imputação, em julgamento, ao arguido de um crime de 

ofensa à integridade física qualificada, p. e p. pelo art. 145.º, n.º 1, al. c), 

(por referência ao art. 144.º), e 2, e 132.º, n.º 2, al. i), do CP, este por 

referência ao meio “insidioso”, em detrimento do crime de ofensa à 

integridade física grave, na forma tentada, p. e p. pelos artigos 14.°, 11.° 

2, 23.°, n.ºs 1 e 2 e 144.°, alíneas a) e c), do Código Penal, e da prática de 

um crime de ofensa à integridade física grave, quanto à alínea b) do artigo 

144.° do Código Penal, e também quanto à alínea a) do mesmo artigo, que 

lhe eram imputados na acusação pública e dos quais o arguido foi 

absolvido, na medida em que não houve adição de nenhum outro crime 

aos que já constavam da acusação, mas antes, o houve foi uma outra 

maneira de encarar os factos constantes da acusação, subsumindo-os a 

um outro tipo legal de crime. 

IV -  Sendo comunicada ao arguido a alteração da qualificação jurídica 

operada, em cumprimento do n.º 3 do art. 358.º do CPP, assim se 

assegurando as suas garantias de defesa e o contraditório, forçoso é 

concluir que não se observa a nulidade prevista no art. 379.º, n.º 1, al. b), 

do CPP, invocada pelo recorrente. 

V -  Não pode servir de fundamento ao recurso dirigido ao STJ a verificação 

dos vícios previstos no art. 410.º, n.º 2, do CPP. O STJ, como tribunal de 

revista, apenas conhece de tais vícios oficiosamente, se eles decorrerem 

do texto da própria decisão recorrida ainda que em conjugação com as 

regras da experiência comum. 

VI - O vício previsto pela al. a) do n.º 2 do art. 410.º do CPP 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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VII - Este vício não se confunde com a insuficiência de prova para a decisão 

de facto proferida, questão do âmbito da livre apreciação da prova (art. 

127.° do CPP), subtraída aos poderes de cognição do STJ.  

VIII - Também não se pode confundir este vício com o eventual erro de 

qualificação jurídica dos factos. Isto é, quando o Tribunal entende que 

aqueles factos não são integradores do crime que vem imputado. Só 

estamos perante o vício da insuficiência para a decisão da matéria de 

facto provada, quando o tribunal, podendo, não esgotou os seus poderes 

de indagação em matéria de facto. 

IX - Constatando-se da leitura da decisão recorrida que se consegue entender 

o raciocínio lógico e coerente que levou o tribunal recorrido, face à 

factualidade dada como provada, a decidir pela condenação do arguido 

pela prática de um crime de ofensa à integridade física qualificada, 

forçoso é concluir que não se verifica o mencionado vício de insuficiência 

de prova para a decisão de facto provada. 

X  - Resultando da conjugação e ponderação de toda a prova produzida, a 

certeza da prática pelo arguido, dos factos dados como assentes, não 

cabe falar em violação do princípio “in dubio pro reo”, que apenas é 

suscitado quando ocorram dúvidas insuperáveis de prova de 

determinados factos (negativos). 

XI - Integra a circunstância agravante prevista na al. a) do art. 144.º do CP 

(“desfiguração grave e permanente”) a actuação do arguido que causou 

queimaduras extensas na ofendida, que provocaram o surgimento no 

perineo de área cicatricial na região inguinal, no terço superior e terço 

médio da face interna da coxa direita e no terço superior e no terço médio 

das faces anterior, lateral e interna da coxa esquerda (aqui por enxerto), 

deixando cicatrizes extensas, notoriamente visíveis e que atingem a figura 

da visada, desfigurando-a e que não são reversíveis. 

XII - Preenche a qualificativa prevista na al. i), do n.º 2, do art. 132.º do CP 

(“meio insidioso”), a actuação do arguido que lançou água a ferver sobre 

o corpo da assistente quando esta se encontrava a dormir, em completa 

desprotecção, desprevenida e indefesa, incapaz de reagir e evitar a 

agressão, na medida em que, a actuação do arguido se se enquadra nas 

situações em que é usado um meio desleal, traiçoeiro, ardiloso, um 

instrumento de uma armadilha, de uma cilada, em situação na qual a 

vítima se encontra especialmente desprotegida perante o agressor, já que 

atua de forma absolutamente dissimulada, oculta, pois espera que a 

visada adormeça (na sua própria casa) e, nessa altura (e já após a meia 

noite), aproveita o estado de abandono da visada, em descanso, para a 

atingir, em condições não apenas inteiramente imprevisíveis para a vítima, 

mas sobretudo caracterizadoras de uma situação de absoluta indefesa 

por parte desta.  

XIII - Ponderando as elevadas exigências de prevenção especial, pois que o 

arguido foi já anteriormente condenado pela prática de um crime de 

ofensa à integridade física, o muito elevado grau de ilicitude dos factos, a 
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gravidade das suas consequências, o elevado o grau de violação dos 

deveres impostos, face à relação existente com a vítima (com quem vivia, 

numa relação idêntica à de cônjuges), e o grau da culpa do agente, que 

se manifesta pela forma como atuou - com dolo directo - e pela motivação 

da sua conduta (em face da informação da vítima que terminava a sua 

relação com o arguido, este, movido por um sentimento de vingança - não 

obstante a vítima aceitar que aquele permanecesse lá em casa até ao 

natal, por não ter para onde ir esperou que a vítima adormecesse, foi 

aquecer uma panela de água e deitou-a, a ferver, para cima da vítima e 

abandonou o local, levando o telemóvel da vítima para que aquela não 

pudesse pedir auxílio, indiferente às consequências da sua conduta), 

entende-se justa a pena de 6 anos de prisão aplicada ao arguido pela 

prática de um crime de ofensa à integridade física qualificada p. e p. pelo 

art. 145.º, n.ºs 1, al. c) e 2, por referência aos arts. 144.º e 132.º, n.º 2, al. 

i), do CP. 

XIV - Perante a pena aplicada, tendo em conta o disposto no n.º 1 do art. 50.º 

do CP, fica prejudicada a ponderação da suspensão da execução da 

pena. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 1074/15.5PAOLH.E1.S1 - 3.ª Secção 

Manuel Augusto de Matos (relator) 

Lopes da Mota 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Prazo de interposição de recurso 

 Rejeição de recurso 

 

I  - Perante a inadmissibilidade do recurso ordinário de um acórdão do 

Tribunal da Relação, o trânsito em julgado dessa decisão verificou-se com 

o decurso do prazo de 10 dias, prazo-regra estabelecido no art. 105.º, n.º 

1, do CPP, para arguição de nulidades ou correcção da decisão nos 

termos do artigo 380.° do CPP, ou para a interposição de recurso perante 

o TC (cfr. art. 75.º, n.º 1, da Lei 28/82, de 15-11 - Lei Orgânica do TC, na 

sua actual redacção). 

II - Tendo o acórdão recorrido transitado em julgado, em 03-09-2018, o 

presente recurso foi interposto em 19-10-2018 quando já havia decorrido o 

prazo de 30 dias fixado no art. 446.º, n.º 1, do CPP, sendo assim, 

interposto fora de tempo, pelo que deve ser rejeitado nos termos dos arts. 

420.º, n.º 1, al. b), e 414.º, n.º 2, do CPP, sendo certo que, conforme n.º 3 

deste último preceito, a decisão que o admitiu não vincula este STJ, 

restando prejudicada a apreciação dos seus pressupostos substanciais. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 1032/16.2T9CLD.C1-A.S1 - 3.ª Secção 
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Manuel Augusto de Matos (relator) 

Lopes da Mota 

Santos Cabral  

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Descriminalização 

 Incompetência 

 Alteração da qualificação jurídica 

 

I  - Entre os requisitos de ordem formal do recurso de decisão contra 

jurisprudência fixada, contam-se 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 

ordinário.  

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 artigo 437.º do CPP, 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. Nessa apreciação releva a identidade de facto 

respeitante à mesma questão de direito que é, justamente, a tratada no 

acórdão uniformizador. 

IV - 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. 

V -  Inexiste oposição de julgados se o despacho recorrido, proferido em sede 

do art. 338.º, n.º 1, do CPP, não negou a jurisprudência fixada pelo AFJ 

1/2013, uma vez que não está em causa qualquer alteração da 

qualificação jurídica, mas antes a descriminalização de determinada 

conduta e a consequente incompetência do tribunal judicial para 

conhecer da factualidade em causa nos autos, pois que estando em 
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causa a eventual prática de uma contra-ordenação compete à autoridade 

administrativa - no caso a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária - 

conhecer da mesma, nos termos dos arts. 38.º, n.º 1, 39.° do DL 433/82, 

de 27-10 e 41.º, n.º 2, do DL 315/2009, de 29-10. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 73/16.4PHLRS.L1.S1 - 3.ª Secção 

Fernando Samões (relator) 

Conceição Gomes 

Santos Cabral 

 

 Abuso de confiança 

 Acesso ilegítimo 

 Falsificação  

 Medida concreta da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Suspensão da execução da pena 

 

I  - É jurisprudência pacífica deste STJ que, em matéria de determinação da 

medida da pena de acordo com o comando inserto nos arts. 40.º e 71.º, a 

defesa da ordem jurídico-penal tal como é interiorizada pela consciência 

colectiva (prevenção geral e positiva ou de integração) é a finalidade 

primeira a ser prosseguida no quadro da moldura penal abstracta dos 

crimes praticados, entre o mínimo, em concreto, imprescindível à 

estabilização das expectativas comunitárias na validade da norma violada, 

e o máximo, que a culpa do agente consente; entre estes limites, 

satisfazem-se, quanto possível, as necessidades de prevenção especial 

positiva ou de socialização. 

II - É acentuada a culpa e a ilicitude da conduta do arguido, bancário de 

profissão, que se traduziu em processamento, ao longo de 5 anos, de 

várias operações bancárias de diversos clientes daquele banco, sem 

autorização nem conhecimento dos respectivos titulares e na apropriação 

de várias quantias em dinheiro que os clientes daquele balcão 

entregavam ao arguido para depósito ou para aplicações financeiras, bem 

como na falsificação de extractos de contas bancárias, causando 

prejuízos a vários ofendidos, num montante total de pouco mais de 
300.000,00 €. 

III - Ponderando que o recorrente se apropriou de várias importâncias em 

dinheiro e não procedeu à devolução de qualquer quantia de que se 

apropriou, tendo sido o Banco a fazê-lo relativamente a grande parte dos 

ofendidos, seus clientes, revelando o arguido uma personalidade sem 

escrúpulos, com grande capacidade para idealizar e concretizar planos 

criminosos susceptíveis de enganar a generalidade dos clientes do balcão 

daquele Banco, onde trabalhava, e que apesar de o arguido não 
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apresentar antecedentes criminais, há exigências fortes no plano da 

prevenção especial, realçando-se que o arguido utilizou diversos 

"esquemas" criminosos ao longo de cerca de cinco anos sucessivos, 

adaptando-os às circunstâncias que se lhe deparavam para poder ter 

sucesso, como efectivamente teve, mas atendendo também a que tais 

exigências se apresentam actualmente diluídas, visto que rescindiu o seu 

contrato de trabalho e, embora tenha exercido outras actividades, 

nomeadamente na área da consultoria, encontra-se desempregado, 

entende-se não merecer reparo a pena de 4 anos e 6 meses de prisão, 

fixada pelo tribunal recorrido pelo crime de abuso de confiança, p. e p. 

pelo art. 205.º, n.º 1 e 4, al. b), do CP. 

IV - Estando em concurso a prática pelo recorrente de um crime de acesso 

ilegítimo, p. e p. pelo art. 6.º, n.º 4, als. a) e b), da Lei 109/2009, de 15-09, 

um crime de falsificação de documento, p. e p. pelo art. 256.º, n.º 1, als. 

a), c) e d), do CP e um crime de abuso de confiança, p. e p. pelo art. 

205.º, n.º 1 e 4, al. b), do CP, perante uma moldura penal abstracta da 

pena única entre 4 anos e 6 meses e 8 anos de prisão, inexistindo 

elementos bastantes, para se concluir se estes provieram de tendência 

criminosa ou de mera ocasionalidade propiciadora da sua prática que não 

radica na sua personalidade, sendo fortes as exigências de prevenção 

geral e normais as exigências de prevenção especial, atento o tempo 

decorrido - mais de cinco anos após a prática do último facto -, sem que 

haja notícia de condenações por factos posteriores, e perante a cessação 

do contrato de trabalho e a sua situação de desempregado, afigura-se 

justa e adequada a pena única de cinco anos de prisão (em detrimento da 

pena de 5 anos e 6 meses de prisão aplicada em 1.ª instância). 

V -  No caso em apreciação, exigências de prevenção geral impedem a 

substituição da pena de prisão aplicada, através da suspensão, 

mostrando-se, ao invés, a sua execução indispensável à defesa do 

ordenamento jurídico, sob pena de serem postas em causa a necessária 

tutela dos bens jurídicos protegidos pelos tipos legais de crime cometidos 

e a estabilização das expectativas por eles criados na comunidade.  

VI -  Por outro lado, agora em termos de prevenção especial, não podemos 

esquecer que o arguido/recorrente confessou apenas a materialidade 

provada, negando a apropriação, e não se mostrou verdadeiramente 

arrependido, sustentando o desvalor da sua conduta em "mecanismos de 

neutralização da culpa, atribuindo a terceiros a responsabilidade" pelas 

suas acções nunca procurando (pelo menos os factos provados não o 

revelam) ressarcir voluntariamente os ofendidos, tendo sido o Banco a 

fazê-lo. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 120/13.1TACDR.C1.S1 - 3.ª Secção 

Fernando Samões (relator) 

Conceição Gomes 
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 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 

I  - Inexiste fundamento para recurso de revisão para efeitos do art. 449.º, n.º 

1, al. d), do CPP, se no recurso o arguido se limita a fazer um mero 

historial do seu processo desde o inquérito até às decisões proferidas em 

sede de recurso ordinário. 

II - A questão relativa à inclusão, por lapso, no acórdão da Relação das 

expressões «e nas declarações dos arguidos M e C em sede de 1.º 

interrogatório judicial», e « banca do V», mereceu a correcção do Tribunal 

da Relação não se tratando de qualquer facto novo que fundamente a 

revisão, e muito menos que ponha em causa a justiça da condenação, 

sobretudo de forma grave.  

 

06-02-2019 

Proc. n.º 8/15.1PEFUN-B.S1 - 3.ª Secção 

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

Santos Cabral 

 

 Instrução 

 Admissibilidade de recurso 

 Interrogatório de arguido 

 Princípio da livre apreciação da prova 

 Igualdade das partes 

 

I  - Só constitui causa de insuficiência da instrução a falta de interrogatório do 

arguido, se por ele requerida, e falta de debate instrutório. 

II - Como corolário lógico do estatuído no n.º 1 do art. 291.º do CPP que 

dispõe que «ao juiz de instrução cabe aferir da necessidade ou não de 

realizar certa diligência instrutória e esse juízo não é sindicável porquanto 

o respectivo despacho é irrecorrível - art. 291.º, n.º 2, do CPP», entende-

se que esta dimensão normativa do citado preceito não é inconstitucional, 

porquanto as garantias de defesa do arguido não impõem a 

recorribilidade de todas as decisões do juiz, mas tão somente das 

decisões condenatórias e das respeitantes à privação da liberdade e 

outros direitos fundamentais. 

III - O interrogatório do arguido constitui o único ato de investigação que é 

obrigatório, quando exista "suspeita fundada", contra a pessoa 

denunciada, sendo que, no caso dos autos procedeu-se a interrogatório 

judicial do arguido, tendo sido assegurados todos os direitos de defesa do 

arguido. 

IV - Relativamente à alegação do recorrente de que não se valorou o 

comportamento da vítima e o prejuízo que ele causou na liberdade e 
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espontaneidade das declarações do arguido, tal não constitui qualquer 

nulidade. Se o arguido se encontrava perturbado pelo comportamento da 

vítima, teria que no ato suscitar tal circunstância, a fim de que o JIC que 

presidiu à diligência tomasse as necessárias medidas de disciplina, no 

âmbito dos seus poderes de direção do ato. Não o tendo feito, não é 

agora na fase de recurso que vem invocar qualquer irregularidade, que a 

ter existido encontra-se sanada, não se verificando assim qualquer 

nulidade, por violação do art. 32.º, da CRP, nem interpretação 

inconstitucional das normas invocadas pelo recorrente. 

V -  O princípio da livre apreciação da prova inserto no art. 127.º, do CPP, 

aplica-se a todas as fases do processo, e para todas as entidades 

competentes intervenientes nos autos, embora assuma especial 

relevância na apreciação da prova na fase de julgamento. 

VI - Concluindo o JIC que os elementos probatórios carreados para os autos, 

conjugados entre si, e com as regras da experiência comum, permitem 

concluir por indícios suficientes a que alude o art. 283.º, n.º 2, do CPP, ou 

seja, o conjunto de elementos dos quais resulte a probabilidade razoável 

de ao arguido vir a ser aplicada, por força deles, em julgamento, uma 

pena ou uma medida de segurança, e por isso pronunciado o arguido de 

um crime de violência doméstica, p. e p. pelo art. 152.º, n.º 1, al. a), do 

CP, forçoso é concluir que não existe qualquer nulidade ou qualquer 

interpretação inconstitucional, por violação do disposto nos arts. 286.º, n.º 

1 e 288.º, n.º 4 do CPP e do art. 32.º, n.º 1, da CRP. 

VII - Sendo o recorrente juiz é-lhe exigível a adoção de um comportamento 

social, de acordo com a ordem jurídica vigente acrescido, relativamente a 

um cidadão comum, precisamente decorrente da sua formação de juiz, ou 

seja, de adequar o seu comportamento de acordo com as normas de 

vivência em sociedade, e de não cometer crimes. 

VIII - Tendo o recorrente exercido os seus direitos com os meios que a lei 

processual lhe atribui, de uma forma que não o colocou em desvantagem 

à acusação/assistente, não lhe tendo sido coartado qualquer direito 

processual, que o colocasse em desvantagem à acusação, forçoso é 

concluir que, não se mostra violado o princípio da plenitude das garantias 

de defesa do arguido, de igualdade processual e de não discriminação, 

por violação dos arts. 13.º e 32.º n.º 1 da CRP. 

IX - O juiz deve ter em conta os atos de instrução requeridos pelo assistente e 

pelo arguido, mas não está vinculado ao requerido. Por isso do despacho 

de instrução que indefere os atos requeridos que não interessem à 

instrução ou servirem apenas para protelar o andamento do processo, não 

cabe recurso, mas apenas reclamação. (art. 291, n.º 2, do CPP). 

X  - Nos termos do art. 292.º, n.º 2 do CPP, o juiz de instrução deve interrogar 

o arguido quando julgar necessário e sempre que este o solicite. A 

omissão do interrogatório do arguido por ele requerido, constituiu nulidade 

dependente de arguição, nos termos do art. 120.º, n.º 2, al. d) do CPP, e 
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deve ser arguida até ao encerramento do debate instrutório (art. 120.º, n.º 

3, al. c) do CPP.  

XI - O sentido de que o juiz deve interrogar o arguido sempre que este o 

solicite, não significa que o juiz deva interrogar o arguido todas as vezes 

que este o solicite, mas apenas que o interrogatório do arguido, quando 

solicitado, por ele, não depende da livre resolução do juiz como sucede 

com os demais atas de instrução. Deve entender-se que o arguido tem o 

direito a ser interrogado na fase de instrução, desde que o solicite, mas 

não de que tem o direito a ser interrogado todas as vezes que o solicite. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 88/16.2PASTS - 3.ª Secção 

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recusa de juiz 

 Legitimidade 

 Assistente 

 

I  - Só uma decisão definitiva de admissão como assistente constitui o 

requerente em sujeito processual, ao qual, na posição processual de 

colaborador do MP, são conferidas as atribuições a que, em especial, se 

refere o n.º 2 do art. 69.º CPP (n.º 1 do mesmo preceito) e outros poderes, 

como o de requerer a recusa da intervenção de um juiz no processo, nos 

termos do n.º 3 do art. 43.º do CPP.  

II - A qualidade de "ofendido" não confere à requerente a faculdade de 

recusar o juiz. Nem esse direito resulta, de forma irrestrita, do disposto do 

art. 32.º, n.º 7, da CRP, segundo o qual o ofendido tem o direito de "intervir 

no processo, nos termos da lei", o que, na sua densificação, exigindo 

mediação legislativa, remete para o artigo 43.º, n.º 3, do CPP, nos termos 

anteriormente expostos. 

III - Nesta conformidade, atento o disposto no art. 43.º, n.º 3, do CPP, não 

pode o requerimento de recusa de juiz ser conhecido, por ilegitimidade da 

requerente para requerer a recusa, em virtude de não possuir a qualidade 

de assistente no processo. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 17/17.6YGLSB-A - 3.ª Secção 

Lopes da Mota (relator) 

Vinício Ribeiro 

 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida concreta da pena 

 Suspensão da execução da pena 
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I  - Evidenciando a matéria de facto provada que a arguida, conjuntamente 

com o seu companheiro, co-arguido, colaborava com outras pessoas no 

transporte de droga do Brasil para Portugal e para a Suíça, cabendo-lhe 

contratar "correios de droga" que, mediante recebimento de determinado 

valor, viajavam para aquele país, recebiam a droga e depois a 

entregavam aos arguidos, que, por sua vez, a entregavam a outras 

pessoa, abastecendo o mercado de destino. Nesta actividade, a arguida 

convenceu V, pessoa de fracos recursos económicos, sua vizinha, a 

deslocar-se ao Brasil, a troco de 5000 euros, para transportar 1528 g. de 

cocaína, para Portugal e, depois, para a Suíça, onde este produto lhe 

seria entregue, viajando, para o efeito, para Genebra. A arguida deu as 

necessárias instruções a V para tratar da obtenção do passaporte, 

organizou a viagem desta ao Brasil, comprando-lhe o bilhete de avião e 

contratando a sua estadia num hotel no Brasil, que pagou, e deslocou-se 

com ela a Lisboa, dois dias antes da viagem, onde lhe proporcionou um 

encontro com um outro indivíduo, não identificado, que lhe entregou 

dinheiro para despesas antes da partida, circunstâncias, que mostram o 

posicionamento da arguida num importante nível hierárquico de contactos 

requeridos pelo funcionamento das redes de comercialização e 

distribuição de cocaína a partir do Brasil, tornando o facto altamente 

censurável, forçoso é considerar que, tendo em conta a quantidade de 

produto estupefaciente, as características deste, o seu elevado valor no 

mercado ilícito e o modo de execução, o grau de ilicitude do facto não é 

reduzido. 

II - Ponderando o elevado grau de ilicitude, o dolo directo da arguida, sendo 

elevadas as necessidades de prevenção geral e relevando do 

comportamento anterior ao crime apenas positivamente a circunstância de 

a arguida não possuir antecedentes criminais, entende-se na merecer 

censura a pena de 5 anos e 6 meses de prisão, aplicada no acórdão 

recorrido. 

III - Sendo a pena aplicada superior a 5 anos de prisão, não é legalmente 

admissível a suspensão, pelo que não há que conhecer das questões 

relacionadas com a determinação dos demais pressupostos. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 98/12.9GCSCD.L1.S1 - 3.ª Secção 

Lopes da Mota (relator) 

Vinício Ribeiro 

 

 Habeas corpus 

 Princípio da actualidade 

 Princípio da atualidade 

 Trânsito em julgado 

 Recurso de revisão 
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I  - Como tem sido sublinhado na jurisprudência constante do STJ, 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 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 (artigos 399.º e ss. do CPP). 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 - A definitividade de uma sentença transitada em julgado, por esgotamento 

das vias processuais de recurso ordinário ou do decurso do prazo para 

esse efeito, enquanto componente das garantias de defesa no processo, 

que justifica a privação da liberdade pela aplicação de uma pena de 

prisão (art. 27.º, n.º 2, da CRP), apenas pode ceder em caso de revisão 

fundada em injustiça da condenação (art. 29.º, n.º 6, da CRP), mediante 

novo julgamento, autorizada que seja a revisão, na procedência de 

recurso extraordinário nos termos previstos nos arts. 449.º e ss. do CPP. 

IV - A revisão da sentença a efectuar por esta via só é admissível com os 

fundamentos taxativamente indicados neste preceito, em que se incluem 

os casos em que uma outra sentença transitada em julgado tenha 

considerado falsos meios de prova que tenham sido determinantes para a 

decisão condenatória e em que uma outra sentença transitada em julgado 

tenha dado como provado crime cometido por juiz relacionado com o 

exercício da sua função no processo que conduziu à condenação (al. a) e 

b) do n.º 1 do art. 449.º do CPP). 

V -  A mera alegação da falsidade das provas e de decisão contra o direito e a 

consequente abertura de inquérito - que tem por finalidade investigar a 

existência dos crimes que lhe possam dizer respeito (art. 262.º do CPP) - 

não possuem virtualidade de produzir qualquer efeito sobre uma decisão 

condenatória transitada em julgado, a qual continua a manter plena 

eficácia. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 721/09.2JABRG-C.S1 - 3.ª Secção 

Lopes da Mota (relator) 

Vinício Ribeiro 

Santos Cabral 
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 Cúmulo jurídico 

 Requisitos da sentença 

 Falta de fundamentação 

 Crime continuado 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Constitucionalidade 

 

I  - A sentença que aplica a pena única deve, na sua auto-suficiência, com as 

devidas adaptações - pois não está em causa a decisão sobre factos e o 

exame crítico das provas -, respeitar os requisitos de fundamentação 

exigidos pelo n.º 2 do art. 374.º e pelo n.º 1 do art. 375.º do CPP, incluindo 

a descrição dos factos provados praticados pelo arguido, que devem ser 

considerados no seu conjunto, com particular atenção aos elementos ou 

circunstâncias relevantes para o conhecimento da personalidade deste, 

projectada e manifestada no facto ilícito típico praticado, tendo em 

atenção o critério especial de determinação da pena acima referido. 

II - Considerando que o acórdão recorrido descreve circunstanciadamente os 

factos que relevam para o preenchimento dos tipos de crime (tipos de 

ilícito e tipos de culpa) e para a verificação e determinação dos factores 

de determinação da pena, nos termos do art. 71.º do CP, permitindo, 

numa visão global e conjunta de todos eles, nas suas- conexões, a 

avaliação do grau da ilicitude e da culpa e a apreensão dos elementos 

relevantes relativos à personalidade do agente manifestada a partir 

desses factos, tendo em vista o preenchimento do critério da parte final do 

n.º 1 do art. 77.º do CP, estando além disso devidamente identificadas as 

penas concretamente aplicadas a cada um dos crimes em concurso que, 

no seu conjunto, definem a moldura penal da pena única (n.º 2 do art. 

77.º), carece de fundamento a invocação da nulidade do acórdão 

recorrido por falta de fundamentação (art. 379.º, n.º 1, al. a), do CPP). O 

mesmo sucedendo quanto à alegada nulidade por omissão de pronúncia 

(art. 379.º, n.º 1, al, c), do CPP). 

III - A alegação do recorrente reconduz-se, em substância, a um juízo de 

discordância ou divergência relativamente à apreciação e ponderação 

das circunstâncias a ter em conta na determinação da pena e quanto ao 

resultado obtido, o que se compreende num plano diverso, relacionado 

com o mérito da decisão. 

III - Num acórdão de cúmulo jurídico o que está em causa é a punição de uma 

pluralidade ou concurso de crimes, a que se encontram aplicadas penas 

por decisões transitadas em julgado, tendo em conta as disposições 

conjugadas do n.º 1 do art. 30.º e do art. 77.º do CP, carecendo assim de 

fundamento a alegação do recorrente de que o acórdão está ferido de 

nulidade por omissão de pronúncia porque o tribunal a quo "não atentou 

nas datas em que ocorreram os crimes a cujo cúmulo procedeu, pois se o 
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tivesse feito atentaria facilmente que o Recorrente agiu no âmbito da 

chamada continuação criminosa”. 

IV - Estando em concurso a prática pelo arguido de 2 crimes de ameaça 

agravada, 6 crimes de roubo agravado, 2 crimes de sequestro agravado2 

crime de incêndio, 3 crimes de ofensa à integridade física qualificada, 1 

crime de tráfico de estupefacientes e de um crime de detenção de arma 

proibida, perante uma moldura penal abstracta da pena única entre 6 

anos e 6 meses e 25 anos de prisão, ponderando o elevadíssimo grau de 

ilicitude, revelando as acções criminosas, uma fortíssima intensidade da 

intenção criminosa e também que as circunstâncias, vistas na sua 

globalidade, permitem afirmar que o conjunto dos factos não se reconduz 

a uma mera pluriocasionalidade, antes revelando características de 

personalidade em que se manifestam indicações de propensão para a 

prática de crimes contra o património com violência, entende-se fixar a 

pena única em 19 anos de prisão (em detrimento da pena de 20 anos de 

prisão atribuída em 1.ª instância). 

V -  Ao alegar o recorrente que a medida da pena única aplicada viola o 

princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso da restrição 

da liberdade, sendo pois inconstitucional, o que certamente o recorrente 

pretende, é significar que a pena única não respeita o princípio da 

proporcionalidade consagrado no art. 18.º, n.º 2, da CRP, pois o que está 

em causa não é uma questão de interpretação, mas tão-somente uma 

decisão de aplicação da lei penal - a de saber se a pena é adequada e 

proporcional à gravidade do crime. 

VI - Como resulta do n.º 1 do art. 277.º da CRP são inconstitucionais as 

normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela 

consignados, traduzindo-se a inconstitucionalidade num juízo de 

desconformidade de uma norma com a Constituição. 

VII - O que poderá é ocorrer a aplicação de uma norma (ou segmento de 

norma) ferida de inconstitucionalidade ou na interpretação de um preceito 

contra a Constituição, o que não vem invocado nem se verifica no caso 

concreto, improcedendo, a alegação de inconstitucionalidade. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 793/12.2JACBR-F.C1.S1 - 3.ª Secção 

Lopes da Mota (relator) 

Vinício Ribeiro 

 

 Burla qualificada 

 Falsificação 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 

I  - De acordo com o art. 30.º, n.º 1, do CP, em caso de repetição da conduta, 

o número de crimes determina-se pelo número de tipos de crime 
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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 distin-guir entre unidade e 

pluralidade de crimes. A uma única conduta naturalística podem 

corresponder vários crimes (tantos quantos os tipos de crime violados); a 

várias condutas naturalísticas subsumíveis ao mesmo tipo legal pode 

corresponder um único crime. Neste último caso, o critério de distinção 

deve residir na existência de unidade ou pluralidade de resoluções 

criminosas. Sempre que exista uma única 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. 

É este basicamente o critério vertido no nº 1 do art. 30º do CP, segundo a 

lição de Eduardo Correia. 

II - Esta posição foi porém rejeitada por Figueiredo Dias há alguns anos, pro-

pondo como critério fundamental da unidade ou pluralidade de infrações o 

da unidade ou pluralidade de sentidos de ilicitude típica. No entanto, o 

mesmo autor reconhece que, quando apenas um tipo legal for violado, 

“será de presumir que nos deparamos com uma unidade de facto punível; 

a qual, no entanto, também ela, pode ser elidida se se mostrar que um e o 

mesmo tipo especial de crime foi preenchido várias vezes pelo 

comportamento do agente.” 

III - Analisados os factos dos autos, conclui-se pela unidade criminosa, ou 

seja, pela prática de um só crime de burla qualificada e de um único crime 

de falsificação, dada a unidade de resolução que presidiu a todo o 

comportamento do arguido desde o início até ao final. Com efeito, ele agiu 

aproveitando-se das facilidades concedidas pelas funções de “tesoureiro 

de facto” da assistente e da confiança que nele depositava a 

administração da mesma, situação que se manteve ao longo de toda a 

atividade criminosa, atividade que o arguido desenvolveu sem 

interrupções temporais significativas, tudo isto revelando uma única 

vontade, que perdurou desde a resolução inicial até ao termo do 

comportamento ilícito. Este quadro fáctico aponta indubitavelmente para a 

unidade de resolução e consequentemente para a unidade de crimes. 

Aliás, mesmo à luz da conceção de Figueiredo Dias, a mesma conclusão 

é inevitável, pois todo o comportamento do arguido assume 

indiscutivelmente um “sentido de ilicitude” unitário. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 71/15.5JDLSB.S1 - 3.ª Secção 

Maia Costa (relator) * 

Pires da Graça (com declaração de voto no sentido de que “A culpa é 

também fundamento da pena, pois que a pena ao ser determinada em 
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função da culpa, pressupõe o conhecimento da medida desta para poder 

definir o limite daquela”.) 

 

 Extradição 

 Composição do tribunal 

 Nulidade 

 Repetição do julgamento 

 Questão nova 

 Recusa facultativa de execução 

 

I  - No caso da repetição de julgamento por força de nulidade, como o dos 

presentes autos, é competente o mesmo tribunal (tribunal a quo) e, se 

possível, com a mesma composição (juiz ou juízes). Continua a existir 

diferença entre o reenvio e a nulidade. 

Nada impede, tudo aconselha, que os Juízes que tiveram intervenção no 

anterior julgamento (de 21/11/2017) tenham intervindo no julgamento 

decidido pelo aresto em crise (de 12/7/2018).  

Não se verifica, pelo exposto, qualquer nulidade ou violação do disposto 

nos arts. 40.º, al. c), 41.º, n.º 3, e no art. 426.º-A, do CPP, indeferindo-se a 

questão em análise. 

II - O processo de extradição é um processo especial e urgente, regulado em 

primeira mão pela Lei 144/99 e só subsidiariamente pelo CPP (art. 3.º, n.º 

2 cit. Lei), com uma fase administrativa e uma fase judicial, onde não é 

possível discutir os factos imputados ao extraditado (arts. 46.º, n.º 1 e 3 da 

Lei 144/99) e em que a oposição apenas pode ter lugar com dois 

fundamentos (não ser o detido a pessoa reclamada ou não se verificarem 

os pressupostos da extradição) (art. 55.º da cit. Lei 144), onde, em 

princípio, não se pode invocar prova superveniente em fase de recurso. 

III - Os recursos não se destinam a criar ou debater questões novas (salvo o 

caso das questões que devem ser oficiosamente conhecidas) que não 

tenham sido suscitadas ou apreciadas pelo tribunal recorrido, mas apenas 

a reapreciarem uma questão (ou questões) decidida ou que deveria ter 

sido decidida pelo tribunal recorrido. 

IV - A circunstância de o extraditando ter a sua vida, e da sua família, 

organizada em Portugal não obsta ao deferimento do pedido, dado que o 

respeito pela vida privada e familiar não é, naturalmente, um direito 

absoluto e cede perante as exigências de prestar contas à justiça, maxime 

quando estão em causa factos de elevada gravidade e o visado 

abandonou o território do país que solicita a sua extradição. 

V -  A Federação Russa, além de membro permanente do Conselho de 

Segurança da ONU também é signatária, entre muitos outros instrumentos 

de direito internacional, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

do Pacto Internacional dos direitos Civis e Políticos, da Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos e da Convenção Europeia de Extradição. 
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Mostram-se reunidos os pressupostos legais da extradição, previstos 

nomeadamente nos arts. 1.º, n.º 1, al. a), 6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 18.º, 23.º, 31.º, 

n.º 2, 44.º, 49.º, 50.º, 54.º, 55.º e 56.º, todos do DL 144/99, de 31-08, sendo 

a mesma de autorizar. 

 

13-02-2019 

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

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

Santos Cabral 

 

 Recurso de revisão 

 Fundamentos 

 Novos meios de prova 

 Novos factos 

 

I  - A jurisprudência consolidada deste STJ tem sublinhado que, para efeitos 

da al. d) do n.º 1 do artigo 449.º do CPP, são "novos meios de prova" os 

que não tenham sido apreciados no processo que levou à condenação e 

que, sendo desconhecidos da jurisdição no acto de julgamento, permitam 

suscitar graves dúvidas acerca da culpabilidade do condenado. Novos 

meios de prova são, pois, aqueles que são processualmente novos, que 

não foram apresentados no processo da condenação. A novidade, neste 

sentido, refere-se a meio de prova - seja pessoal, documental ou outro -, e 

não ao resultado da produção de prova. 

II - Uma nova exigência, porém, tem vindo a ser insistentemente requerida - a 

de que "novos" meios de prova são apenas os que eram ignorados pelo 

recorrente ao tempo do julgamento e, porque aí não apresentados, não 

puderam ser considerados pelo tribunal. 

III - Admitindo-se ainda que, embora não sendo ignorados pelo recorrente, 

poderão estes ser considerados desde que o recorrente justifique a razão, 

atendível, por que os não apresentou no julgamento. 

IV - A dúvida relevante para a revisão tem de ser qualificada. Não basta a 

mera existência da dúvida; é necessário que ela se eleve a um patamar 

de solidez que permita afirmar a sua "gravidade", isto é, que, na 

ponderação conjunta de todos os meios de prova, seja possível 

justificadamente concluir que, tendo em conta o critério de livre 

apreciação (artigo 125.º do CPP) e sem prejuízo da sujeição das novas 

provas ao teste do contraditório, imediação e oralidade do novo 

julgamento, deles resulta uma forte possibilidade de não condenação. 

V -  Se não foi possível identificar, convocar e ouvir as testemunhas que o 

arguido alega poderem prestar depoimentos susceptíveis de pôr em 

causa as provas em que se fundamentou a acusação, havendo fundadas 

dúvidas sobre a sua real existência e a única testemunha ouvida, que 

prestou depoimento na audiência de julgamento, confirmou esse 
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depoimento, reforçando-o, sendo que este constituiu uma das provas com 

valor decisivo para a condenação, como resulta da fundamentação do 

acórdão que aplicou a pena ao arguido (acrescendo que esta testemunha 

diz não ter sobrinhos, colocando fatalmente em crise a indicação do 

recorrente de que o referido J seria sobrinho desta testemunha), é 

manifesta a falta de fundamento do pedido de revisão, na medida em que 

não existe qualquer base para que se possa formular um juízo de forte 

dúvida sobre os fundamentos da condenação, de modo a poder concluir-

se que a aplicação da pena constituiu o resultado de inaceitável erro 

judiciário de julgamento da matéria de facto. 

 

13-02-2019 

Proc. n.º 534/12.4AJPRT-A.S1 - 3.ª Secção 

Lopes da Mota (relator) 

Vinício Ribeiro 

Santos Cabral 

 

 Cúmulo jurídico 

 Pena suspensa 

 Pena de multa 

 Pena cumprida 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - Devendo ser aplicada uma pena única, há que levar em conta o disposto 

no n.º 3 do artigo 77.º do CP, de acordo com o qual, se as penas 

aplicadas aos crimes em concurso forem umas de prisão e outras de 

multa, a diferente natureza da pena de multa mantém-se na pena única. 

II - Penas de diferente natureza, para efeitos deste preceito, são somente as 

penas principais, de prisão e de multa; se à condenação anterior 

corresponder uma pena de substituição, a pena única conjunta há-de 

formar-se a partir da pena de prisão substituída. 

III - Estando os crimes numa relação de concurso e estando a decorrer o 

período de suspensão de execução da pena de prisão, deverá a pena de 

prisão substituída concorrer para a determinação da pena única, nos 

termos do artigo 77.º do CP. 

IV - No caso de a pena de prisão suspensa se encontrar extinta, nos termos 

do artigo 57.º, n.º 1, do CP, se, decorrido o período da suspensão, não 

houver motivos que possam conduzir à sua revogação, não pode esta 

pena integrar o cúmulo. 

V -  Se, à data da elaboração do cúmulo jurídico, se mostrar decorrido o 

tempo de suspensão, o qual se conta a partir do trânsito em julgado da 

decisão que aplica a pena de substituição (artigo 50.º, n.º 5, do CP), 

deverá previamente ser averiguado e esclarecido se foi proferida decisão 

de extinção da pena, de revogação da suspensão ou de prorrogação do 
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período de suspensão (artigos 57.º,56.º e 55.º, al. d), do CP), sob pena de 

nulidade da sentença (artigo 379.º, n.º 1, al. c), do CPP). 

VI - As penas principais, de prisão ou de multa, que estejam cumpridas 

devem ser consideradas nas operações de cúmulo, procedendo-se ao 

respectivo desconto no cumprimento da pena única, como decorre 

expressamente dos artigos 78.º, n.º 1, parte final, e 81.º do CP; o mesmo 

sucede nos casos de aplicação de pena de multa de substituição (artigo 

43.º, n.º 1 do CP), cujo cumprimento não determina a extinção da pena de 

prisão (principal). 

VII - Tendo sido eliminado o pressuposto de a pena não “estar cumprida, 

prescrita ou extinta” e passando o n.º 1 do artigo 78.º a impor que “a pena 

que já tiver sido cumprida [seja] descontada no cumprimento da pena 

única aplicada ao concurso de crimes” (alteração da Lei 59/2007), a 

coerência do sistema obriga a que o desconto deva abranger todas as 

penas cumpridas, incluindo as penas de substituição. 

VIII - A revisão do CP de 1982, em 1995, para além de abandonar a 

“indesejável prescrição cumulativa das penas de prisão e multa na parte 

especial por uma solução de alternatividade”, afastou expressamente a 

regra então constante do artigo 78.º, n.º 3, do CP de 1982, segundo a 

qual, na punição do concurso, a pena de multa e a pena de prisão eram 

sempre cumuladas entre si. 

IX - A interpretação a dar ao segmento do n.º 3 do artigo 77.º do CP, segundo 

o qual «a diferente natureza destas se mantém», não pode acolher a 

manutenção daquele regime de acumulação, devendo, na ponderação 

dos elementos histórico e sistemático, entender-se que deve ser aplicada 

uma pena única de prisão, mantendo-se, no entanto, a “natureza” da pena 

parcelar de multa anteriormente aplicada, para efeitos de ao condenado 

ser assegurada a possibilidade de, a todo o tempo, efectuar o pagamento, 

evitando a execução da prisão subsidiária (n.º 2 do artigo 49.º do CP). 

X  - Estabelecendo o artigo 49.º, n.º 1, do CP que a prisão subsidiária da multa 

corresponde ao tempo desta reduzido a dois terços, deverá esta pena de 

prisão correspondente à multa ser considerada na formação da pena 

única de prisão. 

XI - Deverá, porém, ter-se em conta o disposto nos artigos 78.º, n.º 1, parte 

final, e 81.º do CP, que, em caso de pagamento da multa, impõem o 

desconto que parecer equitativo da pena já cumprida no cumprimento da 

pena única de prisão resultante do cúmulo. 

 

13-02-2019 

Proc. n.º 1205/15.5T9VIS.S1 - 3.ª Secção 

Lopes da Mota (relator) * 

Vinício Ribeiro 

 

 Abuso sexual de crianças 

 Coabitação 
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 Tentativa 

 Medida concreta da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Pluriocasionalidade 

 

I  - A determinação da pena comporta duas operações distintas: a 

determinação da pena aplicável (moldura da pena), por via da 

averiguação do preenchimento do tipo legal de crime (tipo fundamental) e 

de circunstâncias modificativas, que podem conduzir à punição por um 

tipo de crime agravado ou privilegiado, e a determinação concreta da 

pena (medida da pena), em função da culpa do agente e das exigências 

de prevenção (art. 71.º, n.º 1, do CP). Em caso de concurso de crimes (art. 

30.º, nº 1, do CP), há ainda que determinar a pena única, a partir da 

moldura definida pela pena mais grave aplicada aos crimes em concurso 

e pela soma das penas aplicadas, sem ultrapassar o limite de 25 anos de 

prisão, tendo em consideração, no seu conjunto, a gravidade dos factos e 

a personalidade do agente (art. 77.º, n.ºs 1 e 2, do CP). 

II - A al. b) do n.º 1 do art. 177.º do CP, na redacção anterior à da Lei 

103/2015, de 24 de Agosto, não previa como factor de agravação do 

crime de abuso sexual de crianças (art. 171.º) a circunstância de entre o 

agente e a vítima existir uma relação de coabitação, incluindo-se nas 

“relações familiares” as relações constituídas por factos que, nos termos 

da lei civil, constituem fontes das relações jurídicas familiares (art. 1575.º 

do CC). 

III - A Lei 103/2015, que visou transpor a Directiva 2011/93/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho e dar cumprimento às obrigações assumidas com 

a ratificação da Convenção do Conselho da Europa para a Protecção das 

Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais (Lanzarote, 

25.10.2007), criminaliza a prática de actos sexuais com crianças, 

recorrendo ao abuso de uma posição manifesta de confiança, de 

autoridade ou de influência sobre a criança, alargando a tutela penal às 

situações em que as pessoas envolvidas abusam de uma relação de 

confiança estabelecida com a criança em resultado de uma autoridade 

natural, social ou religiosa, que permite controlar, punir ou compensar a 

criança nos planos emocional, económico ou mesmo físico, como 

normalmente sucede nas relações entre a criança, seus progenitores ou 

adoptantes, mas que também podem existir nas relações desta com 

outras pessoas, como as que prestam cuidados ou contribuem para a sua 

educação, incluindo as situações frequentes em que as crianças vivem 

em “família alargada”. 

IV - Nos termos do n.º 2 do art. 23.º e da al. b) do n.º 1 do art. 73.º, a tentativa 

é punível com a pena aplicável ao crime consumado, especialmente 

atenuada, sendo o limite mínimo da pena de prisão “reduzido a um 

quinto”, e não “de um quinto”, se a pena for igual ou superior a 3 anos, 
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pelo que a tentativa de violação agravada (arts. 164.º, n.º 1, e 177.º, n.º 1, 

al. b), a que corresponde a pena mínima de 4 anos, é punível com a pena 

mínima de 9 meses 18 dias de prisão e não de 3 anos 2 meses e 12 dias. 

V -  O substrato da medida da pena única não pode bastar-se com os factos 

que constituem os 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, respeitando 

o princípio da proibição da dupla valoração. 

VI - Tendo em conta estes critérios, o disposto no art. 40.º do CP e que não se 

identifica uma tendência que deva conferir um efeito agravante à 

pluralidade dos crimes, considera-se que a pena única deve ser fixada em 

9 anos de prisão, por, nesta medida, se mostrar adequada e proporcional 

à gravidade dos factos, no seu conjunto, e às necessidades que a sua 

aplicação visa realizar. 

 

13-02-2019 

Proc. n.º 3922/17.6JAPRT.S1 - 3.ª Secção 

Lopes da Mota (relator) * 

Vinício Ribeiro 

 

 Dupla conforme 

 Falta de fundamentação 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Avultada compensação 

 Medida concreta da pena 

 Constitucionalidade 

 

I  - Por efeito da entrada em vigor da Lei 48/2007, de 29-08, foi alterada a 

competência do STJ em matéria de recursos de decisões proferidas, em 

recurso, pelos Tribunais de Relação, tendo-se limitado a impugnação 

daquelas decisões para este Tribunal, no caso de dupla conforme, às 

situações em que seja aplicada pena de prisão superior a 8 anos - 

redacção dada à al. f) do n.º 1 art. 400.º do CPP -, quando no domínio da 

versão pré-vigente daquele diploma a limitação incidia relativamente a 

decisões proferidas em processo por crime punível com pena de prisão 

não superior a 8 anos, motivo pelo qual, é de rejeitar o recurso, quanto ao 

crime de falsificação ou contrafacção de documento, p. e p. pelo art. 

256.º, n.º 1, e), CP, na pena de 8 meses de prisão, uma vez que houve 

dupla conforme entre esta decisão e a decisão da Relação ao negar 

provimento ao recurso. 

II - Cumprindo a Relação a pronúncia quanto ao motivo pelo qual se deu 

como provado que o arguido iria auferir a quantia de € 1.500.00, forçoso é 

considerar que não se verifica o vício invocado de falta de 
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fundamentação, nos termos do disposto no art. 379.º, n.º 1, al. a) e 374.º, 

n.º 2, ambos do CPP. 

III - A discordância do recorrente no modo de valoração das provas, e no juízo 

resultante dessa mesma valoração, e respectiva fundamentação não 

traduz omissão de pronúncia ao não coincidir com a perspectiva do 

recorrente sobre os termos e consequências da valoração dessas 

mesmas provas, pelo que não integra qualquer nulidade, uma vez que o 

tribunal se orientou na valoração das provas de harmonia com os critérios 

legais. E efectuou a fundamentação do que considerou relevante, atento o 

disposto no art. 127.º do CPP. 

IV - A jurisprudência deste Tribunal tem-se efectivamente pronunciado no 

sentido de que a avultada compensação remuneratória que se obteve ou 

se procurava obter pode não resultar directamente da prova do efectivo 

lucro conseguido ou a conseguir, mas de certos factos provados (como a 

quantidade de estupefaciente envolvida e as quantias monetárias 

implicadas pela transacção), combinados com as regras da experiência 

comum, não dependendo de uma análise contabilística de 

lucros/encargos, irrealizável, pelas características clandestinas da 

actividade. 

V -  O carácter "avultado" da remuneração terá que ser avaliado mediante a 

ponderação global de diversos factores indiciários, de índole objectiva, 

que forneçam uma imagem aproximada, com o rigor possível, da 

compensação auferida ou procurada pelo agente.  

VI - Assim, a qualidade e quantidade dos estupefacientes traficados, o volume 

de vendas, a duração da actividade, o seu nível de organização e de 

logística, e ainda o grau de inserção do agente na rede clandestina, são 

factores que, valorados globalmente, darão uma imagem objectiva e 

aproximada da remuneração obtida ou tentada.  

VII - "Avultada" será, assim, a remuneração que, avaliada nesses termos, se 

mostre claramente acima da obtida no vulgar tráfico de estupefacientes, 

revelando uma actividade em que a ilicitude assuma uma dimensão 

invulgar, assim justificando a agravação da pena abstracta em um quarto, 

nos seus limites máximo e mínimo.  

VIII - Quanto ao modo de apurar e de entender o que seja avultada 

compensação remuneratória, já entendeu o STJ que há que recorrer a 

índices reveladores de tal como seja o período de tempo da actividade, as 

quantidades vendidas, os preços e os montantes pecuniários envolvidos. 

IX - É patente que o arguido que comprou barcos para transporte de 

estupefaciente, constituiu sociedades comerciais, contratou tripulantes, 

muniu-se de equipamentos, orientou deslocações, fez deslocações 

internacionais, distribuiu milhares de euros por contas bancárias, 

denuncia que as circunstâncias previstas no art. 24.º, do DL 15/93, 

revelam uma agravação acentuada - considerável - da ilicitude ou da 

culpa do agente, em comparação com a subjacente para o crime principal 
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do art.º 2l.º, o que implica a ponderação em termos globais do facto e do 

seu agente um tráfico de maior gravidade. 

X  - Mesmo que não se apure qual a efectiva remuneração do traficante, 

sempre é fácil de concluir, pela qualidade da droga, pela sua quantidade 

e pela posição que o agente ocupa no "negócio" (não sendo mero 

«correio» ou «vendedor de rua»), e os termos da sua propagação, que o 

mesmo iria obter uma larguíssima vantagem económica caso concluísse a 

«transacção). Outra solução que não esta seria aberrante e contrariaria o 

senso comum, sendo de manter a qualificação da conduta do arguido 

como tráfico de estupefacientes agravado, p. e p. pelos arts. 21.º e 24.º, 

al. c), do DL 15/93, de 22-01. 

XI - Não discutindo o recorrente a pena, mas apenas sugerindo uma pena 

mais leve se o arguido fosse condenado pelo crime de tráfico, p. e p. pelo 

art. 21.º do DL 15/93, o que não se verifica, não há nada a conhecer 

quanto à referida pena. 

 

13-02-2019 

Proc. n.º 142/14.5JELSB.G1.S1 - 3.ª Secção 

Pires da Graça (relator) 

Raúl Borges 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Rejeição de recurso 

 

I  - Entre os pressupostos de natureza substancial do recurso para fixação, 

conta-se:  

- a justificação da oposição entre os acórdãos que motiva o conflito de 

jurisprudência;  

- a verificação de identidade de legislação à sombra da qual foram 

proferidas as decisões.  

II - 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.  

III - Sendo o recurso de fixação de jurisprudência um recurso extraordinário e, 

por isso, excepcional, é entendimento comum deste Supremo Tribunal, 

que a interpretação das regras jurídicas disciplinadoras de tal recurso, 

deve fazer-se com as restrições e o rigor inerentes (ou exigidas) por essa 

excepcionalidade. 

IV - Inexiste oposição de julgados se os pressupostos legais da necessidade 

de aplicação da sanção acessória são idênticos em ambos os acórdãos, 

para motivar a suspensão da coima, mas enquanto inexistiu sanção 

acessória no acórdão recorrido, a sanção acessória no acórdão 
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fundamento foi considerada cumprida, não existindo identidade de factos, 

nem as decisões foram proferidas no domínio da mesma legislação: no 

acórdão recorrido a condenação do recorrente foi pela prática de contra-

ordenação referente ao "Regime de utilização de Recursos Hídricos", 

previsto na Lei 226-A/2007 de 31-05; no acórdão fundamento a 

condenação do recorrente foi pela prática de contra ordenação referente 

ao "regime da gestão de resíduos de construção e demolição", previsto no 

DL 46/2008 de 12-03. 

 

13-02-2019 

Proc. n.º 251/18.1T8VIS.C1-A.S1 - 3.ª Secção 

Pires da Graça (relator) 

Raúl Borges 

Santos Cabral 

 

 Decisão interlocutória 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Rejeição de recurso 

 

I  - 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 colectivo) sejam directos para o 

STJ e não quando tenham sido objecto de recurso decidido pelas 

Relações. 

II - A norma da al. c) do n.º 1 do art. 400.º do CPP, quando se refere a 

decisões proferidas, em recurso, pelos Tribunais de Relação, que não 

ponham termo à causa, quer significar, salvo contradição interna do 

sistema, que a competência em razão da hierarquia para proferir decisões 

que não ponham termo à causa cabe àqueles Tribunais, que decidem, em 

matérias interlocutórias, em última instância - quer seja decisão proferida 

em recurso, quer seja por ocasião de um recurso ou por intervenção 

incidental directamente deferida pela lei. 

III - Inexistindo recurso para o STJ de tais despachos, precludidas ficam as 

questões que os integram por terem sido objecto de decisão pela 

Relação, e constituírem caso julgado sobre as mesmas. 

IV - Óbvio é que as questões que lhe subjazem, sejam elas de 

constitucionalidade, processuais e substantivas, enfim das questões 

referentes às razões de facto e de direito assumidas, não poderá o STJ 

conhecer, por não se situarem no círculo jurídico-penal legal do 

conhecimento processualmente admissível, delimitado pelos poderes de 

cognição do STJ. 

 

13-02-2019 

Proc. n.º 4691/13.4TDLSB.L2.S1 - 3.ª Secção 

Pires da Graça (relator) 
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Raúl Borges 

 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - Quanto à pena única a aplicar ao arguido em sede de cúmulo jurídico, a 

medida concreta da pena única do concurso de crimes 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 - Estando em concurso a prática pelo arguido de 1 crime de ofensa à 

integridade física qualificada na forma tentada, 2 crimes de resistência e 

coacção sobre funcionário, crime de tráfico de estupefacientes e 1 crime 

de detenção de arma proibida, partindo da moldura penal abstrata do 

cúmulo jurídico balizada entre 6 anos e 6 meses e 13 anos e 5 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, 

procedendo ao cúmulo jurídico, das penas parcelares nos termos do art. 

77.º, n.ºs 1 e 2, do CP, mostra-se justa, necessária, proporcional e 

adequada a pena única de 9 anos de prisão (em detrimento da pena de 9 

anos de prisão aplicada em 1.ª instância). 

 

13-02-2019 

Proc. n.º 39/15.1PAOLH-F.S1 – 3.ª Secção 

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Habeas corpus 

 Fundamentos 

 Prazo da prisão preventiva 
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I  - Como tem sido sublinhado na jurisprudência constante do STJ, a 

providência de “habeas corpus” constitui uma medida excepcional de 

urgência perante ofensa grave à liberdade com abuso de poder, sem lei 

ou contra a lei; não constitui um recurso sobre actos de um processo 

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; a providência não se 

destina a apreciar erros de direito e a formular juízos de mérito sobre 

decisões judiciais determinantes da privação da liberdade. 

II - A prisão preventiva em que o requerente se encontra não enferma de 

abuso de poder, tendo sido imposta por despacho do juiz de Instrução, 

confirmado pela Relação, por haver fortes indícios de ter cometido um 

crime de homicídio qualificado e ainda um crime de detenção de arma 

proibida. Situação processual de prisão preventiva que foi sendo 

tempestivamente reexaminada e mantida pelo tribunal competente. 

III - Considerando que o arguido, neste momento está validamente 

pronunciado e que o despacho de pronúncia foi proferido antes de terem 

decorrido 10 meses sobre a data em que ao arguido foi aplicada a 

medida de coacção de prisão preventiva à ordem destes autos, forçoso é 

considerar que, atualmente, o prazo da prisão preventiva em que se 

encontra, é o previsto no art. 215.º, n.º 1, al. c) e n.º 2 do CPP, ou seja, um 

ano e seis meses, que só se esgotará se antes não tiver havido 

condenação em 1.ª instância. 

IV - Consequentemente, nesta data, a prisão preventiva mantém-se dentro dos 

prazos legalmente previstos, não se verificando a situação de excesso de 

prazo prevista na alínea c) do n.º 2 do art. 222.º do CPP. 

 

13-02-2019 

Proc. n.º 1370/17.7PBBRR.S1 – 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

Santos Cabral 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Rejeição de recurso 

 

I  - São pressupostos substantivos deste recurso extraordinário: (i) dois 

acórdãos do STJ tirados em processos diferentes; (ii) ou um acórdão da 

Relação que não admite recurso ordinário e outro anterior de tribunal da 

mesma hierarquia ou do STJ, e que não tenha decidido contra 

jurisprudência fixada; (iii) proferidos no domínio da mesma legislação; (iv) 

assentes em soluções opostas relativamente à mesma questão de direito. 
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II - Na jurisprudência do STJ, os requisitos materiais ocorrem quando: as 

asserções antagónicas dos acórdãos invocados como opostos tenham 

tido como efeito consagrar soluções diferentes para a mesma questão 

fundamental de direito; as decisões em oposição sejam expressas; as 

situações de facto e o respetivo enquadramento jurídico sejam idênticos 

em ambas as decisões". 

III - A contradição das decisões definitivas (transitadas em julgado) tem de ser 

efectiva e explícita, não apenas tácita.  

IV - Os julgados contraditórios têm de incidir sobre a mesma questão de 

direito, isto é, a mesma norma ou segmento normativo foi aplicada/o com 

sentidos opostos a situações fácticas iguais ou equivalentes. 

V -  Inexiste oposição de julgados se é clara a diversidade das situações 

apreciadas no acórdão recorrido e no acórdão recorrido, como sucede no 

caso concreto em que no acórdão recorrido a extinção do procedimento 

contra-ordenacional não chegou a ocorrer porque a decisão condenatória 

se tornou definitiva antes do termo final do prazo de prescrição da contra-

ordenação, ao passo que, no acórdão fundamento a extinção do 

procedimento não chegou a ocorrer porque a decisão condenatória se 

tornou definitiva antes do termo final do prazo de prescrição da contra-

ordenação, sendo inequívoco que não se existe antinomia entre as 

respetivas decisões. 

 

13-02-2019 

Proc. n.º 768/17.5T8VFR.P1-A.S1 – 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

Santos Cabral 

 

 Cúmulo jurídico 

 Erro de cálculo 

 Pena suspensa 

 Cúmulo por arrastamento 

 Cumprimento sucessivo 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - À correção de erros de escrita ou de cálculo ou de inexatidões devidas a 

omissão ou lapso manifesto procede-se, oficiosamente ou a requerimento, 

por despacho do tribunal que proferiu a sentença. Se desta foi interposto 

recurso que já subiu, cabe ao tribunal superior proceder à rectificação. 

II - Ocorrendo um erro de aritmética em que incorreu o acórdão recorrido na 

soma das penas parcelares englobadas nos 2.º e 3.º blocos dos cúmulos 

jurídicos efectuados nestes autos, tal erro tem de ser reparado e este STJ, 

ao abrigo do disposto no art. 380.º, n.º 2, do CPP, pode e deve proceder à 

necessária rectificação. 
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III - É jurisprudência uniforme deste STJ que no cúmulo jurídico em caso de 

concurso superveniente de crimes, podem, na formação da pena única, 

ser englobadas penas de prisão efetiva e penas de prisão com execução 

suspensa. 

IV - O denominado cúmulo “por arrastamento” que consiste em cumular 

[juridicamente] penas aplicadas por crimes cometidos antes ou depois do 

trânsito em julgado da 1.ª condenação por qualquer deles, é uma solução 

rejeitada pela doutrina e pela jurisprudência do STJ. 

V -  Se os crimes conhecidos supervenientemente forem vários, uns cometidos 

antes do trânsito em julgado da condenação e outros depois, o tribunal 

aplicará duas penas conjuntas, uma a corrigir a condenação anterior, 

outra relativamente aos crimes praticados depois, porquanto, a ideia de 

que o tribunal deveria ainda proferir uma só pena conjunta contraria 

expressamente a lei e não se adequaria ao sistema legal de distinção 

entre punição do concurso de crimes e de reincidência. 

VI - A proporcionalidade e a proibição do excesso, que deve presidir à fixação 

da pena conjunta, deverá obter-se através da ponderação entre a 

gravidade do facto global (do concurso de crimes enquanto unidade de 

sentido jurídico), as características da personalidade do agente nele 

revelado (no conjunto dos factos ou na actividade delituosa) e a 

intensidade ou gravidade da medida da pena conjunta no ordenamento 

punitivo. 

 

13-02-2019 

Proc. n.º 920/17.3T9CBR.S1 – 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 

I  - Os arguidos foram notificados pela Segurança Social em 19.5.2016 para 

pro-cederem ao pagamento voluntário, no prazo de 30 dias, do valor de 7 
307,85 €, relativo a quotizações retidas e não entregues. Os arguidos 

pagaram voluntariamente aquela quantia, mas não pagaram as coimas, 

que não estavam liquidadas, nem solicitaram essa liquidação. Instaurado 

procedimento criminal contra os arguidos por esse não pagamento, 

vieram eles a ser condenados nos presentes autos, pela prática de um 

crime de abuso de confiança contra a segurança social, p. e p. pelos arts. 

105º, nºs 1 e 4, e 107º, do RGIT, condenação de que agora recorrem por 

meio deste recurso extraordinário de revisão. Entretanto, face ao não 

pagamento das coimas, a Segurança Social instaurou um processo 

contraordenacional contra os arguidos, que terminou com a condenação 

dos mesmos, pela prática da contraordenação prevista nos arts. 42º, 43º e 
233º do CRCSPSS, na coima de 8 595,00 €, sendo eles notificados em 
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4.10.2018 para procederem ao pagamento dessa quantia. É este facto, 

que os arguidos rotulam como “novo”, que eles invocam como 

fundamento deste recurso de revisão, argumentando que só a partir dessa 

condenação no processo contraordenacional estavam obrigados ao 

pagamento da coima, pois anteriormente não estava liquidado o montante 

da mesma. 

II - O facto novo consiste pois na condenação dos arguidos, em sede 

administrativa, pela contraordenação citada. Contudo, eles já haviam sido 

notificados para o pagamento voluntário anteriormente, é certo que sem 

quantificação da quantia devida. No entanto, esse facto não invalidava, 

segundo o entendimento que foi seguido pelas instâncias, a relevância da 

notificação para os efeitos do art. 105º, nº 4, b), do RGIT. Com efeito, quer 

o Tribunal de 1ª instância, quer a Relação, entenderam que a condição de 

punibilidade estabelecida nesse preceito não exige, para a sua 

verificação, que da notificação nele prevista constem expressamente os 

montantes devidos, dada a natureza variável dos mesmos, cabendo 

portanto ao devedor o ónus de se inteirar dos valores concretamente em 

dívida junto da entidade competente. 

III - Este entendimento das instâncias não pode, em sede de recurso de 

revisão, ser sindicado por este Supremo Tribunal de Justiça. Este meio 

processual destina-se exclusivamente, atendendo ao fundamento 

invocado pelos recorrentes, a apurar se existem factos novos que ponham 

em crise aqueles que serviram de base à condenação. Ora, o facto 

apresentado pelos arguidos, embora ocorrido posteriormente à 

condenação, e nessa medida estrita sendo “novo”, não tem qualquer 

eficácia para questionar a matéria de facto julgada provada e que foi 

decisiva para a condenação: a notificação efetuada em 19-05-2016, ao 

abrigo do art. 105º, nº 4, b), do RGIT. 

IV - A questão que os recorrentes colocam é afinal uma questão de direito – a 

interpretação do citado preceito legal; isto é, saber se a condição de 

punibilidade nele inclusa impõe a notificação ao arguido do montante da 

coima. Essa questão, que foi objeto de apreciação pela Relação, tendo 

assim os recorrentes tido acesso a um segundo grau de jurisdição sobre o 

tema, escapa completamente ao conhecimento do Supremo Tribunal de 

Justiça, no âmbito do recurso de revisão. 

 

13-02-2019 

Proc. n.º 196/16.0T9TVR-A.S1 - 3.ª Secção 

Maia Costa (relator) * 

Pires da Graça 

Santos Cabral 

 

 Abuso sexual de pessoa incapaz de resistência 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 
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 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - Quanto à pena única a aplicar ao arguido em sede de cúmulo jurídico, a 

medida concreta da pena única do concurso de crimes 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 - Estando em concurso a prática pelo arguido de 2 crimes de abuso sexual 

de pessoa incapaz de resistência, p. e p. pelos arts. 165.º, n.º 1 e 2, 75.º e 

76.º do CP (um deles como reincidente) e um crime de abuso sexual de 

pessoa incapaz de resistência agravado, p. e p. pelos arts. 165.º, n.º 1 e 

2, 177.º, n.º 5, 75.º e 76.º do CP, partindo da moldura penal abstrata do 

cúmulo jurídico balizada entre 4 anos e 10 meses e 11 anos e 4 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, 

procedendo ao cúmulo jurídico, das penas parcelares nos termos do art. 

77.º, n.ºs 1 e 2, do CP, mostra-se justa, necessária, proporcional e 

adequada a pena única de 6 anos de prisão. 

 

20-02-2019 

Proc. n.º 899/15.6JAPRT.P1.S1 – 3.ª Secção 

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 

I  - Inexiste oposição de julgados se as decisões proferidas no acórdão 

recorrido e fundamento, não partiram de idêntica situação de facto. 

II - Inexiste oposição de julgados se no acórdão recorrido os arguidos foram 

condenados pela prática de um crime de contrafacção, imitação e uso 

ilegal de marca previsto e punido pelo art. 323.º al. f) do CPI, estando em 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

34 

Número 254 – Fevereiro de 2019 

 

 

causa a conduta delituosa no uso dos produtos, serviços, 

estabelecimentos ou empresa, de uma marca registada pertencente a 

outrem, ou seja, a assistente, ao passo que no acórdão fundamento é 

apreciada a questão sobre se existem indícios suficientes de se terem 

verificado os pressupostos de que depende a aplicação de uma pena aos 

arguidos pela prática, quanto ao arguido, de um crime de venda, 

circulação ou ocultação de produtos ou artigos, p. e p. pelos arts. 323.º, 

al. b) - imitação de marca - e 324.º, ambos do DL 36/2003, de 05-03, em 

que estava em causa a conduta delituosa que se consubstanciava em 

imitar, no todo ou em alguma das suas partes, características de uma 

marca registada. 

III - Uma vez que as situações de facto são diferentes, os acórdãos 

pretensamente colidentes não se encontram em oposição, inexistindo 

decisões opostas sobre a mesma questão jurídica. 

 

20-02-2019 

Proc. n.º 330/13.1TASLV.E2-A.S1 – 3.ª Secção 

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

Santos Cabral 

 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - No Proc. A, por acórdão de 4/4/2018 (fls. 422-429 do II vol.), foi o arguido 

V condenado, em audiência de cúmulo jurídico (art. 472.º, n.º 2 CPP) na 

pena única de 5 anos e 10 meses de prisão, resultante das penas de 

prisão aplicadas no proc. A e no proc. B. 

II - O disposto no art. 374.º do CPP tem o seu pleno âmbito de aplicação nas 

decisões da 1.ª instância. Todavia, o seu alcance é mais restrito, mais 

moderado, no domínio das decisões proferidas pelos tribunais superiores, 

em via de recurso, ou no caso dos cúmulos jurídicos supervenientes. 

III -  Todos os parâmetros relativos à fundamentação foram cumpridos pelo 

aresto em crise. 

Efectivamente, no mesmo são identificados os processos a cumular, bem 

como é feita uma enumeração detalhada dos factos integrantes dos 

crimes em concurso, assim possibilitando uma valoração do ilícito global 

perpetrado, uma ponderação conjunta de factos e da personalidade do 

arguido. 

IV - O relatório social, além de não constituir prova vinculativa, tem sido 

encarado como um elemento de solicitação facultativa.  

Mas o aresto recorrido, conforme ressalta, nomeadamente, dos n.º 1 a 18 

da Matéria de facto provada, que integram os Dados relevantes do 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

35 

Número 254 – Fevereiro de 2019 

 

 

processo de socialização, contém, os factos até Janeiro de 2018 (o aresto 

é datado de 4 de Abril de 2018) relativos às condições sociais, 

económicas e familiares indispensáveis à avaliação da personalidade do 

arguido e à fixação da pena. 

Não se verifica assim qualquer nulidade do aresto em crise. 

V -  Atentos os factos, que ocorreram num período que se estende por vários 

anos, a ilicitude acentuada, o dolo directo e intenso, bem como as 

elevadas necessidades de prevenção geral e especial, considera-se 

adequada a pena imposta no aresto em crise. 

 

20-02-2019 

Proc. n.º 1368/13.4TAVIS.S2 – 3.ª Secção 

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

 

 Recurso de revisão 

 Falsidade de depoimento ou declaração 

 

I  - No caso dos presentes autos de revisão de sentença, estamos perante 

duas sentenças transitadas em julgado: 

--uma sentença de 4/6/2014 (transitada em 4/7/2014), exarada no âmbito 

dos presentes autos (Proc. X), na qual o arguido C foi condenado pela 

prática de um crime de uso de documento de viagem alheio, p. e p. pelo 

art. 261.º, n.º 1 do CP na pena de 120 dias de multa, à razão diária de 
cinco euros (5 €), o que perfaz a quantia global de €600. 

Na base deste processo esteve o auto de notícia lavrado pelo agente da 

PSP T.  

Em julgamento o arguido C negou a prática dos factos, prestando 

declarações quanto às suas condições económicas. 

Essencial para a condenação foi o depoimento do referido autuante; 

--um acórdão de 12/2/2016, do Tribunal Judicial, posteriormente 

confirmado por aresto da Relação (transitada em julgado em 18/5/2017—

v. certidão de fls. 10v.), exarada no âmbito do processo Y), na qual o 

arguido T foi condenado pela prática de vários crimes (peculato, falsidade 

de testemunho agravado, violação de domicílio, falsificação de documento 

autêntico, denegação de justiça e prevaricação, abuso de poder, roubo 

agravado) na pena única 6 seis) anos e 6 (seis) meses de prisão. Neste 

acórdão foram considerados falsos os meios de prova que determinaram 

a condenação do arguido C no âmbito dos presentes autos (Proc. X) (v. 

n.º 7, 18 a 25, 37, 38, 41, 42, 45, 46 a 48 da matéria de facto provada) 

escrevendo-se no n.º 24 da matéria de facto provada, com referência ao 

C, que «Tal condenação assentou no auto de notícia com o conteúdo falso 

elaborado por T… e no seu depoimento falso realizado naquela audiência 

de julgamento». 
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II - O caso em análise enquadra-se assim no disposto na al. a) do n.º 1 do art. 

449.º do CPP, invocada pelo MP como fundamento do presente recurso. 

Temos duas decisões, transitadas em julgado, sendo que o aresto mais 

recente (Proc. Y) considerou falsos o conteúdo do auto de notícia, bem 

como o depoimento do autuante, meios de prova que foram essenciais, 

determinantes para a condenação do Carlos no âmbito da primeira 

sentença (Proc. X). 

Verificam-se, pelo exposto, os requisitos exigidos por aquela alínea, pelo 

que se acorda em conceder a revisão pedida pelo Ministério Público, a fim 

de se proceder a novo julgamento tendo em vista a absolvição do arguido 

C. 

 

20-02-2019 

Proc. n.º 528/14.5PBAMD-A.S1 – 3.ª Secção 

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

Santos Cabral 

 

 Habeas corpus 

 Caso julgado 

 Liberdade condicional 

 

I  - Os fundamentos invocados nesta providência apresentam alguma 

identidade com os apresentados em anterior providência de “habeas 

corpus” que foi indeferida, podendo, por isso, ser equacionada a 

verificação da excepção do caso julgado, atentos os requisitos exigidos 

nos arts. 580.º e 581.º do CPC, disposições aplicáveis por força do artigo 

4.º do CPP. Efectivamente, observa-se a identidade do sujeito (o 

requerente é o mesmo), e a identidade do pedido (a sua imediata 

restituição à liberdade). A causa de pedir (a ilegalidade da prisão) nesta 

providência corresponde está muito próxima da que integrou o 

fundamento da anterior providência de habeas corpus. 

II - O STJ tem regularmente decidido, a prisão do requerente só seria de 

considerar ilegal, porque perdurara por tempo excessivo, se a concessão 

de liberdade condicional se mostrasse obrigatória, como seria o caso da 

hipótese prevista no n.º 4 do art. 61.º do CP. 

III - A liberdade condicional é obrigatoriamente concedida quando o 

condenado tiver cumprido 5/6 de uma pena superior a 6 anos, nos termos 

do art. 61.º, n.º 4, do CP, sendo as restantes situações, previstas em tal 

normativo, de concessão facultativa quando o condenado atinge metade 

ou os 2/3 da pena e se mostrem presentes os requisitos previstos naquele 

artigo. 

IV - Encontrando-se o peticionante em cumprimento de pena prisão em 19-01-

2018, cujo termo apenas será atingido em 25-10-2020, conforme 

liquidação da pena efectuada nos autos, forçoso é concluir que o 
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respectivo prazo ainda não decorreu, não se verificando, pois, a invocada 

ilegalidade da prisão, a qual, foi determinada pela autoridade competente 

e por facto que a lei permite (execução da pena imposta), não importando 

ofensa de qualquer princípio ou norma constitucional.  

 

20-02-2019 

Proc. n.º 114.12.4PBBGC-F.S1 – 3.ª Secção 

Manuel Augusto de Matos (relator) 

Lopes da Mota 

Santos Cabral 

 

 Recurso de revisão 

 Nulidade insanável 

 Trânsito em julgado 

 Facto novo 

 Processo equitativo 

 Prova proibida 

 

I  - O direito à revisão de sentença, que se efectiva por via de recurso 

extraordinário que a autorize (art. 449.º e ss. do CPP), com realização de 

novo julgamento, possibilita a quebra do caso julgado de sentenças 

condenatórias que devam considerar-se injustas por ocorrerem os motivos 

taxativamente previstos na lei (art.º 449.º, n.º 1, do CPP).  

II - A eventual nulidade insanável decorrente da não presença do arguido em 

julgamento (arts. 119.º, al. c), e 332.º, n.º 1, do CPP), em virtude de erro de 

notificação, deve ser declarada durante o procedimento, até ao trânsito 

em julgado da decisão final, podendo constituir fundamento de recurso 

(art. 410.º do CPP). 

III - Tal nulidade, que não é um “facto novo” (art. 449.º, n.º 1, al, d), do CPP), 

não constitui fundamento do recurso extraordinário de revisão da sentença 

condenatória. 

IV - O direito à revisão da sentença constitui um direito e uma garantia 

relativos à aplicação da lei penal (art. 29.º da CRP), que não se confunde 

com as garantias de processo penal (art. 32.º da CRP) que conformam o 

processo e conferem um conjunto de direitos processuais, dando corpo 

aos elementos de um “processo equitativo”, no nomen juris dos arts. 6.º da 

Convenção Europeia dos Direitos Humanos e 20.º, n.º 4, da CRP. 

V -  Podendo interceptar-se com elementos do “processo equitativo” ou do 

“processo justo” (fair trial), o direito à revisão encontra fundamento na 

existência de uma sentença condenatória que, pela sua “injustiça”, não 

possa ser aceite no mundo do direito; o que na revisão está em causa é a 

própria sentença e o que por esta via se protege é a possibilidade de 

revisão de uma sentença que impõe uma “condenação” que se revele 

“injusta”.  
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VI - Visando o art. 32.º da CRP e o art. 6.º da Convenção garantir que a 

condenação só possa ser obtida através de um “processo justo”, a sua 

violação só poderá ter relevância para efeitos de revisão na medida em 

que, por razões de natureza processual material relativas a proibições de 

prova, o resultado se deva considerar “injusto”, sendo as questões de 

procedimento, surgidas no decurso deste, resolvidas por via do regime da 

validade dos actos processuais. 

VII - No sistema da Convenção, a possibilidade de revisão (de “reabertura do 

processo”), que se distingue do direito ao recurso enquanto garantia do 

direito de defesa (artigo 2.º do Protocolo n.º 7), é admitida em 

circunstâncias excepcionais, “nos termos da lei e do processo penal do 

Estado em causa”, sendo que, como tem salientado o Tribunal Europeu 

dos Direitos Humanos (TEDH), um dos aspectos fundamentais do Estado 

de direito é o princípio da certeza jurídica, o qual exige, inter alia, que, 

quando os tribunais decidem em definitivo uma questão, a sua decisão 

não possa ser questionada. 

VIII - Como se extrai da jurisprudência do TEDH, pode uma decisão “injusta” 

resultar de um processo no seu todo considerado “injusto”, em violação 

do artigo 6.º da Convenção, se forem violadas regras de obtenção de 

prova que conduziu à condenação, em virtude de ter ocorrido violação de 

outros direitos protegidos pela Convenção, em particular do direito à 

protecção contra a tortura (artigo 3.º) ou do direito ao respeito pela vida 

privada (artigo 8.º). 

IX - A violação das disposições processuais pode, por este motivo, constituir 

“um vício fundamental no processo” susceptível de “afectar o resultado do 

julgamento”, na formulação do n.º 2 do artigo 4.º do Protocolo n.º 7 da 

Convenção dos Direitos Humanos. 

X  - A partir de 2007, com Lei 48/2007, de 29-08, passou-se admitir que a 

revisão pode ser requerida com este novo fundamento (o da al. e) do n.º 1 

do art. 449.º do CPP), isto é, se, posteriormente à condenação, se 

descobrir que lhe serviram de fundamento provas proibidas, nos termos 

dos n.ºs 1 a 3 do artigo 126.º do CPP. 

XI - A nulidade que neste caso vem invocada é, porém, uma nulidade de 

natureza diversa, que não se confunde com a prevista no artigo 126.º do 

CPP e 32.º, n.º 8, da CRP. 

 

20-02-2019 

Proc. n.º 557/13.6TACVL-B.S1 - 3.ª Secção 

Lopes da Mota (relator) * 

Vinício Ribeiro 

Santos Cabral 

 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Concurso de infracções 
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 Concurso de infrações 

 Novo cúmulo 

 

I  - Ao concurso de conhecimento superveniente aplicam-se, por força do 

citado art. 78.º, n.º 1, do CP, as mesmas regras do concurso de 

conhecimento contemporâneo, previstas no artigo anterior desse diploma. 

Com isto pretende o legislador que o condenado não seja prejudicado 

pelo conhecimento extemporâneo do concurso de penas, beneficiando 

assim do regime do cúmulo jurídico, mais favorável do que o da 

acumulação material das penas. 

II - Na verdade, estabelece o art. 77.º, n.º 1, do CP que o concurso é punido 

com uma pena única, em cuja medida são considerados, em conjunto, os 

factos e a personalidade do agente. E o n.º 2 acrescenta que a pena única 

aplicável tem como limite máximo a soma das penas parcelares (não 

podendo ultrapassar 25 anos de prisão) e como limite mínimo a mais 

elevada das penas parcelares. 

III - No caso de uma das condenações anteriores ser constituída por uma 

pena conjunta, em razão de existência de concurso, essa pena não 

subsiste, ainda que transitada em julgado. Na verdade, o caso julgado 

formado quanto ao cúmulo jurídico vale apenas se e enquanto não se 

alterarem as circunstâncias que determinaram a sua elaboração, ou seja, 

se e enquanto não houver notícia superveniente da existência de outras 

penas que integrem o concurso. 

IV - Sobrevindo esse conhecimento, o tribunal deve anular (ou “desfazer”) o(s) 

cúmulo(s) anterior(es), e considerar somente, para a elaboração do novo 

cúmulo, o conjunto das penas parcelares, que readquirem autonomia. Ou 

seja, não há cúmulos de cúmulos. 

V -  A moldura da nova pena conjunta, uma vez “desfeitos” os anteriores 

cúmulos, tem pois como limite mínimo a pena parcelar mais elevada de 

todas as que se encontram em concurso (e não a pena do cúmulo mais 

grave) e limite máximo a soma das penas parcelares (e não a soma dos 

cúmulos anteriores).  

VI  De qualquer forma, o cúmulo anterior mais elevado não deixará de ser um 

“ponto de referência” a ter em consideração na fixação da nova pena 

conjunta, na medida em que esta última deverá normalmente, pelo 

acréscimo de novas penas, ser superior a esse cúmulo anterior. E também 

servirá de referência quando, como acontece frequentemente, as 

condenações de conhecimento superveniente mantenham com as do 

cúmulo anterior uma relação de sentido muito estreita, isto é, quando os 

factos respetivos assumam uma proximidade temporal e material muito 

apertada. Nesse caso, por uma razão evidente de coerência e de justiça 

material, não deverá haver disparidades de critérios na determinação da 

nova pena conjunta. 

VII - A determinação da medida concreta da pena única deve atender, como 

qualquer outra pena, aos critérios gerais da prevenção e da culpa (art. 
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71.º do CP); e ainda a um critério especial: a consideração conjunta dos 

factos e da personalidade do agente, na sua relação mútua, agora 

reavaliada à luz do conhecimento superveniente dos novos factos (citado 

art. 77.º, n.º 1, do CP). Ao tribunal impõe-se uma apreciação global dos 

factos, tomados como conjunto, e não enquanto mero somatório de factos 

desligados, na sua relação com a personalidade do agente, neles 

revelada.  

VIII - Essa determinação da pena única, quer pela sua sujeição aos critérios 

gerais da prevenção e da culpa, quer pela necessidade de proceder à 

avaliação global dos factos na ligação com a personalidade, não é 

compatível com a utilização de critérios rígidos, com fórmulas 

matemáticas ou critérios abstratos de fixação da sua medida.  

IX - Por último, há que considerar que não é tanto ao número de crimes que 

importa atender para avaliar a gravidade do comportamento global do 

agente, embora esse fator não possa ser ignorado evidentemente, mas 

sim essencialmente ao tipo de criminalidade praticado pelo agente, não 

sendo a repetição, ainda que intensiva, do mesmo tipo que pode agravar 

qualitativamente a tipologia criminosa. 

 

20-02-2019 

Proc. n.º 651/15.9PBFAR-C.E1.S1 - 3.ª Secção 

Maia Costa (relator) * 

Pires da Graça 

 

 Tráfico de estupefacientes  

 Depoimento indirecto 

 Depoimento indireto 

 Medida concreta da pena 

 

I  - Quando a testemunha reproduz em audiência os acontecimentos que 

pessoalmente colheu através dos próprios sentidos, o seu depoimento é 

de conhecimento directo. 

II - Depoimento indirecto é o relato que uma testemunha traz ao processo da 

narração, descrição ou das afirmações que outrem lhe transmitiu sobre os 

factos que constituem o objecto da causa. Ou, numa definição simplista e 

redutora, é o testemunho do "diz que disse determinada pessoa". 

III - Um órgão de polícia criminal não está legalmente inabilitado para poder 

depor como testemunha, designadamente para relatar os factos de que 

tomou conhecimento em contextos de diligências de prova com 

autonomia e que escapam ao registo oral, além dos percepcionados em 

momentos da vida quotidiana e de cidadania comum. 

IV - Tendo a testemunha, militar da GNR, no depoimento prestado na 

audiência de julgamento, relatado factos que viveu e presenciou, sobre os 

quais tinha conhecimento directo, tal depoimento não é um testemunho de 

ouvir dizer. 
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V -  Ponderando o grau da ilicitude dos factos (o arguido traficou cocaína, 

durante um período temporal de, pelo menos, cerca de 5 meses, não 

vendeu directamente aos consumidores, fornecendo um intermediário, o 

qual, por si ou através de outro intermediário, distribuiu por um número 

expressivo de compradores consumidores) e, por outro lado que a 

quantidade apreendida não é elevada (50,043 g.), que no tráfico não 

empregou meios sofisticados (telemóvel para os contactos e automóvel 

para as entregas) e que os valores apreendidos são baixos, apesar de ser 

a 3.ª condenação por este tipo de crime, entende-se como adequada a 

pena 7 anos e 6 meses de prisão (em detrimento da pena de 9 anos de 

prisão aplicada na Relação) pela prática como autor material de um crime 

de tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo art. 21.º, n.º 1, do DL 15/93, de 

22-01. 

 

20-02-2019 

Proc. n.º 5/16.0GABJA.E1.S1 – 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

Santos Cabral 

 

 Omissão de pronúncia 

 Sanação 

 Pena suspensa 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Suspensão da execução da pena 

 

I  - Omitindo o englobamento de uma das penas de prisão aplicadas a um 

dos crimes que integram o concurso em apreciação, o acórdão 

cumulatório deixou de pronunciar-se sobre questão que não podia deixar 

de conhecer e apreciar, incorrendo, por isso, em omissão de pronúncia, 

determinativa de nulidade, nos termos do disposto do art. 379.º, n.º 1, al. 

c), do CPP. 

II - Sendo a nulidade em causa de conhecimento oficioso, pode o tribunal de 

recurso supri-la, quando tal seja possível e desde que o suprimento não 

agrave a condenação do arguido, pelo que, este STJ, ao abrigo do 

disposto no art. 379.º n.º 2 do CPP suprindo a nulidade que contamina o 

acórdão recorrido, inclui no cúmulo jurídico que aqui está em apreço, 

também a terceira pena nele omitida de 2 anos e 6 meses que ao arguido 

foi aplicada no processo em epígrafe/ por ter cometido não apenas dois 

(como nele referido) mas sim três crimes de furto qualificado. 

III - É jurisprudência uniforme deste STJ que no cúmulo jurídico em caso de 

concurso superveniente de crimes, podem, na formação da pena única, 
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ser englobadas penas de prisão efetiva e penas de prisão com execução 

suspensa. 

IV - No cúmulo jurídico de penas por conhecimento superveniente a 

personalidade revelada no cometimento dos factos, tem especial 

relevância para o estabelecimento e a compreensão da interconexão entre 

os diversos crimes do concurso "e, destarte se o mesmo tem propensão 

para o crime, ou se na realidade, estamos perante um conjunto de eventos 

criminosos episódicos", sem estratificada desconformidade com a 

fidelidade ao direito.  

V -  Perante uma moldura penal abstracta de cúmulo entre 3 anos e 13 anos e 

3 meses de prisão, ponderando que o arguido cometeu os crimes aqui em 

concurso entre 27-03 e 01-08 de 2015, os 5 crimes de furto qualificado 

foram cometidos em pouco mais de um mês, ponderando a juventude do 

arguido, os baixos valores do furto, à homogeneidade do modus operandi 

(não revelando especial preparação ou perfeição na execução dos 

crimes) e das circunstâncias em que foram cometidos (apropriação de 

pequenos valores e sem causar danos valorados), que se está perante 

crimes que o legislador não considera criminalidade violenta (definição 

constante do art. 1.º do CPP) e, sobretudo, o efeito previsível da pena de 

prisão efectiva (de acordo com os factos provados o arguido parece estar 

a tentar reorganizar a sua vida pessoal), entende-se adequada a pena 

única de 4 anos e 6 meses de prisão efectiva (em detrimento da pena 

única de 5 anos e 10 meses de prisão aplicada em 1.ª instância), a que 

acresce a pena de 55 dias de multa à taxa diária de 5 euros aplicada pela 

prática de um crime de consumo de estupefacientes. 

VI - Pressuposto material da suspensão da execução da pena de prisão é que 

o tribunal, apoiado nos factos, nas circunstâncias do seu cometimento, na 

personalidade do agente neles revelada, nas suas condições de vida e na 

conduta anterior e posterior, permita prever, fundamentadamente, que a 

condenação e a ameaça de execução da pena são suficientes para que o 

arguido adeqúe a sua conduta de modo a respeitar o direito. 

VII - As condições sociais do arguido relatadas nos factos provados (não ter 

emprego ou ocupação profissional, estilo de vida inactivo, desregrado e 

marginal, fraco sentido crítico e de responsabilidade e convivialidade e 

permeabilidade a grupos pro-marginais) não são de molde a que possa 

razoável e fundadamente prever-se outra vez que que a pena de 

substituição, que anteriormente não atingiu o escopo de afastar o arguido 

do cometimento de crimes contra a propriedade, poderia agora assegurar 

esse mesma finalidade. Consequentemente a pena de prisão conjunta 

para o vertente concurso tem de ser efectiva. 

 

20-02-2019 

Proc. n.º 736/15.1SELSB-C – 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 
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Santos Cabral 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Novos meios de prova 

 

I  - O recurso de revisão como recurso extraordinário não é um recurso 

ordinário, nem sucedâneo deste, pelo que perante provas legalmente 

permitidas e valoradas que serviram de suporte a determinada decisão, 

transitada em julgado, não pode infirmar-se essa decisão com fundamento 

nessas mesmas provas, ou em outras que não sejam legalmente 

tempestivas, ou sendo-o, não indiquem que traduzem dúvidas concretas e 

graves sobre a justiça da condenação. 

II - Carece de fundamento o recurso de revisão apresentado tendo por 

fundamento a apresentação de facturas com as quais o recorrente visa 

comprovar que era difícil saber que os objectos que lhe foram 

apreendidos e que deram origem ao processo de condenação, eram 

contrafeitos, porquanto esta não é idónea para, por si só ou conjugada 

com os demais elementos probatórios conhecidos e apreciados no 

processo, suscitar graves dúvidas sobre a justiça da condenação. 

 

27-02-2019 

Proc. n.º 299/16.0ECLSB-A.S1 - 3.ª Secção 

Pires da Graça (relator) 

Raúl Borges 

Santos Cabral 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Rejeição de recurso 

 

I  - Entre os pressupostos de natureza substancial do recurso para fixação, 

conta-se:  

- a justificação da oposição entre os acórdãos que motiva o conflito de 

jurisprudência;  

- a verificação de identidade de legislação à sombra da qual foram 

proferidas as decisões.  

II - 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.  

III - Sendo o recurso de fixação de jurisprudência um recurso extraordinário e, 

por isso, excepcional, é entendimento comum deste Supremo Tribunal, 

que a interpretação das regras jurídicas disciplinadoras de tal recurso, 
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deve fazer-se com as restrições e o rigor inerentes (ou exigidas) por essa 

excepcionalidade. 

IV - Inexiste identidade de situações de facto se os acórdãos fundamento e 

recorrido assentaram em momentos temporais diferentes relativamente a 

ambos os crimes o de violência doméstica e o de violação, sendo que o 

acórdão fundamento incide ainda sobre os elementos do preenchimento 

do tipo de violação agravada (ausência de força física e o elemento típico 

agravativo), que não foram abordados no acórdão recorrido. 

V -  Inexistindo identidade de situações de facto, conclui-se pela não oposição 

de julgados, na medida em que se desconhece como teria decidido o 

acórdão fundamento se, no caso ali sub iudice, os actos relativos a crimes 

de violação tivessem sido praticados já para além do período do crime de 

violência doméstica. 

 

27-02-2019 

Proc. n.º 274/16.5GAMSN-A.S1 - 3.ª Secção 

Pires da Graça (relator) 

Raúl Borges 

Santos Cabral 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Rejeição de recurso 

 

I  - Entre os pressupostos de natureza substancial do recurso para fixação, 

conta-se:  

- a justificação da oposição entre os acórdãos que motiva o conflito de 

jurisprudência;  

- a verificação de identidade de legislação à sombra da qual foram 

proferidas as decisões.  

II - 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.  

III - Sendo o recurso de fixação de jurisprudência um recurso extraordinário e, 

por isso, excepcional, é entendimento comum deste Supremo Tribunal, 

que a interpretação das regras jurídicas disciplinadoras de tal recurso, 

deve fazer-se com as restrições e o rigor inerentes (ou exigidas) por essa 

excepcionalidade. 

IV - Resultando evidente a existência de uma oposição de julgados em 

cumulação sucessiva de penas de prisão, relativamente a uma das quais 

houve revogação de liberdade condicional concedida, na medida em que, 

ambos os acórdãos – recorrido e fundamento – assentaram em soluções 

de direito opostas, no domínio da mesma legislação, sobre situação de 
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facto idêntica, deve o processo prosseguir (art. 441.º, n.º 1, 2.ª parte do 

CPP). 

 

27-02-2019 

Proc. n.º 1986/10.2TXCBR-M.P1-C.S1 - 3.ª Secção 

Pires da Graça (relator) 

Raúl Borges 

Santos Cabral 

 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - Na determinação concreta da pena única de cúmulo jurídico impõe-se a 

averiguação sobre se ocorre ou não ligação ou conexão entre os factos 

em concurso, a existência ou não de qualquer relação entre uns e outros, 

bem como a indagação da natureza ou tipo de relação entre os factos, 

sem esquecer o número, a natureza e gravidade dos crimes praticados e 

das penas aplicadas, tudo ponderando em conjunto com a personalidade 

do agente referenciada aos factos, tendo em vista a obtenção de uma 

visão unitária do conjunto dos factos, que permita aferir se o ilícito global é 

ou não produto de tendência criminosa do agente, bem como fixar a 

medida concreta da pena dentro da moldura penal do concurso.  

II - Valorando o ilícito global perpetrado, na ponderação conjunta dos factos e 

personalidade do arguido, como determina o art. 77.º, n.º, 1 do CP, a 

natureza e gravidade dos ilícitos (1 crimes de furto qualificado, 2 crimes 

de furto simples, 3 crimes de condução sem habilitação legal), revela-se 

justa e adequada a pena única de 10 anos de prisão (em vez de 11 anos 

aplicada pela 1.ª instância), na lesão dos bens jurídicos atingidos, 

incidindo em motivação de natureza patrimonial, as fortes exigências de 

prevenção geral na defesa e restabelecimento das normas violadas, 

sendo forte a intensidade do dolo, e da culpa bem como as fortes 

exigências de socialização, que os factos praticados e à vida pregressa 

do arguido revelam, devendo ter-se em conta os efeitos previsíveis da 

pena no comportamento futuro do mesmo, que revela falta de preparação 

para manter conduta lícita traduzida em tendência criminosa, sendo que 

como se referiu apresenta um percurso de vida condicionado pela 

problemática de toxicodependência, facto que se tem vindo a repercutir 

numa instabilidade a nível pessoal e social muito significativa, com 

dificuldades em ultrapassar mesmo quando em meio livre, ressaltando 

sempre uma postura de recaída nos consumos, desinvestimento pessoal e 

profissional e aparentemente, propensa à prática de crimes, e os limites 

legais da pena aplicável, não se revela excessiva, desadequada, nem 

desproporcional a pena única de 5 anos e 6 meses de prisão (em 
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detrimento da pena de 6 anos e 6 meses de prisão aplicada em 1.ª 

instância). 

 

27-02-2019 

Proc. n.º 97/16.1PBRGR.S1 - 3.ª Secção 

Pires da Graça (relator) 

Raúl Borges 

 

 Recurso de revisão 

 Novos meios de prova 

 Testemunha 

 Recurso penal 

 

I  - O legislador indígena, na linha da nebulosidade, vacuidade e 

enodoamento da normatividade publicada em sede de recurso de 

revisão, optou por uma redacção que permite uma interpretação esquiva 

e de sentido variegado ao estatuir que a superveniência de meios de 

prova admitidos para uma revisão de sentença são aqueles que “de per si 

ou combinados com os que forma apreciados no processo, suscitem 

graves dúvidas sobre a justiça da condenação (al. d) do n.º 1 do art. 449.º 

do CPP). 

II - Temos que a lei apenas queira ter tido como factor capaz e apto a 

modificar/alterar/revogar uma sentença firme aquele instrumento 

processual que a lei habilita a uma actividade probatória por parte do 

tribunal. O requisito axial que a lei exige e/ou faculta ao peticionante de 

uma acção revisora da coisa julgada e, correlatamente, para que uma 

sentença firme possa ser quebrada na sua inteireza institucional-legal, ou, 

o mesmo é dizer, para que ocorra o chamado efeito preclusivo do caso 

julgado, é que os meios de prova, que hão-de abalar e/ou pôr em causa, 

se apresentem como uma novidade na realidade histórico-processual em 

que o caso foi apreciado, debatido, julgado e obtido o juízo condenatório. 

III - Os novos meios de prova apresentados pelo arguido/recorrente não 

afectam o juízo conviccional que determinou a integração da conduta 

criminalmente punível que foi assacada ao recorrente na decisão que o 

condenou como autor material de um crime de tráfico de estupefacientes, 

p. e p. pelo art. 21.º, n.º 1, do DL 25/93, de 22-01, na medida em que, as 

declarações prestadas pelas duas testemunhas apresentadas pelo 

recorrente não alteram a convicção do tribunal que julgou o caso de que o 

estupefaciente que foi apreendido (em flagrante delito) ao arguido se 

destinava à comercialização. Confirmar a qualidade de consumidor do 

arguido não veicula um novo conspecto inferente da situação narrada na 

factualidade consolidada na decisão, qual seja a de que o arguido 

destinava o produto estupefaciente (cocaína) que lhe foi apreendida pela 

PJ no momento em que recebia de outro individuo, precedida de prévio 

conchavo – escutado pelo órgão de polícia criminal – para fornecimento. 
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IV - Contendo-se o recurso do recorrente, afastada a virtualidade 

modificadora que, eventualmente, pudesse ser aportada pelos (“novos”) 

testemunhos, dentro dos lindes de um recurso ordinário, não deverá o 

mesmo ser admitido. 

 

27-02-2019 

Proc. n.º 192/11.3JELSB-C.S2 - 3.ª secção 

Gabriel Catarino (relator) 

Manuel Augusto de Matos 

Santos Cabral 

 

 Recurso de revisão 

 Novos meios de prova 

 Testemunha 

 

I  - O recurso de revisão não visa uma reapreciação da matéria de facto, por 

erro de julgamento na fixação da matéria de facto, por insuficiência de 

prova ou incorreta valoração da mesma, mas antes uma nova decisão 

assente em novo julgamento, com base em novos dados de facto ou 

elementos de prova. 

II - Tendo o recorrente alegadamente pernoitado com a pessoa que indica, 

tratando-se de um facto pessoal, tinha conhecimento da sua existência 

desde o início da tramitação do processo, sendo certo que foi notificado 

da acusação deduzida com a descrição das datas e factos imputados, 

pelo que, tal testemunha não pode ser indicada atento o disposto no art. 

453.º, n.º 2, do CPP. 

III - Quanto à alegada falta de contacto com a testemunha, não impedia o 

recorrente de a indicar no processo para ser ouvida, e só em momento 

posterior emergiria a questão da possibilidade ou não da prestação de 

depoimento, motivo pelo que, resulta não ter o recorrente demonstrado 

cabalmente que a testemunha indicada esteve impossibilitada de depor 

até à data da decisão revidenda. 

IV -  A nova reapreciação da prova pretendida pelo recorrente no âmbito do 

presente recurso de revisão (designadamente a testemunha) não 

constituem factos novos para efeitos do disposto no artigo 449.º, n.º 1, al. 

d) do CPP. 

 

27-02-2019 

Proc. n.º 2358/11.7JAPRT-D.S1 - 3.ª Secção 

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

Santos Cabral 

 

 Habeas corpus 

 Fundamentos 
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 Cumprimento de pena 

 

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

urgência perante ofensa grave à liberdade com abuso de poder, sem lei 

ou contra a lei; não constitui um recurso sobre actos de um processo 

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; a providência não se 

destina a apreciar erros de direito e a formular juízos de mérito sobre 

decisões judiciais determinantes da privação das liberdades. 

II - O “habeas corpus” contra o abuso de poder em virtude de prisão ilegal é 

um procedimento especial e urgente, no qual se requer ao tribunal 

competente o restabelecimento do direito constitucional à liberdade 

pessoal, vulnerado por uma prisão ordenada, autorizada ou executada 

fora das condições legais ou que sendo originariamente legal se mantém 

para além do tempo ou da medida judicialmente decretada ou em 

condições ilegais. 

III - Cumprindo o requerente neste data a pena única de 3 anos de prisão, 

imposta pelo tribunal, e tendo ainda para cumprir, sucessivamente, o 

remanescente da pena única de 2 anos de prisão (de que já tinha 

cumprido 6 meses e 20 dias) que lhe foi aplicada noutro processo, 

nenhum fundamento existe para considerar que está excedido o prazo de 

execução da pena judicialmente fixada, improcedendo a providência de 

“habeas corpus” por falta de fundamento. 

 

27-02-2019 

Proc. n.º 484/13.7GBABF-A – 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

Santos Cabral 

 

 Cúmulo jurídico 

 Pena suspensa 

 Pena de multa 

 Pena cumprida 

 Crime continuado 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Constitucionalidade 

 

I  - Devendo ser aplicada uma pena única, há que levar em conta o disposto 

no n.º 3 do artigo 77.º do Código Penal (CP), de acordo com o qual, se as 

penas aplicadas aos crimes em concurso forem umas de prisão e outras 

de multa, a diferente natureza da pena de multa mantém-se na pena 

única. Penas de diferente natureza, para efeitos deste preceito, são 
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somente as penas principais, de prisão e de multa; se à condenação 

anterior corresponder uma pena de substituição, a pena única conjunta 

há-de formar-se a partir da pena de prisão substituída. 

II - Estando os crimes numa relação de concurso e estando a decorrer o 

período de suspensão de execução da pena de prisão, deverá a pena de 

prisão substituída concorrer para a determinação da pena única, nos 

termos do artigo 77.º do CP. 

III - As penas prescritas e as penas declaradas extintas nos termos do artigo 

57.º, n.º 1, do CP não devem integrar o cúmulo. 

IV - Tendo sido eliminado o pressuposto de a pena não “estar cumprida, 

prescrita ou extinta”, para que esta pudesse ser incluída no concurso, e 

passando o n.º 1 do artigo 78.º do CP a impor que a pena que já tiver sido 

cumprida seja descontada no cumprimento da pena única aplicada ao 

concurso de crimes” (alteração da Lei n.º 59/2007), o desconto deve 

abranger todas as penas cumpridas, incluindo as penas de substituição. 

V -  A revisão do CP de 1982, em 1995, para além de abandonar a 

“indesejável prescrição cumulativa das penas de prisão e multa na parte 

especial por uma solução de alternatividade”, afastou expressamente a 

regra então constante do artigo 78.º, n.º 3, do CP de 1982, segundo a 

qual, na punição do concurso, a pena de multa e a pena de prisão eram 

sempre cumuladas entre si. 

VI - A interpretação a dar ao segmento do n.º 3 do artigo 77.º do CP, segundo 

o qual «a diferente natureza destas se mantém», não pode acolher a 

manutenção do regime de acumulação, devendo entender-se que deve 

ser aplicada uma pena única de prisão e manter-se a possibilidade de, a 

todo o tempo, ser efectuado o pagamento da multa, evitando a execução 

da prisão subsidiária (n.º 2 do artigo 49.º do CP). 

VII - Estabelecendo o artigo 49.º, n.º 1, do CP que a prisão subsidiária da 

multa corresponde ao tempo desta reduzido a dois terços, deverá esta 

pena de prisão correspondente à multa ser considerada na formação da 

pena única de prisão; efectuado o pagamento da multa, impõe-se o 

desconto que parecer equitativo da pena já cumprida no cumprimento da 

pena única de prisão resultante do cúmulo (artigos 78.º, n.º 1, parte final, e 

81.º do CP). 

VIII - A figura do crime continuado requer a verificação dos pressupostos 

exigidos pelo n.º 2 do artigo 30.º do CP, que dependeria de matéria de 

facto proveniente de modificação não admissível na fase processual de 

conhecimento superveniente do concurso, em que o que está em causa é 

a punição de uma pluralidade de crimes, a que foram aplicadas penas por 

decisões transitadas em julgado, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º e do 

artigo 77.º do CP. 

IX - O sistema de determinação da pena conjunta obedece, a um princípio de 

cúmulo jurídico (artigo 77.º do CP), que deve distinguir-se do princípio de 

absorção, em que a pena do concurso corresponde à pena do crime mais 

grave, ou de exasperação, em que a pena é determinada em função da 
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moldura da pena correspondente ao crime mais grave sem poder 

ultrapassar a soma das penas concretamente aplicadas. 

X  - Embora reconhecendo o contributo para a determinação da medida da 

pena baseado em regras formais de um “logaritmo” de compressão, que o 

próprio autor considera não ser um “critério «matemático» mas um critério 

jurídico, que, na sua operacionalidade, recorre ao auxílio da ciência 

matemática”, o qual, de certo modo, se inspira no princípio da 

exasperação, a jurisprudência estabilizada do STJ vem acentuando a 

necessidade de se levar em consideração, no seu conjunto, os factos 

praticados pelo agente, nos seus elementos típicos e nas suas 

circunstâncias concretas reveladoras da personalidade do agente 

manifestada no facto, de modo a, de acordo com essa avaliação, se fixar 

a pena dentro da moldura autónoma definida por aquele critério do 

cúmulo jurídico, em obediência ao princípio da proporcionalidade 

constitucionalmente imposto. 

XI - O artigo 49.º, n.º 3, da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, a qual se impõe aos Estados-Membros quando apliquem o 

direito da União (art. 53.º, n.º 1), retoma o princípio geral da 

proporcionalidade das penas consagrado pelas tradições constitucionais 

comuns dos Estados-Membros ao estabelecer que “as penas não devem 

ser desproporcionadas em relação à infracção”; não sendo caso de 

aplicação do direito da União, não pode ocorrer a invocada violação da 

Carta, reconduzindo-se a questão sobre a excessividade da pena à 

verificação do respeito pelo critério de proporcionalidade a que se 

subordina a sua aplicação. 

XII - Sendo esta uma questão relacionada com a aplicação da lei e não de 

interpretação, não tem fundamento a alegada “interpretação 

inconstitucional” dos artigos 71.º, n.ºs 1 e 2, e 77.º, n.ºs 1 e 2, do CP. 

XIII - Não se podendo fundar em considerações preventivas de ordem geral, 

pressupostas na definição dos crimes e das molduras abstractas das 

penas, em vista da adequada protecção do bem jurídico em causa, a 

determinação da pena há-de comportar-se no quadro e nos limites da 

gravidade dos factos concretos, nas suas próprias circunstâncias 

concorrentes por via da culpa e da prevenção, isto é, em função da 

gravidade dos ataques ao objecto das acções levadas a efeito pelo 

arguido, partindo, necessariamente, da consideração dos meios utilizados 

e do modo de execução do crime, na presença da previsão dos 

elementos típicos da norma incriminadora. 

 

27-02-2019 

Proc. n.º 186/05.8TASSB.S1 - 3.ª Secção 

Lopes da Mota (relator) * 

Vinício Ribeiro 

 

 Cúmulo jurídico 
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 Pena suspensa 

 Pena cumprida 

 Pena de substituição 

 Pena de multa 

 Falta de fundamentação 

 Nulidade 

 

I  - Se, à data da elaboração do cúmulo jurídico, se mostrar decorrido o 

tempo de suspensão, o qual se conta a partir do trânsito em julgado da 

decisão que aplica tal pena de substituição (art. 50.º, n.º 5, do CP), não 

deverá a pena ser considerada sem previamente ser averiguado e 

esclarecido se foi proferida decisão de extinção da pena, de revogação 

da suspensão ou de prorrogação do período de suspensão (arts. 57.º, 56.º 

e 55.º, al. d), respectivamente, do CP), sob pena de nulidade da sentença 

(art. 379.º, n.º 1, al. c), do CPP) 

II - O n.º 1 do art. 78.º do CP, na redacção resultante da Lei 59/2007, obriga a 

incluir no cúmulo todas as penas aplicadas aos crimes em concurso, 

mesmo que já tenham sido cumpridas, só não o devendo ser as penas 

prescritas ou extintas. 

III - Devendo a pena de prisão substituída ser incluída no cúmulo, há que 

descontar a pena de multa de substituição no cumprimento da pena 

única, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 78.º e no art. 81.º do CP. O 

que também deverá ser conhecido na decisão que aplica a pena única. 

IV - A sentença condenatória numa pena única conjunta, em caso de 

concurso de crimes, deve, na sua auto-suficiência, respeitar os requisitos 

de fundamentação exigidos pelo n.º 2 do art. 374.º, quanto ao objecto da 

decisão, e pelo n.º 1 do art. 375.º, do CPP, quanto à medida da sanção 

aplicada, incluindo, necessariamente, a descrição dos factos praticados 

pelo arguido e os factos relevantes relacionados com a personalidade 

deste (art. 77.º, n.º 2, do CPP). 

V -  A necessidade de fundamentação decorre directamente do art. 205.º, n.º 

1, da CRP, segundo o qual as decisões dos tribunais que não sejam de 

mero expediente são fundamentadas nos termos previstos na lei. O dever 

de fundamentação resulta de razões de ordem constitucional que 

implicam a necessidade de justificação do exercício do poder estadual, 

de modo a possibilitar o seu controlo por parte dos sujeitos processuais e 

dos tribunais superiores, conferindo garantia efectiva ao direito de defesa, 

incluindo o direito ao recurso consagrado no art. 32.º, n.º 1, da CRP. 

VI - Na perspectiva dos direitos processuais, o TEDH vem interpretando o art. 

6.º da CEDH para a protecção dos direitos humanos no sentido de que a 

fundamentação das decisões dos tribunais, constituindo um princípio de 

boa administração da justiça num Estado de Direito, representa um dos 

aspectos do direito a um processo equitativo protegido por esta 

disposição, a qual impõe o dever de os tribunais motivarem 

adequadamente as suas decisões, de acordo com a sua natureza. 
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VII - Como se tem sublinhado na jurisprudência constante deste STJ, com a 

fixação da pena única pretende-se sancionar o agente, não só pelos 

factos individualmente considerados, mas também, e especialmente, pelo 

respectivo conjunto, não como mero somatório de factos criminosos, mas 

enquanto revelador da dimensão e gravidade global do seu 

comportamento. Importante na determinação da pena única, salienta-se, é 

a averiguação sobre a relação entre os factos em concurso, sem esquecer 

o número, a natureza e gravidade dos crimes praticados e das penas 

aplicadas, tudo ponderando em conjunto com a personalidade do agente 

referenciada aos factos, tendo em vista a obtenção de uma visão que 

permita aferir se o ilícito global é ou não produto de tendência criminosa 

do agente, de modo a fixar a medida concreta da pena dentro da moldura 

penal do concurso.   

VIII - Como também se tem salientado, o julgamento do concurso de crimes 

por conhecimento superveniente constitui um novo julgamento, destinado 

a habilitar o tribunal a produzir um juízo autónomo relativamente aos 

produzidos nos julgamentos dos crimes singulares, o que exige uma 

fundamentação própria, de facto e de direito. A sentença de um concurso 

de crimes não pode deixar de conter uma referência aos factos cometidos 

pelo agente, na sua singularidade circunstancial, pois só esta, dando os 

contornos de cada crime em concurso, pode informar sobre a ilicitude 

concreta dos crimes praticados, a homogeneidade da actuação do 

agente, a eventual interligação entre as diversas condutas, enfim, a forma 

como a personalidade deste se manifesta nas condutas praticadas.   

IX - A decisão de cúmulo deve conter a enumeração dos factos relevantes 

para a incriminação e para a determinação da pena, na medida do 

necessário a verificar e a ponderar a sua conexão e a sua relação com a 

personalidade do arguido, neles manifestada, nos termos exigidos pelo 

art. 77.º, do CP para determinação da pena única, o que não se realiza 

por mera referência genérica aos factos provados em cada um dos 

processos em que foram aplicadas as penas aos crimes em concurso, 

com ausência de qualquer referência aos tipos legais de crime praticados 

e às normas legais incriminadoras concretamente violadas. 

X  - A omissão de fundamentação constitui a nulidade prevista na al. a) do n.º 

1 do art. 379.º do CPP que não pode ser suprida por este STJ, o qual, 

assim, se encontra impossibilitado de apreciar as questões suscitadas 

pelo recorrente quanto à fundamentação de facto da decisão sobre a 

aplicação da pena. 

 

27-02-2019 

Proc. n.º 1960/18.0T8VCT.S1 - 3.ª Secção 

Lopes da Mota (relator) * 

Vinício Ribeiro 

 

 Cúmulo jurídico 
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 Pena de multa 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - Nos presentes autos foi efectuado o cúmulo jurídico das penas aplicadas 

ao arguido C  (pena destes autos e dos Proc. Comum Colectivo n.º A; 

Processo Comum Colectivo n.º B; Processo Comum Singular n.º C; 

Processo Comum Colectivo n.º D e Processo Comum Colectivo n.º E), 

tendo o mesmo sido condenado na pena única de 10 anos de prisão e 

510 dias de multa à taxa diária de 5 euros. 

II - Deve incluir-se no conjunto das penas parcelares, para efeitos de cúmulo 

jurídico, a pena de 340 dias de prisão subsidiária correspondente à pena 

de 510 dias de multa aplicada no processo nº 356/11. 

III - Estamos perante vários crimes de furto (1 simples e 2 qualificados), de 

roubo (3 simples e 1 agravado), 1 de detenção de arma proibida, 1 de 

ofensa à integridade física, e 1 de sequestro, que foram praticados entre 

Dezembro de 2009 e Novembro de 2012, com maior incidência no ano de 

2011. 

IV - Os crimes são de gravidade elevada e alguns foram perpetrados até com 

especiais requintes de malvadez (caso, por exemplo, do relatado no Proc. 

A, em que a ofendida, além de agredida, foi atirada para dentro de um 

contentor do lixo, ou no Proc. B em que o ofendido foi privado de toda a 

roupa que trazia vestida). 

As exigências de prevenção geral são igualmente elevadas.   

Antes das condenações em causa nestes autos, o arguido já tinha sido 

condenado cinco vezes por roubo, ofensa à integridade física e burla para 

obtenção de alimentos, o que revela uma personalidade mal formada, 

como se refere no acórdão em crise. 

O arguido nasceu em 9/9/1988 e está preso desde 3/2/2014. 

É oriundo da Guiné-Bissau, onde nasceu no seio de uma família pobre, 

tendo com 4 anos emigrado para Portugal, com familiares maternos, à 

procura de melhores condições de vida. 

Teve um percurso de vida desenraizada e de desnorte. 

O seu mergulho na vida do crime ocorreu numa altura em que o arguido 

era ainda bastante jovem. 

Tem tido bom comportamento na reclusão e tem procurado estudar tendo 

concluído na cadeia o 7.º, 8.º, 9.º e 10.º ano, estando a concluir o 12.º ano 

de escolaridade, o que parece ser sinal de ressocialização e escolha de 

um caminho afastado da senda do crime. 

Além disso, tem apoio familiar e visitas da irmã, do irmão e da mãe. 

Na ponderação destes factores (idade, comportamento, apoio familiar), 

este Supremo Tribunal entende ser de dar uma oportunidade ao 

recorrente diminuindo a pena.   

Assim, atenta a moldura da pena em causa (entre o mínimo 4 anos e 6 

meses de prisão e o máximo de 21 anos e 10 meses de prisão e 570 dias 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

54 

Número 254 – Fevereiro de 2019 

 

 

de multa à taxa diária de 5 euros), considera-se ajustada a pena de prisão 

de nove (9) anos de prisão, devendo o tribunal competente, no caso de 

pagamento voluntário da multa, proceder ao desconto que parecer 

equitativo na pena única de prisão. 

 

27-02-2019 

Proc. n.º 902/11.9GAMTA-B.S2 - 3.ª Secção 

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

 

 Abuso sexual de crianças 

 Actos sexuais com adolescentes 

 Atos sexuais com adolescentes 

 Crime exaurido 

 Trato sucessivo 

 Crime continuado 

 Reformatio in pejus 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - Nos presentes autos, em que é arguido P, por acórdão de 19/4/2018 (fls. 

559-581 do III vol.), foi decidido «julgar a acusação procedente, por 

provada e, consequentemente: 

Pela prática, em autoria material, na forma consumada e em concurso 

efectivo, de quatro crimes de abuso sexual de crianças, p. e p. pelo art. 

171.º, n.ºs 1 e 2, do CP, condenam o arguido P nas penas parcelares de 4 

anos de prisão (pelo primeiro) e de 3 anos de prisão (por cada um dos 

três crimes subsequentes). 

Pela prática, em autoria material, na forma consumada e em concurso 

efectivo, de dois crimes de actos sexuais com adolescentes, p. e p. pelo 

art. 173.º, n.ºs 1 e 2 do CP, e de um crime de actos sexuais com 

adolescentes, agravado, p. e p. pelos arts. 173º, nºs 1 e 2 e 177.º, n.º 5, do 

CP, condenam o arguido P nas penas parcelares de, respectivamente, 1 

ano de prisão, 1 ano e 6 meses de prisão e de 2 anos de prisão.  

Em cúmulo jurídico, condenam o arguido na pena única de 6 anos e 6 

meses de prisão.» 

II - A jurisprudência do STJ tem perfilhado, esmagadoramente, o 

entendimento que afasta, quer a continuação criminosa, quer a figura do 

crime exaurido, de trato sucessivo, dos crimes contra a liberdade e 

autodeterminação sexual, como os dos presentes autos. 

III - No caso em análise a pena aplicável tem como limite mínimo 4 anos de 

prisão (pena parcelar mais levada) e como limite máximo a soma de todas 

as penas concretamente aplicadas (17 anos e 6 meses de prisão). 
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Estamos perante vários crimes contra a liberdade e autodeterminação 

sexual.  

O arguido, que nasceu em 18/10/1983, tem um percurso de vida 

desregrado e atribulado tendo sido condenado várias vezes e cumprido 

pena de prisão. 

Está preso desde 29/9/2017.  

O arguido confessou quase integralmente os factos e projecta retomar o 

“relacionamento amoroso” com a ofendida como um casal, uma família.    

É muito elevada a ilicitude e a culpa; a ofendida tinha apenas 13 anos de 

idade quando o arguido iniciou a prática dos factos, que se estendeu ao 

logo de dois anos (2015 a 2017), e encontrava-se institucionalizada. 

Resultou também da conduta do arguido a gravidez da vítima. 

São também elevadas as exigências de prevenção geral e especial, como 

bem frisa o aresto, que também salienta a danosidade social dos crimes 

sexuais e a repugnância à consciência colectiva dos crimes praticados 

pelo arguido, referenciando jurisprudência e doutrina a propósito.  

Em face de todo este enquadramento, considera-se ajustada a pena 

aplicada ao arguido pela 1.ª instância.    

 

27-02-2019 

Proc. n.º 2165/15.8JAPRT.P1.S1 - 3.ª Secção 

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Princípio do contraditório 

 Extinção do poder jurisdicional 

 Apoio judiciário 

 Acto tácito 

 

I  - A falta de notificação do parecer que no recurso extraordinário para 

fixação de jurisprudência o MP emite não constitui violação do princípio do 

contraditório consagrado no art. 32.º da CRP, atenta a específica natureza 

deste recurso que não assume as características típicas do recurso 

ordinário, que se destina a reapreciar um litígio concreto, opondo o MP, 

enquanto titular da acção penal, e o arguido, e portanto a decidir a 

solução do caso.  

II - Ao invés, no recurso extraordinário para fixação de jurisprudência, é a 

decisão de uma questão de direito que é o objecto do procedimento, é a 

fixação da interpretação de uma norma, a definição de um certo conteúdo 

normativo que se pretende, com consequências não só naquele processo 

como em todos os demais em que se coloque a mesma questão de 

direito. 

III - A discordância do reclamante quanto ao decidido no acórdão sob 

reclamação não pode merecer uma pronúncia por este STJ uma vez que, 
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com a prolação do acórdão, está esgotado o poder jurisdicional deste 

Tribunal no âmbito do presente recurso. 

IV - Como se retira da leitura do disposto no art. 25.º, n.ºs 1 e 2, da Lei 

34/2004, de 29-07, nesse preceito não se prevê a oposição, constatação, 

certificação pelo tribunal de qualquer menção da formação do acto tácito 

de deferimento do pedido de apoio judiciário. O que a norma contempla é 

a menção em tribunal da formação do acto tácito, sendo de indeferir o 

pedido de aposição da menção da formação do acto tácito de 

deferimento da protecção jurídica formulado pelo requerente.  

 

27-02-2019 

Proc. n.º 1032/16.2T9CLD.C1-A.S1 - 3.ª Secção 

Manuel Augusto de Matos (relator) 

Lopes da Mota 

Santos Cabral 

 

5.ª Secção 

 

 Cúmulo jurídico 

 Roubo agravado 

 Sequestro 

 Associação criminosa 

 Lenocínio  

 Abuso de cartão de garantia ou de crédito 

 Detenção de arma proibida 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - Para determinação da pena única de cúmulo jurídico na avaliação da 

personalidade - unitária - do agente relevará, sobretudo, a questão de 

saber se o conjunto dos factos é reconduzível a uma tendência (ou 

eventualmente mesmo a uma «carreira») criminosa, ou tão-só a uma 

pluriocasionalidade que não radica na personalidade: só no primeiro caso, 

não já no segundo, será cabido atribuir à pluralidade de crimes um efeito 

agravante dentro da moldura penal conjunta. 

II - De grande relevo será também a análise do efeito previsível da pena 

sobre o comportamento futuro do agente (exigências de prevenção 

especial de socialização). 

III - Perante um concurso entre 5 crimes de roubo agravado, 2 crimes de 

sequestro agravado, 1 crime de associação criminosa, um crime de 

lenocínio continuado, um crime de abuso de cartão de crédito continuado 

e de um crime de detenção de arma proibida, tendo por referência a 

moldura abstracta de 13 anos de prisão a 23 anos e 10 meses de prisão, 

a pena de 18 anos e 4 meses de prisão, concretizada na instância, 

mostra-se sobremaneira afastada do limite mínimo para assimilar o 
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contexto atenuativo comprovado (arrependimento, colaboração na 

investigação, confissão relevante, afastamento do contexto delitivo, bom 

comportamento em meio prisional, reconstrução familiar), figurando-se 

que, na visão global dos factos e da personalidade do agente, 

perspectivada por referência ao seu passado delitivo mas também às 

condições de ressocialização se mostra adequada a pena única de 14 

anos de prisão. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 793/12.2JACBR-E - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator)  

Isabel São Marcos 

 

 Recurso de revisão 

 Novos meios de prova 

 Testemunha 

 Documento escrito 

 

I  - Resulta desde logo da literalidade da al. d) do n.º 1 do art. 449.º, do CPP, 

que, ao abrigo de tal segmento normativo, a revisão (extraordinária) só 

pode ser concedida se e quando se demonstre que, posteriormente à 

decisão revidenda, se descobriram factos ou meios de prova novos, vale 

dizer, outros, que aquela decisão tenha deixado por apreciar. 

II - Não pode ser havida como um novo facto nem como um novo meio de 

prova, a sobreveniente declaração subscrita pela testemunha mãe da 

criança ofendida, comutando o relato do ocorrido [em audiência, esta 

havia declarado que as lesões apresentadas pela menor teriam sido 

causadas, inadvertidamente, pelo arguido (versão coincidente com aquela 

que o próprio arguido ali exprimiu)], atestando agora que as mesmas 

teriam resultado de uma acção própria, também inadvertida, tal seja um 

tropeção da mãe com a menor ao colo. 

III - O meio de prova (testemunhal) a relevar é o mesmo, independentemente 

de ter sido oralmente produzido na audiência de julgamento e de agora 

ser trazido aos autos por via de uma declaração escrita pela testemunha, 

e foi objecto de análise e aturado escrutínio na audiência levada em 1.ª 

instância, improcedendo assim o recurso de revisão apresentado. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 4/15.9JAFAR-A.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Isabel São Marcos 

Manuel Braz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Requisitos 
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 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 

I  - O Ministério Público, o arguido, o assistente e as partes civis têm 

legitimidade para a interposição do recurso de fixação de jurisprudência 

(art. 437.º, n.º 5 do CPP), exigindo-se ainda que estes três últimos tenham 

interesse em agir (arts. 448.º e 401.º, n.º 2), o que se traduz na 

possibilidade de a decisão que resolver o conflito ter uma repercussão 

favorável ao recorrente no processo em que o recurso foi interposto, por 

força do disposto no artigo 445.º, n.º 1, do CPP. 

II - Uma tal possibilidade apenas existe se existir uma identidade dos factos 

que foram objecto dos dois processos, não 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. 

III - Não se verificam os pressupostos do recurso para fixação de 

jurisprudência se nem a factualidade descrita nos dois processos (do 

acórdão fundamento e do acórdão recorrido) assume a necessária 

identidade, nem no acórdão recorrido se abordou de forma expressa a 

questão sobre a qual a recorrente pretende que se fixe a jurisprudência. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 266/14.9EAPRT.G2-A.S1 - 5.ª Secção 

Carlos Almeida (relator) 

Júlio Pereira 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Prova proibida 

 

I  - O recorrente como fundamento do seu recurso de revisão invocou o facto 

de o tribunal de 1.ª instância, para a condenação, ter valorado os 

depoimentos prestados em audiência pela esposa e por uma empregada 

doméstica do assistente que terão ouvido um telefonema entre este e o 

seu irmão, o aqui recorrente, na sequência da colocação do telefone 

receptor em alta voz sem conhecimento do outro interlocutor, o que, a seu 

ver, constituiria prova proibida, nos termos do n.º 3 do art. 126.º do CPP. 

II - Independentemente do juízo que se fizer quanto à efectiva existência no 

caso vertente de uma proibição de prova, a circunstância indicada não 

pode fundamentar o pretendido recurso extraordinário de revisão porque 

não foi agora descoberta, tendo constituído um dos fundamentos do 
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recurso ordinário interposto pelo então arguido para o Tribunal da 

Relação, tendo este tribunal rejeitado tal recurso. 

III - Trata-se, portanto, de questão do pleno conhecimento dos sujeitos 

processuais durante a pendência do processo, que foi objecto de 

expressa apreciação pelo tribunal de 2.ª instância, não existindo, portanto, 

qualquer descoberta, posterior ao trânsito em julgado da decisão 

condenatória, de uma questão nova que possa agora consubstanciar o 

fundamento do recurso extraordinário de revisão, não viabilizando o 

apontado fundamento legal deste recurso, uma "apelação disfarçada" 

interposta depois de esgotados os recursos ordinários sobre matérias que 

já foram apreciadas no processo. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 337/14.1TDEVR-A.S1 - 5.ª Secção 

Carlos Almeida (relator) 

Júlio Pereira 

Manuel Braz 

 

 Habeas corpus 

 Incompetência 

 Competência funcional 

 Mandado de detenção 

 

I  - A providência de “habeas corpus” não é o lugar adequado para sindicar 

quaisquer vicissitudes processuais assumidas no processo principal, 

mormente a questão da competência para emissão dos mandados de 

detenção para cumprimento de pena de prisão transitada em julgado, 

mas cumpre deixar claro que qualquer tomada de decisão sobre tal 

temática sempre será irrelevante para o destino dos presentes autos. 

II - A questão da competência para a emissão de mandados de detenção 

destinados ao início da execução da pena de prisão aplicada por decisão 

transitada em julgado, se do tribunal da condenação, se do TEP, mais que 

uma questão de incompetência material configura uma questão de 

incompetência funcional. 

III - A norma da al. a) do n.º 1 do art. 222.º do CPP não tem em vista a 

incompetência funcional, apenas havendo incompetência se a entidade 

que efectuou ou ordenou a prisão não tem o estatuto requerido para 

ordenar a prisão, ou seja, não tem o estatuto de juiz, sublinhamos, com 

competência em matéria criminal. 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 127/06.5IDBRG-G.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida  

Manuel Braz 
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 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Testemunha 

 Documento escrito 

 

I  - Sobre o conceito de novidade, a jurisprudência do STJ durante muito 

tempo entendeu que para efeitos da al. d), do n.º 1, do art. 449.º do CPP, 

que os factos ou os meios de prova eram novos desde que não 

apreciados no processo, ainda que não fossem ignorados pelo recorrente 

à data do julgamento. 

II - Essa jurisprudência foi, entretanto, abandonada, podendo hoje 

considerar-se consolidada, ou pelo menos maioritária, uma interpretação 

mais restritiva do preceito, de acordo com a qual, novos, são apenas os 

factos ou os meios de prova que eram ignorados pelo recorrente à data 

do julgamento e, porque aí não apresentados, não puderam ser atendidos 

pelo tribunal. 

III - Algumas decisões do STJ admitem, ainda, a revisão quando, sendo 

embora o facto ou o meio de prova conhecido do recorrente no momento 

do julgamento, ele justifique suficientemente a sua não apresentação, 

explicando porque não pôde ou entendeu não dever apresentá-los na 

altura. 

IV - Aquele preceito exige, ainda, que os novos factos ou os novos meios de 

prova, de per si ou combinados com os que forem apreciados no 

processo, suscitem graves dúvidas sobre a justiça da condenação, isto é, 

que a dúvida tenha consistência tal que aponte seriamente para a 

absolvição do recorrente, como decisão mais provável. 

V -  O facto ora invocado pelos recorrentes, de que os co-arguidos afinal não 

lhes compraram qualquer produto estupefaciente, por hipótese ainda que 

verídico e enquanto facto pessoal, não podia deixar de ser do seu 

conhecimento, por isso se não tratando de um facto novo. 

VI - Quanto ao meio de prova em que se traduz numa declaração escrita e 

uma vez que os seus subscritores usaram em audiência de julgamento do 

direito ao silêncio, ter-se-á como novo meio, mas sem contudo poder 

fundamentar a pretendida revisão uma vez que tal documento nem por si 

nem combinado com os demais elementos apreciados no processo faz 

suscitar quaisquer dúvidas sobre a justiça da condenação, muito menos 

graves, na medida em que os co-arguidos subscritores da declaração 

foram surpreendidos pela autoridade policial com 984,370 g de haxixe 

(peso líquido) acabado de receber do recorrente M (actuando em co-

autoria com o recorrente R), o que foi presenciado pela autoridade policial 

e, por outro lado, a conduta dos recorrentes não se cingiu às transacções 

dos declarantes do documento em causa, pois em muitas outras ocasiões 

cederam e venderam produto estupefaciente a outros indivíduos, bem 
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como lhes foram apreendidas quantias, instrumentos e produtos 

estupefacientes relacionadas com a actividade de tráfico que 

desenvolveram. 

VII - Mesmo que fossem eliminados dos factos provados as transacções 

efectuadas aos co-arguidos subscritores da declaração, outros factos 

sempre restariam integradores do crime de tráfico por que os recorrentes 

foram condenados, pelo que, a eventual eliminação dessas transacções 

poderia conduzir a uma redução da pena aplicada, mas com esse fim e 

com fundamento na al. d) do n.º 1 do art. 449.º do CPP e tendo em conta 

também o n.º 3 desse normativo a revisão não é admissível 

 

06-02-2019 

Proc. n.º 27/13.2PEVNG-N.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida  

Manuel Braz 

 

 Recurso de revisão 

 Fundamentos 

 Rejeição de recurso 

 

I  - O recurso de revisão é o meio processual adequado, o «remédio», para 

reagir contra manifestos e intoleráveis erros judiciários fazendo-se 

prevalecer o princípio da justiça material sobre a segurança do direito e a 

força do caso julgado embora de forma limitada, naquilo que se tem 

entendido ser uma «solução de compromisso» ou um ponto de equilíbrio 

que à custa da segurança que o caso julgado em geral visa proporcionar 

acabe por permitir reparar uma dada situação que seria chocante. 

II - Esse recurso só pode ter como fundamento as situações previstas no art. 

449.º, n.º 1, do CP. 

III - Carece manifestamente de fundamento a revisão por meio da qual 

nenhuma das situações previstas no citado preceito legal é invocada pelo 

recorrente que se limita a, por um lado, pedir a redução da pena e, por 

outro, questionar a revogação da pena suspensa que terá ocorrido no 

âmbito de um outro processo. 

 

14-02-2019 

Proc. n.º 171/16.4GAMMV-A.S1 - 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (relator) 

Francisco Caetano 

Manuel Braz 

 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 
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 Novo cúmulo 

 Omissão de pronúncia 

 Nulidade 

 

I  - Como determinado pelo AFJ 9/2016 «o momento temporal a ter em conta 

para a verificação dos pressupostos do concurso superveniente de crimes 

é o trânsito em julgado da primeira condenação por qualquer dos crimes 

em concurso». 

II - Por conseguinte, os crimes que hajam sido praticados depois do trânsito 

em julgado da primeira condenação não podem ser englobados no 

cúmulo superveniente como resulta do art. 78.º, n.º 1, do CP. 

III - Verificando-se, porém, que depois desse dito trânsito há vários crimes e 

penas que naquele primeiro não podem ser incluídos haverá de proceder-

se quanto a eles a um novo cúmulo. 

IV - Constatando-se que embora tenha como referência a data de 2012-01-23 

- a do 1.º trânsito - a decisão recorrida acabou por englobar no cúmulo, 

como reconhece, diversas penas que respeitam a factos e a crimes 

cometidos após essa data em nome do que diz ser a importância de 

estabilizar e definir a situação jurídica do arguido, forçoso é concluir que, 

todos esses factos e os crimes respectivos devem ser "retirados" do 

cúmulo que foi efectuado, impondo-se refazê-lo e determinar nova pena 

única. 

V -  Em seguida, esses factos e crimes em conjunto com os dos processos 

respeitantes também ele a factos posteriores a 2012-01-23 devem ser 

objecto de um segundo e sucessivo cúmulo jurídico que fixe uma pena 

única que os abranja.  

VI - A circunstância de todo este procedimento não ter sido levado a cabo 

como se imporia reconduz-se a uma omissão de pronúncia. O tribunal 

deixou de pronunciar-se sobre questão que deveria apreciar o que de 

acordo com o disposto no art. 379.º, n.º 1, al. c), 1.ª parte do CP, 

determina a nulidade da decisão recorrida. 

 

14-02-2019 

Proc. n.º 2629/09.2TABRR-A.S1 - 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (relator) 

Francisco Caetano 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

 Omissão de pronúncia 

 Recusa de juiz  

 Nulidade 

 

I  - Inexiste omissão de pronúncia no acórdão deste STJ que decidiu o 

incidente de recusa de juiz quanto à alegação da requerente sobre a 

«iniquidade do tratamento processual da recusada», na medida em que, 
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tal alegação, além de ser nova, não tem outro cariz que não seja o 

meramente conclusivo e não tem suporte factual algum. 

II - Igualmente nova é a alegação da requerente, não podendo, por isso, 

suportar uma invocação de omissão de pronúncia sobre a existência de 

uma participação feita pela recusada à Ordem dos Advogados ou sobre 

uma participação criminal. 

III - Não houve, pois, questão alguma sobre a qual devesse ter havido 

pronúncia e que o acórdão posto em causa tivesse omitido, razão pela 

qual não há fundamento para declarar a sua nulidade com suporte no art. 

379.º, n.º 1, al. c) CPP. 

 

14-02-2019 

Proc. n.º 215/16.0T9STS-A.P1-A.S1 - 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (relator) 

Francisco Caetano 

Carlos Almeida 

 

 Pena de multa 

 Prestação de trabalho a favor da comunidade 

 Substituição 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

I  - Em vista do disposto nos arts. 48.º, n.º 1 e 40.º, n.º 1, do CP, as 

pretextadas dificuldades económicas no cumprimento da pena (principal) 

de multa, só relevam, mediatamente, no âmbito do disposto no n.º 1 do 

citado artigo 40.º, do CP, uma vez que, na substituição da pena de multa 

por dias de trabalho (prevenida no n.º 1 do art. 48.º, do CP), estão em 

causa finalidades exclusivamente preventivas de prevenção geral e de 

prevenção especial, vale dizer que está em sopeso a satisfação das 

exigências de prevenção especial de socialização, do passo em que se 

considere que, com essa substituição, se não põe em causa o conteúdo 

mínimo de prevenção de integração indispensável à defesa do 

ordenamento jurídico. 

II - Não se vê - nem o recorrente a indica, reportando o alegado, tão-apenas, 

à sua insuficiência financeira e ao demérito da fundamentação do 

despacho revidendo - razão substantiva para divergir do julgado, desde 

logo na medida em que, por um lado, e em sede prevenção geral de 

integração, mal se compreenderia um Ersatz transigente (em face da 

comprovada prática, pelo arguido, magistrado judicial, de crime de 

falsidade de testemunho agravado, previsto e punível nos termos do 

disposto no art. 360.º, n.ºs 1 e 3, do CP), de par se não dando resposta, 

em sede de prevenção especial, às necessidades de interiorização, pelo 

condenado, do relevante desvalor da conduta delitiva. 
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14-02-2019 

Proc. n.º 563/14.3TABRG-A.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Isabel São Marcos 

Manuel Braz 

 

 Recurso de revisão 

 Requisitos 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Testemunha 

 

I  - Resulta desde logo da literalidade da citada al. d) do n.º 1 do art. 449.º, do 

CPP, que, ao abrigo de tal segmento normativo, a revisão (extraordinária) 

só pode ser concedida se e quando se demonstre que, posteriormente à 

decisão revidenda, se descobriram factos ou meios de prova novos, vale 

dizer, outros, que aquela decisão tenha deixado por apreciar. 

II - Não constitui fundamento para revisão previsto na al. d), do n.º 1 do art. 

449.º do CPP, a indicação de uma testemunha que à data da audiência de 

julgamento, era conhecida (pertencia ao círculo de relacionamento social) 

do arguido, não tendo sido arrolada como testemunha na contestação 

(mesmo a ser desconhecido o respectivo paradeiro), mas ainda que 

apresentou, relativamente aos factos alinhados como provados e ao 

respectivo abono de fundamentação, uma versão pouco credível e sem 

sentido, face ao disposto no n.º 2 do art. 453.º do CPP. 

III - Por outro lado ainda, mesmo em face da inconsistência e incredibilidade 

da versão dos factos apresentada pela dita testemunha, não se vê nem 

demonstra que o pretextado novo meio de prova, de per si ou conjugado 

com os meios de prova produzidos no processo, suscite graves dúvidas 

sobre a injustiça da condenação, no âmbito do disposto na al. d) do n.º 1 

do art. 449.º, do CPP. 

IV - Não é função do recurso de revisão, extraordinário, conhecer de erros de 

julgamento, de facto ou de direito, alegadamente levados na decisão 

condenatória, piáculos cuja apreciação se inscreve no âmbito do recurso 

ordinário – art. 412.º, do CPP. 

 

14-02-2019 

Proc. n.º 218/10.8GBASL-E.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Isabel São Marcos 

Manuel Braz 

 

 Tráfico de estupefacientes 

 Ilicitude 

 Medida concreta da pena 
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I  - A finalidade de tutela e protecção de bens jurídicos há-de constituir, por 

isso, e em concreto, o motivo fundamento da escolha do modelo e da 

medida da pena, de tutela da confiança das expectativas da comunidade 

na validade das normas, e especificamente na validade e integridade das 

normas e dos correspondentes valores concretamente afectados. 

II - O crime de tráfico de estupefacientes é um ilícito grave, como decorre, 

desde logo, da respectiva moldura penal (cf. art. 21.º, n.º 1, do DL 15/93, 

que pune o crime com pena de prisão de 4 a 12 anos), que atenta 

gravemente contra a saúde dos consumidores, na maioria dos casos de 

camadas jovens, reclamando por isso uma intervenção vigorosa por parte 

do sistema de justiça no plano da prevenção geral, pelo alarme que a sua 

prática suscita no seio da comunidade face à lesividade que lhe está 

associada. 

III - O tipo e quantidade de droga (haxixe com peso líquido de 8791,790g.) em 

presença, e, bem assim, a parcial confissão dos factos e sequente atitude 

repesa perante os mesmos, de par com os factores de integração familiar 

(pelo apoio que tem merecido por parte de sua mulher e de sua mãe) e 

sócio laboral entrevistos, não deixaram de ser ponderados no acórdão 

recorrido em termos atenuativos, justificando a concretização de pena em 

patamar bem abaixo do termos médio (7 anos e 6 meses de prisão) da 

pena aplicável, não merecendo censura a pena de 5 anos e 10 meses de 

prisão aplicada em 1.ª instância. 

 

14-02-2019 

Proc. n.º 1263/17.8JAPRT.P1.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Isabel São Marcos 

 

 Recurso de revisão 

 Requisitos 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Declaração escrita 

 

I  - A não participação do recorrente na prática daquele crime não constitui, 

rigorosamente, um facto novo, pois foi isso mesmo que ele sustentou na 

contestação oportunamente apresentada e foi esse o sentido das 

declarações por ele prestadas na audiência de julgamento. 

II - Não será uma carta de um dos condenados, que mostra grande e 

compreensível preocupação com o futuro da filha e do neto, nem o por ele 

posteriormente declarado, em que, alterando o sentido de anteriores 

declarações, assume agora a autoria singular do homicídio, nem as 

declarações da sua filha, que podem fazer suscitar graves dúvidas quanto 

à justiça da condenação, sendo que extravasa o âmbito da pedida revisão 
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a discussão sobre a participação da Judite no homicídio, bem como a 

questão da qualificação ou não deste crime. 

III - De facto, como se refere na fundamentação da decisão de facto 

oportunamente elaborada pelo tribunal de 1.ª instância, o indicado crime 

de homicídio, pela natureza dos ferimentos provocados, pela diversidade 

de instrumentos utilizados, pelo diferente sentido dos golpes infligidos e 

pela existência concomitante de estrangulamento, não poderia ter sido 

cometido apenas por um agente, como agora sustenta o declarante. Estas 

novas declarações, bem como as declarações da filha do condenado, não 

geram qualquer dúvida quanto à justiça do anteriormente decidido, 

nomeadamente quanto à participação do recorrente no indicado 

homicídio, sendo de denegar a pretendida revisão da decisão 

condenatória. 

 

14-02-2019 

Proc. n.º 3071/15.1JAPRT-E.S1 - 5.ª Secção 

Carlos Almeida (relator) 

Júlio Pereira 

Manuel Braz 

 

 Reclamação 

 Obscuridade 

 Correcção da decisão 

 

I  - O acórdão é obscuro quando contém algum passo cujo sentido seja 

ininteligível e é ambígua quando alguma passagem se preste a 

interpretações diferentes, acrescentando que, num caso, não se sabe o 

que o juiz quis dizer e, no outro, hesita-se entre dois sentidos diferentes e 

porventura opostos. 

II - Não se verifica qualquer obscuridade se passada em revista a 

fundamentação do requerimento em análise, o requerente não destaca 

nenhum passo do acórdão reclamado que seja ininteligível, confuso, nem, 

por outro lado, invoca qualquer passagem que tenha um sentido dúbio, 

que se preste a interpretações diferentes ou de grau oposto e mais não 

faz que reeditar a motivação do recurso extraordinário de revisão e que foi 

votado ao fracasso. 

III - A discordância da decisão jamais pode fundamentar um pedido de 

correcção de sentença (acórdão) dado que, a ser aceite, tal implicaria 

uma modificação essencial na decisão, o que é vedado pela al. b), do n.º 

1, do art. 380.º, do CPP. 

 

14-02-2019 

Proc. n.º 209/17.8T8VVD-A.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida  
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Manuel Braz 

 

 Recurso de revisão 

 Requisitos 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Casos julgados contraditórios 

 Sentença  

 Despacho de não pronúncia 

 Recurso ordinário 

 

I  - Não obstante o n.º 2 do art. 449.º equiparar à sentença despacho que tiver 

posto fim ao processo, tal equiparação é apenas para efeitos do n.º 1 do 

mesmo artigo, não permitindo tal equiparação qualificar um despacho de 

não pronúncia de sentença absolutória. 

II - Diferentemente do que ocorre numa sentença judicial, o desfecho de uma 

decisão de não pronúncia, ainda que decorridos os prazos de 

impugnação, é reversível em caso de surgirem novos elementos de prova. 

III - Não constitui fundamento de revisão previsto nas als. c) e d) do n.º 1 do 

art. 449.º do CPP, factos respeitantes a dois processos autónomos entre 

si, que apenas têm em comum serem os recorrentes arguidos em ambos 

esses processos, pois dado o diferente objecto do processo recorrido 

relativamente à matéria que foi apreciada no despacho de não pronúncia 

proferido no outro processo, não implicaria qualquer oposição e muito 

menos inconciliabilidade, já que os dois processos se referem a factos 

ocorridos em diferentes datas, diferentes locais, em que eram diversos os 

ofendidos e tinham por objecto a subtracção de diferentes bens. Por outro 

lado os arguidos não foram pronunciados, não porque tenham sido 

apurados factos que tornassem inequívoco que não estiveram envolvidos 

na prática do crime mas por se entender que não existiam elementos nos 

autos que permitissem concluir pela sua indiciação criminal. 

IV - Nestas circunstâncias nem aquilo que foi apurado em sede de decisão 

instrutória pode ser considerado como facto novo para enquadramento do 

disposto na al. d) do n.º 1 do art. 449.º do CPP porque não há qualquer 

facto novo mas um simples non liquet em sede probatória insusceptível de 

lançar qualquer dúvida sobre a justiça da condenação. 

V -  Aquilo que os recorrentes pretendem é uma reapreciação da matéria de 

facto apurada na decisão condenatória, questão esta que poderia, e que 

só poderia, ter apreciada em sede de recurso ordinário. 

 

14-02-2019 

Proc. n.º 306/12.6GAPTL.C.S1 - 5.ª Secção 

Júlio Pereira (relator) 

Clemente Lima  

Manuel Braz 
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 Recusa de juiz 

 Resposta 

 Notificação 

 Irregularidade processual 

 

I  - A resposta a que alude o n.º 3 do art. 45.º do CPP não tem de ser 

notificada a quem haja requerido a recusa. É o que, com meridiana 

nitidez, decorre do regime próprio e específico estabelecido no artigo 43.º 

e seguintes do Código de Processo Penal para o incidente em causa e 

que, caracterizado pela forma simples, expedita, e célere como se 

desenrola, não comporta tal notificação. 

II - Regime próprio e específico que, previsto integralmente na lei processual 

penal, não comporta qualquer lacuna que se imponha integrar nos termos 

prescritos no art. 4.º do CPP, designadamente por recurso às normas do 

CPC, não existindo razão alguma para equiparar a falta de reposta ao 

requerimento de recusa à falta de contestação à petição inicial. 

III - A falta de menção no relatório do acórdão de 10-01-2019 ao teor da 

resposta do Juiz visado pela recusa não integra irregularidade por 

inobservância do disposto na al. d) do n.º 1 do art. 374.º do CPP, porque o 

pronunciamento do Juiz visado pela recusa, nos termos da citada norma 

do n.º 3 do art. 43.º do CPP, não integra a peça processual a que se refere 

o art. 315.º do CPP e que é a visada pela menção feita na al. d) do n.º 1 do 

art. 374.º do mesmo diploma legal. Antes, e como o próprio nome indica, 

trata-se de uma simples resposta. 

 

14-02-2019 

Proc. n.º 3/17.6YGLSB-B - 5.ª Secção 

Isabel São Marcos (relatora) 

Helena Moniz 

Nuno Gomes da Silva 

 

 Mandado de detenção europeu 

 Recusa facultativa de execução 

 Confisco 

 

I  - Impõe-se proceder à interpretação conforme da norma do n.º 3 do art. 2.º 

da Lei 65/2003, de 23-08 à norma do n.º 4 do art. 2.º da Decisão-Quadro 

2002/584/JAI, de 13-06-2002 de onde aquela foi transposta, no sentido de 

que nos casos em que os factos imputados ao requerido não se 

enquadrem em qualquer tipo legal previsto na lei portuguesa, há motivo 

para recusa facultativa nos termos da al. a) do n.º 1 do art. 12.º da Lei 

65/2003, de 23-08, contanto que se trate de infracção não constante do 

número 2 do art. 2.º. 
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II - Causa de recusa facultativa que (tal como sucede com as demais causas 

do mesmo tipo), à falta de critério expressamente previsto para o efeito, 

determina ao Estado de execução que, sem perder de vista os princípios 

da confiança e da cooperação judiciária em matéria penal entre os 

Estados-Membros da União Europeia, indague, à luz dos princípios 

constitucionais da adequação, da proporcionalidade e da necessidade 

(art. 18.º da CRP), a existência de razões para conceder ou recusar a 

entrega da pessoa reclamada. 

III - Existem motivos ponderosos para o Estado Português recusar a entrega 

ao Reino Unido do requerido e aqui recorrente, se os factos pelos quais é 

reclamada a entrega do requerido - que, já cumpriu uma pena de 4 anos 

de prisão efectiva pela prática dos três crimes de branqueamento de 

capitais - visam, o cumprimento pelo mesmo da ordem judicial de confisco 

de 10 anos de prisão emitida em consequência do não pagamento, no 

prazo fixado, do valor apurado do dito confisco, porquanto se entende 

que tal pena resulta inadequada, desproporcionada e não absolutamente 

necessária. 

 

14-02-2019 

Proc. n.º 120/17.2YREVR.S1 - 5.ª Secção 

Isabel São Marcos (relatora) 

Helena Moniz 

 

 Roubo 

 Violência após a subtracção 

 Furto qualificado 

 Medida concreta da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pluriocasionalidade 

 Pena única 

 

I  - Integra a prática de um crime de roubo do art. 210.º, n.º 1 do CP e não o 

crime de violência após subtracção do art. 211 ° C. Penal, a conduta do 

arguido que, num primeiro momento, subtraiu o telemóvel ao ofendido 

sem que tivesse exercido sobre ele qualquer tipo de violência mas, logo 

de seguida, "sacou" de um canivete e apontando-o ao ofendido ordenou-

lhe que lhe fornecesse o código de desbloqueio do dito telemóvel e lhe 

entregasse todos os bens que tivesse consigo. Perante o que o ofendido 

lhe forneceu o mencionado código, informação essencial ao 

funcionamento do aparelho. 

II - A "entrega constrangida" da coisa móvel ficou assim perfectibilizada com 

a passagem da informação exigida com a violência. Como sucede nos 

crimes de resultado - como é o de roubo - o efeito sobre o objecto da 

acção é distinto da própria acção. 
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III - A violência após subtracção tem um pressuposto material que é o da 

utilização da violência ter de ocorrer quando o agente é encontrado em 

flagrante delito, o que não foi manifestamente o caso. 

IV - Estando em causa a condenação do arguido por 4 crimes de furto 

qualificado dos arts. 203.º e 204.º, n.º 2 al. e) - penetrando em habitação 

ou outro espaço fechado - do CP e 2 crimes de roubo do art. 210.º, n.º 1 

do mesmo diploma, ponderando as relevantes necessidades de 

prevenção geral e especial (o arguido regista 4 condenações por crimes 

da mesma natureza), mas também considerando a confissão do arguido e 

atendendo à gravidade das consequências dos crimes, a que manda 

atender o n.º 2 do art. 71.º no tocante ao seu específico significado 

patrimonial, evidenciando dos factos essa expressão patrimonial, perante 

os valores em causa subtraídos, justifica uma redução das penas 

parcelares que se fixam do seguinte modo: 

- No crime de furto qualificado, em que é ofendida V, na pena de 2 anos e 

3 meses de prisão; 

-No crime de furto qualificado, em que é ofendido J na pena de 2 anos e 

10 meses de prisão; 

- No crime de furto qualificado, em que é ofendida D na pena de 2 anos e 

6 meses de prisão; 

- No crime de roubo, em co-autoria, do artigo 210.º, n.º 1, em que é 

ofendido, na pena de 2 anos de prisão; 

- No crime de furto qualificado, em que é ofendida a L, na pena de 2 anos 

e 3 meses de prisão;  

- No crime de roubo, em que é ofendido F, na pena de 2 anos de prisão. 

V -  Como decorre do n.º 1 do art. 77.º a determinação da pena única obedece 

a um critério específico no qual são ponderados, em conjunto, os factos e 

a personalidade do agente daí se devendo retirar a conclusão sobre se 

sua a actuação globalmente considerada se reconduz a uma situação 

ocasional, ainda que pluriocasional ou se leva à ponderação de que existe 

uma tendência criminosa. 

VI - No caso presente, o concurso evidencia uma patente conexão das 

condutas que não permite, contudo, ir além da conclusão de que se está 

perante uma situação de ocasionalidade em particular pela proximidade 

temporal dessas condutas. 

VII - Sem embargo, porém, de a sobre dita análise global revelar, além de uma 

culpa grave, uma evidente e alarmante propensão para o ataque ao 

património alheio sem medir consequências a respeito do uso de violência 

o que em conexão com o sobredito percurso de vida do recorrente aponta 

para uma personalidade a justificar uma «intervenção correctiva» ainda 

que, com algum efeito atenuante, se possa atender ao consumo de 

estupefacientes com intervenções terapêuticas falhadas o que, outrossim, 

não pode deixar de ser enquadrado numa personalidade imatura e pouco 

estruturada. Considera-se, por tudo isso adequada a pena única de 7 

anos de prisão. 
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20-02-2019 

Proc. n.º 554/17.2PAENT.E1.S1 - 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (relator) 

Francisco Caetano 

 

 Homicídio qualificado 

 Pessoa particularmente indefesa 

 Crueldade 

 Co-autoria 

 Constitucionalidade 

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

 Questão nova 

 Omissão de pronúncia 

 Admissibilidade de recurso 

 Medida concreta da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 

I  - Alega o recorrente que o tribunal recorrido ao decidir nos moldes em que 

o fez incorreu em violação das normas dos arts. 32.º da CRP, 6.º da 

CEDH, e 10.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas limita-

se a produzir tais afirmações, sem densificar minimamente esse seu 

entendimento, o que só por si determina o não conhecimento do recurso 

nesse segmento, nos termos do disposto na al. b) do n.º 2 do art. 641,º do 

CPC, aqui aplicável por força do art. 4.º do CPP. 

II - Pese embora no art. 434.º do CPP se faça menção ao disposto no art. 

410.º, n.ºs 2, e 3 do citado diploma, certo é que o conhecimento dos 

referidos vícios pelo STJ acha-se subtraído à alegação do recorrente e, 

como tal, não pode constituir fundamento de recurso. O STJ pode 

pronunciar-se sobre os mencionados vícios relativos à matéria de facto 

apenas oficiosamente, se resultarem do próprio texto da decisão 

recorrida, como forma de obstar a que seja compelido a aplicar o direito 

aos factos que, porventura, se revelem manifestamente insuficientes, 

fundados em errónea apreciação ou assentes em pressupostos 

contraditórios, condicionalismo que, no caso sub juditio se entende não 

ocorrer. 

III - Não tendo o recorrente suscitado a questão atinente de participação do 

recorrente, como cúmplice, no crime de homicídio, perante o Tribunal da 

Relação aquando do recurso que para ele interpôs, ao STJ estará, por 

princípio, vedado, a requerimento daquele, o seu conhecimento, o que 

não significa que não possa oficiosamente fazê-lo em sede de 

qualificação jurídica dos factos, visto esta questão ser de conhecimento 

oficioso. 
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IV - Inexiste nulidade da decisão por omissão de pronúncia, prevista na al. c) 

do n.º 1 do art. 379.º do CPP, se a Relação não só apreciou e decidiu a 

questão que o recorrente colocou no recurso que interpôs para o mesmo 

tribunal como fez de forma fundamentada só que em moldes diversos do 

que o mesmo pretenderia. 

V -  A provecta idade da vítima (89 anos) e o seu estado debilitado de saúde - 

por demais conhecido da arguida que há muito a conhecia e com quem 

lidava - foram aspectos a que, de acordo com as regras da experiência 

comum, os arguidos S e E tiveram necessariamente de ponderar quando, 

pelo menos com um mês de antecedência, planearam o roubo, a forma da 

sua deslocação e os meios que haviam de utilizar para colocarem a vítima 

na impossibilidade de lhes resistir.  

VI - Para além de que por demais manifesta sempre resultará, face às regras 

da experiência comum, a extrema vulnerabilidade e congruente 

incapacidade de resistência da vítima aos propósitos homicidas dos 

arguidos, atendendo à avançada idade e estado de saúde da primeira (89 

anos) e dos últimos (34 anos a arguida S e 26 anos o arguido E) e à 

robustez destes em relação àquela que, para lá da debilidade inerente à 

sua idade e estado de saúde, por via da ingestão de fármaco com 

propriedades anti psicóticas e efeito sedativo que a arguida lhe ministrou 

se encontrava meio adormecida e sem reacção.  

VII - O estado de letargia aproveitado pelo arguido E para enrolar à volta da 

boca e do pescoço da vítima um cinto, que apertou com força e, 

simultaneamente com a arguida S, pressionar sobre a boca do ofendido 

uma almofada até o mesmo deixar de respirar é uma facticidade que, 

globalmente apreciada, não pode deixar de reclamar um acrescido juízo 

de censura em relação à conduta havida pelos arguidos que, com ela, 

deram mostras de ser portadores de um carácter desapiedado, cruel, 

insensível, integrando tal conduta a circunstância prevista na al. c) do n.º 2 

do art. 132.º do CP. 

VIII - Para integração da circunstância prevista na al. j) do n.º 2 do art. 132.º 

do CP, são merecedoras de um especial juízo de censura as múltiplas e 

sucessivas manobras efectuadas pelo arguido E e pela arguida S sobre o 

corpo da vítima que se encontrava adormecida e sem reacção em 

resultado dos socos que o primeiro lhe desferira na barriga, na boca e na 

testa e também dos fármacos com propriedades psicóticas e efeitos 

sedativos que, com bebida alcoólica, a segunda lhe administrara - com o 

objectivo procurado, querido e conseguido de, inviabilizando qualquer 

resistência da sua parte, lhe ocasionarem a morte por asfixia mecânica. 

Desiderato que, de harmonia com a matéria de facto provada, os arguidos 

reflectida e tenazmente concretizaram indiferentes ao sofrimento a que 

submeteram a vítima até esta sucumbir. 

IX - A doutrina e também a jurisprudência, designadamente deste STJ, tem 

entendido que a co-autoria define-se pela existência de um acordo prévio, 

expresso ou implícito, entre os agentes em ordem à realização de um 
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facto ilícito típico, em que, embora não sendo imprescindível que cada co-

autor tome parte activa e decisiva em todos os actos de execução, exige-

se que aquele ou aqueles actos em que participe se mostrem essenciais 

para a obtenção do resultado visado e querido. 

X  - Resultando dos factos provados que o arguido E teve, tal como a arguida 

S, o completo domínio funcional do facto, de sorte que os actos que 

praticou, com vista a ser executado o projecto comum gizado, foram 

preponderantes, essenciais para a obtenção do resultado ilícito típico, 

procurado e querido por ambos: a morte do ofendido, tendo a actuação 

do arguido E obedecido a uma decisão conjunta e a uma execução 

igualmente conjunta, por claro tem-se que o mesmo agiu como co-autor 

material, e não como mero cúmplice.  

XI - Com respeito às penas parcelares de 1 ano e 6 meses de prisão e de 7 

anos de prisão aplicadas ao arguido E e de 1 ano e 6 meses de prisão e 7 

anos e 6 meses de prisão impostas à arguida S, pela prática, em co-

autoria, de um crime de burla informática e nas comunicações e de um 

crime de roubo agravado, a decisão ora sob impugnação é irrecorrível, 

nos termos das disposições conjugadas dos arts. 432.º, n.º 1, al. b), e 

400.º, n.º 1, al. f), ambos do CPP. 

XII - Ponderando a elevada ilicitude de que se revestem os factos 

configurativos do crime de homicídio qualificado, culpa acentuada dos 

arguidos que agiram com dolo directo, as suas motivações (única e 

exclusivamente a obtenção de lucro) e a circunstância de não terem 

emitido sinais seguros de interiorização da sua culpa, já que apenas 

parcialmente admitiram a sua responsabilidade, as elevadas 

necessidades de prevenção geral e especial, mas depondo a favor dos 

recorrentes, a ausência de antecedentes criminais, a admissão parcial 

que fizeram de alguns dos factos ilícitos da sua responsabilidade, a sua 

idade à data da prática dos crimes (o arguido contava 26 anos e a 

arguida 34 anos) e à sua situação social e familiar, conclui-se que, no 

âmbito da respectiva moldura abstracta prevista para o referenciado crime 

de homicídio qualificado, as penas 21 anos e de 20 anos de prisão 

impostas, respectivamente, aos arguidos S e E, revelando-se algo 

excessivas, exigem a devida correcção por forma a situarem-se em 20 

anos de prisão a da arguida S e em 18 (dezoito) anos a do arguido E. 

XIII - Perante as molduras abstractas do concurso aplicáveis aos arguidos S e 

E de 20 a 25 anos de prisão e de 18 a 25 anos de prisão, 

respectivamente, recuperando, tudo quanto imediatamente antes se 

aduziu, com especial enfoque para o grau de ilicitude dos factos no seu 

conjunto e para a personalidade dos arguidos neles projectada, julga-se 

que, as penas conjuntas de 22 anos de prisão e de 20 anos de prisão a 

aplicar, respectivamente, à arguida S e ao arguido E, revelando-se ainda 

adequadas à sua culpa e proporcionais às exigências de prevenção geral 

e especial, cumprem de forma satisfatória as finalidades da punição. 
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20-02-2019 

Proc. n.º 1104/17.6JAPRT.P1.S1 - 5.ª Secção 

Isabel São Marcos (relatora) 

Helena Moniz 

 

 Recusa de juiz 

 Imparcialidade 

 Juiz natural 

 

I  - Não estando em causa uma incompatibilidade pelo exercício anterior de 

qualquer actividade processual, a recusa só poderia ser deferida se 

existisse qualquer motivo sério e grave que pudesse gerar desconfiança 

quanto à imparcialidade da Sra. juíza desembargadora relatora. 

II - Não se verifica tal motivo sério e grave se o requerente suscita a recusa 

de uma Juíza Desembargadora para apreciar um recurso em que está em 

causa a condenação do arguido pela prática de um crime de violação, p. 

e p. pelos arts. 164.º, n.º 1, als. a) e b), e 177.º, n.º 1, al. a), do CP, 

cometido contra a própria filha, pela mera circunstância da mesma ser 

mulher e mãe o que poderá afectar a sua “presunção de imparcialidade”, 

parecendo que com o presente incidente não almeja apenas o 

afastamento da concreta relatora do processo, mas o afastamento de 

todas as desembargadoras do Tribunal da Relação de Lisboa, pois todas 

têm as características que, no seu modo de ver, fundamentariam a 

procedência da recusa. Todas pertencem ao género feminino. 

III - Aos tribunais, órgãos de soberania com competência para administrar a 

justiça em nome do povo, a quem cabe administrar a justiça de acordo 

com a lei e o direito, não compete formular juízos morais sobre as 

condutas dos arguidos ou de quem quer que seja. As valorações sociais 

apenas relevam na medida em que tenham tido reflexo na lei aplicável, 

não podendo sequer afirmar que essas valorações variem em função do 

género do magistrado. 

IV - Seria, de resto, impensável que, num Estado de Direito, um qualquer 

sujeito processual pudesse recusar um juiz togado, sujeito a uma 

preparação profissional específica, à semelhança do que acontece na 

formação do tribunal de júri. Nem aí poderia a recusa ter por objecto todo 

um grupo de magistrados, qualquer que fosse o critério da formação 

desse grupo. 

 

20-02-2019 

Proc. n.º 461/17.9GABRR.L1-A.S1 - 5.ª Secção 

Carlos Almeida (relator) 

Júlio Pereira 

Manuel Braz 

 

 Violência doméstica 
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 Factos provados 

 Princípio do contraditório 

 Homicídio 

 Meio insidioso 

 Crueldade 

 Medida concreta da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Pedido de indemnização civil 

 Dano morte 

 Danos não patrimoniais 

 

I  - Pretende o recorrente que sejam dado por não escritos os factos dados 

como provados, com consequente absolvição pelo crime de violência 

doméstica, alegando que o respectivo conteúdo consubstancia 

imputações genéricas, com utilização de fórmulas vagas e imprecisas, 

temporal e factualmente indefinidas, não permitindo um efectivo 

contraditório e impossibilitando uma cabal defesa do arguido, porém, se é 

certo que o contexto temporal de tais condutas não é rigoroso, sendo até 

muito impreciso, a falta de elementos mais circunstanciados respeitantes 

à localização temporal dos maus tratos tem que ser compreendida no 

contexto em que este tipo de crime ocorre, em dinâmica intrafamiliar, a 

maioria das vezes sem a presença de outras pessoas para além do 

ofensor e da ofendida sendo que, no caso dos autos, quem mais 

esclarecimentos podia prestar, a vítima, foi silenciada com 17 facadas 

desferidas pelo arguido. 

II - Perante práticas reiteradas ao longo de dezenas de anos, os episódios em 

concreto diluem-se na fita do tempo, ganhando antes relevo a visão global 

da conduta do arguido, um pouco à semelhança de cada árvore que vê a 

sua individualidade ocultada na floresta. 

III - Se é certo que no ponto 3 da matéria de facto se refere que o arguido 

"começou a exercer violência tisica e a ofender verbalmente” a ofendida, 

expressão de índole conclusiva, certo é também que a tal conclusão é 

dado substrato factual nos pontos seguintes da matéria de facto, 

indicando-se concretamente os modos de atuação do arguido em relação 

à ofendida, as palavras ofensivas que lhe dirigia, as agressões que nela 

praticava, enfim, as humilhações a que a sujeitava, impedindo-a de 

contactar com as pessoas das suas relações, de decidir a roupa que iria 

vestir ou até de descansar durante a noite na residência comum do casal, 

não por proibição do arguido mas por receio da ofendida de ofensas à 

vida e integridade física, sua e dos filhos, traduzindo-se toda esta 

factualidade num continuado atentado contra a integridade física e moral 

da ofendida, contra a sua liberdade e autonomia, enfim, contra a sua 

dignidade como pessoa, através de agressões, palavras ou proibições 

bem concretas e especificadas, não havendo assim qualquer dúvida de 
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que os factos apurados em sede de julgamento preenchem tanto os 

elementos objectivos como subjectivos do crime de violência doméstica. 

IV - Os factos constantes da acusação que vieram a ser dados como 

provados, resultado este que, lembre-se, competia à acusação, contêm a 

materialidade suficiente para permitirem o exercício do contraditório, que 

aliás não seria diferente se outra fosse a formulação da peça acusatória 

dado que o arguido, conforme documentam os autos, se limitou a negar 

os maus tratos que lhe eram imputados. 

V -  Resultando dos factos provados que o arguido (que recusava a aceitar a 

decisão do cônjuge em abandonar o lar e pôr termo ao casamento) 

empunhando uma navalha, num jardim público, indiferente à presença de 

várias pessoas, agarrou a esposa pelas costas desferindo-lhe de seguida 

as facadas que lhe provocaram a morte e constatando-se que o arguido 

não escondeu a arma levando a cabo a prática do crime num contexto em 

que a esposa foi agarrada pelas costas mas não apanhada de surpresa 

(dado que ficou também demonstrado, ela temia pela própria vida), 

forçoso é considerar que o arguido agiu de forma cobarde mas não 

insidiosa, pelo que não pode ser considerada a agravante da al. i) do n.º 2 

do art. 132.º do CP. 

VI - Resultando como provado que o arguido golpeou com 17 facadas a 

ofendida até que esta deixasse de apresentar sinais de vida e que 

alcançado este desígnio, cessou a agressão, forçoso é considerar que os 

facto não permitem concluir que o arguido tenha pretendido aumentar o 

sofrimento da vítima, não podendo por isso dar-se por verificada a al. d) 

do n.º 2 do art. 132.º do CP. 

VII - Considerando o percurso de vida do arguido, sem antecedentes criminais 

e de dedicação ao trabalho, a situação do arguido ao tempo dos factos 

(perturbação da adaptação ansiodepressiva) e efeitos da prática do crime 

nomeadamente no plano psicológico (amnésia dissociativa pós-

traumática) e ainda o comportamento do arguido após a detenção por um 

lado, e por outro o grau de ilicitude dos factos e a intensidade do dolo, 

afigura-se ser de fixar em 18 anos de prisão a pena pela prática de um 

crime de homicídio simples. 

VIII - Impondo-se fazer o cúmulo desta pena com a que lhe foi imposta pelo 

crime de violência doméstica, nos termos do disposto no art. 77.º, n.ºs 1 e 

2 do CP, e ponderando a ilicitude material dos factos, a intensidade do 

dolo e o tempo ao longo do qual o arguido sujeitou a vítima a maus tratos, 

perante uma moldura penal abstracta de cúmulo entre 2 anos e 6 meses e 

21 anos e 6 meses fixa-se a pena única em 19 anos de prisão. 
IX - Apontando a jurisprudência deste STJ para valores entre € 50.000,00 e € 

80.000,00 pela perda do direito à vida e ponderando que no caso em 

apreço tem particular relevo a idade da vítima, à data dos factos com 42 

anos de idade e a circunstância de se tratar de pessoa saudável, o que 

em conjunto perspectivava um percurso de vida ainda longo, bem como o 

dano não patrimonial sofrido pela vítima, que sofreu dezassete facadas e 
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sofreu a angústia associada a perceção da vizinhança da morte, 

considera-se que será de reduzir a compensação pelo dano morte para 
€75.000,00 (em detrimento da quantia de €100.000,00 fixados pelo 

tribunal recorrido). 

X  - No que se refere aos danos não patrimoniais sofridos pelos filhos da 

ofendida e aqui demandantes, que tinham à data dos factos 34 anos, 30 

anos e 23 anos, respectivamente, ponderando que ficou demonstrado que 

sofrem com saudades, têm vergonha dos actos do pai e têm um profundo 

desgosto, as circunstâncias da morte da ofendida, morta à facada pelo 

próprio marido, pai dos demandantes que se traduziu numa experiência 

traumática que por certo os acompanhará pelo resto da vida, mas também 

tendo em atenção que o STJ tem fixado como indemnização por danos 

não patrimoniais resultantes da perda de progenitor, valores que 
raramente ultrapassam os € 30.000,00, sendo a média de € 20.000,00, 

não se afigura que os factos apurados nestes autos justifiquem um 

afastamento dos mencionados padrões pelo que é também aqui de dar 
provimento parcial ao recurso, reduzindo-se para €30.000,00 para cada 

um dos demandantes o montante por danos não patrimoniais por eles 

sofridos em resultado da morte da progenitora (em detrimento da quantia 

de €45.000,00 a cada um dos demandantes fixados pelo tribunal 

recorrido). 

 

20-02-2019 

Proc. n.º 25/17.7GEEVR.S1 - 5.ª Secção 

Júlio Pereira (relator) 

Clemente Lima  

 

 Abuso sexual de crianças 

 Pornografia de menores 

 Trato sucessivo 

 Medida concreta da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 

I  - O chamado crime de trato sucessivo mais não é do que uma tentativa de 

ampliar a nossa construção jurídica do crime continuado, despojando-o 

da marca essencial que assume no nosso ordenamento jurídico-penal, 

que é a realização plúrima da acção típica no quadro da solicitação de 

uma mesma situação exterior que diminua consideravelmente a culpa do 

agente (art. 30.º, n.º 2 do CP). 

II - A categoria de crime de trato sucessivo, não vem, com essa designação, 

contemplada na lei, que prevê o crime permanente [art. 119.º, n.º 2, al. a), 

do CP], o crime continuado [arts. 119.º, n.º 2, al. b), 30.º, n.ºs 2 e 3, e 79.º] 

e o crime habitual [art. 119.º, n.º 2, al. b)], bem como o crime que se 

consuma por actos sucessivos ou reiterados [art° 19°, n° 2, do CPP]. 
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III - Dado que os crimes praticados pelo arguido [1 crime de abuso sexual de 

criança, p. e p. pelo art. 171.º, n.ºs 1 e 2 do CP e de 9 crimes de 

pornografia de menores agravado, p. e p. pelos arts. 176.º, n.º 1, al. b) e 

177.º, n.º 5, do CP (na redacção dada pela Lei 59/2007, de 04-09)], 

protegem bens jurídicos de natureza eminentemente pessoa e, para além 

disso, cada um dos crimes ofendeu uma diferente vítima, e porque a 

conduta do arguido não se enquadra em qualquer das designações supra 

mencionadas tem a mesma que ser punida de acordo com as regras do 

concurso efectivo constantes do art. 30.º, n.º 1 do CP. 

IV - Dado que o acórdão recorrido considerou o grau de violação dos deveres 

que se impunham ao arguido e a forma insidiosa da sua conduta, 

traduzida em se fazer passar no Facebook por jovem adolescente, umas 

vezes de sexo feminino, outras de sexo masculino, para desta forma 

persuadir os menores ofendidos a exibirem-se nus ou em plena 

manipulação dos órgãos genitais perante a webcam ou a filmarem-se e 

fotografarem-se nestes termos e enviar-lhe os respectivos ficheiros, 

diferenciando o grau de ilicitude dos diferentes atos praticados pelo 

arguido atribuindo grau moderado aqueles de que foram vítimas os 

menores que resistiram ao aliciamento e reconhecendo que, relativamente 

a estes menores, as consequências do crime "serão de diminuto relevo", 

teve em conta o percurso de vida do arguido, as suas condições 

pessoais, contexto familiar e laboral, não deixando também de atender ao 

elevado grau de culpa, a natureza do dolo e o crescendo de ilicitude, 

considera-se que as penas de prisão aplicadas que variaram entre 1 ano 

e 8 meses, 1 ano e 10 meses e 2 anos e 2 anos e 6 meses de prisão que 

foram fixadas dentro de uma moldura entre um mínimo de 1 ano e 6 

meses e 7 anos e 6 meses de prisão, de forma alguma se podem 

considerar desproporcionadas ou excessivas. 

V -  O facto de o arguido não ter contactado pessoalmente com os ofendidos 

compreende-se à luz do anteriormente considerado, já que em tais 

circunstâncias não seria possível utilizar um falso perfil. Em qualquer caso 

a ausência de contactos pessoais com os menores nada significa de per 

se, sendo irrelevante no contexto da medida da pena. 

VI - Irrelevante é também a não transmissão a terceiros de filmes, vídeos ou 

fotografias, o que constituiria uma outra modalidade de realização do 

crime «art. 176.º, n.º 1 alínea c)». O nosso direito penal é direito penal do 

facto. A medida da pena é determinada em função daquilo que o arguido 

fez e não do que não fez, ainda que o pudesse ter feito.  

VII - A determinação da medida da pena única faz-se por referência à conduta 

do arguido globalmente considerada no quadro de um sistema que 

assinala como fim primário das penas a protecção dos bens jurídicos e a 

reintegração do agente na sociedade e elege a culpa como fundamento e 

medida da pena (art. 40.º, n.ºs 1 e 2 do CP).  

VIII - Perante uma moldura penal abstracta de cúmulo entre 4 anos e 21 anos 

e 4 meses de prisão, ponderando o facto de a conduta do arguido se ter 
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desenvolvido ao longo de pelo menos seis anos sem que se tenha 

confrontado a si próprio com a anomalia da sua conduta, dado tratar-se 

comprovadamente de pessoa com formação acima da média, elevado 

funcionamento cognitivo (acima da média), não se ignorando o empenho 

que ele tem revelado no tratamento a que se tem sujeitado face ao 

diagnóstico de perturbação de pedofilia e voyeurismo, mas que era, 

porém, exigível e seria expectável, que pessoa racional dotada de 

elevada capacidade cognitiva de que o arguido é dotado, se empenhasse 

num comportamento pautado por maior fidelidade ao direito e motu 

proprio procurasse ajuda especializada, até porque no seu desempenho 

profissional lidava diariamente com crianças e que se é certo que tal facto 

é em certo grau mitigador da culpa mas não permite, por outro lado, 

formular um diagnóstico de mera pluriocasionalidade, apontando antes 

para uma tendência ou uma pulsão para a prática dos atos por que foi 

condenado a que não será alheio o também comprovado desajustamento 

social e as perturbações associadas a défices no controlo dos impulsos 

que levam à passagem ao ato e limitada tolerância à frustração, 

circunstâncias que apontam também para o reforço das necessidades de 

prevenção especial, não merece censura a pena única de 6 anos e 6 

meses de prisão aplicada em 1.ª instância. 

 

20-02-2019 

Proc. n.º 234/15.3JAAVR.S1 - 5.ª Secção 

Júlio Pereira (relator) 

Clemente Lima  

Manuel Braz 

 

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

 Tráfico de estupefacientes 

 Tráfico de menor gravidade 

 Reincidência 

 Medida concreta da pena 

 Suspensão da execução da pena 

 

I  - Em vista do disposto, designadamente, no art. 434.º, do CPP, este STJ 

tem sedimentado jurisprudência no sentido de que só «conhece 

oficiosamente dos vícios a que alude o art. 410.º, n.º 2, do CPP quando, 

num recurso restrito exclusivamente à matéria de direito, constate que, por 

força da inquinação da decisão recorrida por algum deles, não possa 

conhecer de direito sob o prisma das várias soluções jurídicas que se 

apresentem como plausíveis». 

II - Tenha-se presente, da materialidade sedimentada como provada na 

instância, que está em causa a posse, pelo arguido, de 19,417 g. de 

heroína.  
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III - A previsão contida no art. 25.º, do DL 15/93, representa um tipo 

privilegiado relativamente ao tipo-de-ilícito figurado no art. 21.º, do mesmo 

DL, e o que privilegia o delito, segundo ali preceituado, é a diminuição 

sensível, ponderosa, da ilicitude, revelada em factos relativos, por 

exemplo, aos meios utilizados, à modalidade e circunstâncias da acção, à 

qualidade ou à quantidade do produto empossado - mesmo à 

perigosidade relativa dos vários tipos de droga, segundo uma ideia de 

proporcionalidade, atentando no preâmbulo do diploma e em quanto 

decorre das tabelas que lhe são anexas. 

IV - Provando-se, tão-apenas, a prática, pelo arguido de um acto de detenção 

de heroína de 19,417 g. de heroína, para venda ou cedência a terceiros 

em quantidade e concentração que, no máximo, permitia abastecer 28 

consumidores, com uma dose a cada um, não se tendo provado, 

designadamente, que o arguido fizesse modo de vida da venda de 

estupefacientes ou, sequer, que, no período considerado (nos 12 dias que 

mediaram entre a sua libertação do processo X e a da sua detecção no 

episódio submetido a julgamento), tivesse vendido, cedido ou, mesmo, 

detido qualquer produto daquela natureza, não pode deixar de concluir-se 

que o enquadramento típico dos factos operado no acórdão recorrido 

como crime de tráfico de estupefacientes do art. 21.º, do DL 15/93, deve 

ser corrigido, figurando-se de considerar que a conduta do arguido releva 

do tráfico de estupefacientes de menor gravidade do art. 25.º, al. a), do 

DL15/93, sendo por isso no respectivo contexto que a pena concreta deve 

ser determinada. 

V -  Em matéria de reincidência, não se vê razão para dissentir de quanto, a 

respeito, e no âmbito de previsão do artigo 75.º n.ºs 1 e 2, do CP, se 

ponderou no Tribunal recorrido:  

(i) crime (actual) doloso e punível com prisão superior a 6 meses;  

(ii) condenação anterior transitada, também, por crime doloso e em pena 

de prisão efectiva superior a 6 meses - pena de 4 anos e 8 meses por 

acórdão transitado em 15.1.2012, por crime de tráfico de estupefacientes 

do art. 21.º n.º 1 do DL 15/93, no Processo X;  

(iii) intercorrência de não mais do que 5 anos entre a prática do crime 

anterior e a do actual, com curso suspenso durante o tempo privação de 

liberdade do arguido por medida de coacção e pena: em 10.5.2010, 

aquele; em 26.3.2018, este; reclusão do arguido em cumprimento de 

pena à ordem do Processo X entre 12.5.2010 e 28.2.2013 e em prisão 

preventiva à ordem do Processo Y entre 11.2.2017 e 14.3.2018;  

(iv) censura dirigível ao do arguido por a condenação de 15.1.2012 não 

lhe ter servido de suficiente advertência contra o novo crime, de mais a 

mais da mesma natureza do anterior. 

VI - Face à reincidência a pena de prisão há-se ser concretizada no intervalo 

de 1 ano e 4 meses a 5 anos. No caso não pode deixar de evidenciar-se: 

(i) nos parâmetros supostos pelo tipo, o grau de ilicitude do facto já é 

acentuado: apesar de se tratar de um único episódio criminoso, a 
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substância detida é das mais ofensivas do bem jurídico saúde pública, 

estava comprovadamente destinada à venda ou cedência a terceiros e 

permitia abastecer um número, já com algum significado, de 28 

consumidores;  

(ii) o dolo do arguido é directo (ainda que não haja qualquer 

particularidade a destacar em relação ao dolo exigido pelo tipo) e 

intenso;  

(iii) o arguido não interiorizou o desvalor da sua conduta, o que potencia o 

risco de cometimento de novos crimes;  

(iv) as necessidades de prevenção geral são acentuadas;  

(v) são particularmente acentuadas as necessidades de prevenção 

especial de socialização, que nem a anterior condenação em pena de 

prisão, que cumpriu, afastou o arguido da comissão de crime de tráfico, 

e que praticou os factos escassos 12 dias após termo de sujeição a 

prisão preventiva por indiciação de autoria de crime de tráfico de 

estupefacientes.  

Tudo ponderado, entende-se como necessária, adequada e 

proporcionada a pena de 3 anos e 6 meses de prisão. 

VI - Não se revelando qualquer facticidade que sustente o juízo de prognose 

favorável ao arguido de que, mediante a simples censura e ameaça da 

pena não voltará a delinquir, diante das acentuadas exigências de 

prevenção geral e as particularmente acentuadas de prevenção especial 

em referência, não pode acolher-se a suspensão da execução da pena de 

prisão. 

 

20-02-2019 

Proc. n.º 12/18.8GTBJA.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Isabel São Marcos 

 

 Violação 

 Medida concreta da pena 

 Suspensão da execução da pena 

 

I  - Ponderando que foi elevada a culpa do arguido e forte o grau de ilicitude 

dos factos praticados, não apenas porque atentou contra a liberdade 

sexual de uma criança menor, com 14 anos acabados de fazer, como 

ainda violou valores ético-sociais decorrentes de relações sociais de 

amizade, familiaridade e confiança entre o arguido e a vítima [na medida 

em que, a menor é sobrinha da ex-companheira do arguido e prima das 

filhas deste, o qual, não obstante a separação ao fim de cerca de 11 anos 

de união de facto com a companheira, continuou a manter uma relação de 

proximidade e familiaridade com a família da menor (tias, mãe e avó) e 

esta própria], acrescendo que a menor padecia de perturbação 

neurológica caracterizada por défice cognitivo moderado, 
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descoordenação motora e equilíbrio, o que exigia de todos e também do 

arguido, uma maior protecção, tendo o arguido noção da idade da vítima, 

bem como do seu estado de saúde, sendo graves as sequelas deixadas 

na menor, sendo prementes as exigências de prevenção geral e especial 

(o mesmo não evidenciou consciencialização segura da gravidade da sua 

conduta sobre a pessoa e carências da vítima), perante a moldura penal 

abstracta de 4 anos a 13 anos e 4 meses, de prisão, a pena aplicada ao 

arguido de 8 anos de prisão pela prática de um crime de violação 

agravado em função da idade da vítima, p. e p. pelos arts. 164.º, n.º 1, als. 

a) e b) e 177.º, n.º 6, do CP afigura-se proporcional e adequada.  

II - Porque se trata de pena superior ao limite definido no n.º 1 do art. 50.º do 

CP prejudicada fica, à partida, a apreciação da questão da aplicação da 

pena de substituição de execução da pena de prisão. 

 

20-02-2019 

Proc. n.º 329/17.9PESNT.L1.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida  

 

 Decisão sumária 

 Notificação 

 Nulidade insanável 

 Irregularidade processual 

 

I  - A secção de processos, por lapso manifesto e assumido, que poderá ser 

explicável dado o considerável número de recorrentes a notificar, não 

notificou os recorrentes D, L e F da decisão sumária de rejeição dos 

respectivos recursos, vindo fazê-lo logo que de tal omissão se apercebeu.  

II - Uma vez notificados dessa decisão, os recorrentes ora reclamantes e uma 

vez discordes, em vez de reclamarem, no prazo geral de 10 dias (art. 

105.º, n.º 1, do CPP), para a conferência com vista à prolação de acórdão 

nos termos do n.º 8 do art. 417.º do CPP, vieram nesse prazo arguir não 

concretizada nulidade insanável por falta de notificação da decisão 

sumária (que já tinham em mãos) e dos actos posteriores, mormente de 

acórdão que indeferiu reclamações de outros recorrentes, invocando 

agora a nulidade da al. c) do art. 119.º do CPP.  

III - Esta nulidade, que pode ocorrer por falta de notificação dos actos para 

que remete, versa sobre "a ausência do arguido ou do seu defensor, nos 

casos em que a lei exigir a respectiva comparência", o que, reconduzindo-

se à ausência do arguido ou seu defensor a actos processuais, como o 

debate instrutório (art. 297.º, n.º 3, do CPP) ou a audiência de julgamento 

em 1.ª instância (arts. 313.º, n.º 3, 332.º, n.º 1, 386.º, n.º 1 e 391-E, n.º 1, do 

CPP), manifestamente não tem aplicação ao caso dos autos. 

IV - A omissão em falta traduziu-se em mera irregularidade (art. 123.º do CPP) 

que foi oportunamente reparada com a respectiva notificação omitida aos 
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recorrentes, a partir do que então (repete-se) dispunham do prazo geral 

para reclamarem para a conferência, cuja fundamentação não deixaria de 

ser aí apreciada, pese embora a prolação de acórdão que apreciara já 

algumas outras reclamações de outros recorrentes. 

 

20-02-2019 

Proc. n.º 20/02.0IDBRG.G1.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida  

 

 Habeas corpus 

 Cumprimento de pena 

 Pena de expulsão 

 Prisão ilegal 

 

I  - O requerente fundamenta o pedido nessa al. c), sustentando que há mais 

de 3 meses que aguarda privado de liberdade a expulsão do território 

nacional, que deveria ter ocorrido quando ocorreu o meio da pena de 

prisão em que foi condenado, ou seja, em 16-01-2019, o que não 

aconteceu, estando assim privado de liberdade "por tempo indefinido ou 

indeterminado e por razões administrativas". 

II - Apesar do disposto na al. a) do n.º 1 do art. 188.º do CEPMPL e da al. a) 

do n.º 4 do art. 151.º da Lei 23/2007, de 04-07, e ainda que verificado o 

condicionalismo legal do cumprimento da metade da pena de prisão, em 

casos, como é o presente, de condenação igualou inferior a 5 anos de 

prisão, a execução da pena de expulsão só será viável uma vez 

verificadas as respectivas condições, que desde logo passam pela 

documentação ou certificação dos dados pessoais do condenado, tanto 

mais necessárias quando está em causa falsificação de identidade do 

respectivo requerente. 

II - As dificuldades de cumprimento da pena acessória de expulsão e 

consequente entrega ao país de origem do condenado, o que passa pela 

respectiva comprovação (documentação) dos seus elementos de 

identificação pessoal, que conduzem a que não seja possível executar, 

por enquanto, a pena acessória, não conduzem à conclusão que a prisão 

do requerente seja ilegal, porque se mantém a pena principal de prisão, 

com termo previsto para 16-02-2020, sem prejuízo do que o TEP vier a 

decidir em sede de liberdade condicional, a situação em que o requerente 

se encontra é de cumprimento de pena.  

III - Assim e sem prejuízo de ser executada a pena acessória de expulsão 

logo que reunidos os necessários documentos de identificação pessoal do 

condenado e com o limite máximo do termo da pena (16-02-2020), a 

situação de prisão em que o requerente se encontra não enferma de 

qualquer ilegalidade. 
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28-02-2019 

Proc. n.º 2058/17.4TXLSB-C.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida 

Manuel Braz 

 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Cúmulo jurídico 

 Abuso sexual de menor dependente 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Suspensão da execução da pena 

 

I  - Versando o objecto do recurso também sobre a medida das penas de 3 

anos de prisão (cinco) e 3 anos e 6 meses de prisão (uma) e 8 meses de 

prisão (uma), o recurso não é, quanto a elas, admissível, por força do 

disposto na al. e) do n.º 1 do art. 400.° do CPP, pelo que, não se conhece 

dessa parte do recurso, o que é extensível a questão da qualificação 

jurídico-penal impugnada pelo recorrente quanto ao crime de abuso 

sexual de menor agravado, dado que tais penas e as questões conexas 

com os respectivos crimes transitaram em julgado com o recurso da 

Relação. 

II - Uma vez que o recorrente pretende que quanto à determinação da pena 

única seja atenuada especialmente a partir do mínimo e do máximo da 

moldura abstracta do concurso, importa atentar que os termos do art. 73.º 

do CP quanto à atenuação especial se reportam somente às penas 

individuais de cada crime, não à pena do concurso. 

III - Na avaliação da personalidade - unitária - do agente relevará, sobretudo, 

a questão de saber se o conjunto dos factos é recondutível a uma 

tendência (ou eventualmente mesmo a uma «carreira» criminosa, ou tão 

só a uma pluriocasionalidade que não radica na personalidade. Só no 

primeiro caso, já não no segundo, será cabido atribuir à pluralidade de 

crimes um efeito agravante dentro da moldura penal conjunta. 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 - Na vertente da fixação da pena única, esta não poderá deixar de ser 

aferida e ponderada em função da sua idoneidade, necessidade e 

proporcionalidade, de forma a proteger os bens jurídicos lesionados. 

V - Estando em causa um total de 7 penas, 5 de 3 anos de prisão, 1 de 3 

anos e 6 meses de prisão e outra de 8 meses de prisão, por crimes de 

abuso sexual de menor dependente, p. e p. pelos arts. 172.º, n.º 1, 171.º, 

n.º 1 e 177.º, n.º 1, al. b), todos do CP de menores entre 14 e 18 anos, 

confiados a outrem para educação ou assistência, ponderando a culpa do 

conjunto dos factos ou o grau de censura a dirigir ao arguido por esse 
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conjunto é acentuada e são fortes as exigências de prevenção geral, a 

idade de 63 anos do arguido (e hoje 69 anos) e a circunstância deste não 

ter interiorizado nem a gravidade nem as consequências da sua conduta, 

nesse sentido carecendo de ressocialização que só uma pena 

institucional pode assegurar, afigura-se que dentro de uma moldura penal 

entre 3 anos e 6 meses e 19 anos e 2 meses de prisão a pena fixada no 

acórdão recorrido, de 5 anos e 6 meses de prisão, obedecendo a essas 

preocupações legais, não merece censura. 

VI - Quanto à questão da pena de substituição de suspensão de execução da 

pena de prisão, a inobservância do requisito formal do n.º 1 do art. 50.º do 

CP desde logo prejudica a sua apreciação. 

 

28-02-2019 

Proc. n.º 230/12.2TASD.C1.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida  

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Tráfico de estupefacientes 

 Reexame dos pressupostos da prisão preventiva 

 Audição do arguido 

 

I  - Resultando do elenco dos factos provados que o requerente encontra-se 

preso à ordem de um processo em que foi condenado pelo tribunal de 1.º 

instância pela prática de um crime de tráfico de droga p. e p. pelo art. 

21.º, n.º 1, do DL 15/93, de 22-01, na pena de 7 anos de prisão, tendo o 

recurso que dessa decisão foi interposto para o Tribunal da Relação de 

sido julgado improcedente por acórdão de 13 de Dezembro de 2018, 

ainda não transitado em julgado, sendo esse crime punível, em abstracto, 

com prisão de 4 a 12 anos, forçoso é concluir que o crime imputado ao 

arguido admite a imposição da indicada medida de coacção, como 

resulta, da al. a) do n.º 1 do art. 202.º do CP. 

II - Para ser reexaminada a prisão preventiva, não é obrigatória a audição do 

arguido, nos termos do n.º 3 do art. 213.º do CPP, não sendo o despacho 

subsequentemente proferido irregular e, muito menos, nulo, já que as 

nulidades são necessariamente típicas – art. 118.º, n.º 1, do mesmo 

Código - e esta situação não é como tal sancionada pela lei. Mas, mesmo 

que alguma invalidade pudesse ser assacada a um tal despacho, ela só 

poderia ter relevância se viesse a ser como tal declarada, o que não 

aconteceu.  

III - Acresce que a imposição do dever de reexame periódico das medidas 

privativas da liberdade não limita temporalmente os efeitos dos despachos 

judiciais que as impõem, que se mantêm enquanto eles não forem 

revogados ou alterados, não se reconduzindo a situação de protelamento 
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do cumprimento do dever imposto pelo art. 213.º do CPP à situação de 

manutenção da prisão preventiva para além dos prazos previstos na lei. 

 

28-02-2019 

Proc. n.º 19/17.2F1PDL-F.S1 - 5.ª Secção 

Carlos Almeida (relator) 

Júlio Pereira 

Manuel Braz 

 

 Roubo qualificado 

 Falsificação 

 Detenção de arma proibida 

 Medida concreta da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 

I  - Ponderando que o modo de actuação foi semelhante em todos os 4 

crimes consumados de roubo qualificado, p. e p. pelos arts. 210.º, n.º 1 e 

2, al. b), e 204.º, n.º 2, al. f), do CP e de um na forma tentada, tendo o 

arguido agido em co-autoria com um outro agente, ficando um deles na 

viatura e abordando o outro os ofendidos e utilizando uma viatura 

automóvel para se deslocar para os locais em que os roubos foram 

praticados e para fugir deles logo a seguir, pois para além da concreta 

ameaça de uso da arma e do uso de disfarce no assalto às instalações 

das agências bancárias, o que variou de caso para caso foi o montante do 

dinheiro (ou o valor das coisas) obtido, sendo este significativamente 

superior nos assaltos às instalações das dependências da agência 

bancária (5.680 € e 6.410 €), o grau da ilicitude das condutas e, por via 

desta, da culpa e das necessidades de prevenção geral positiva, sendo 

que a culpa é autonomamente agravada pelo passado criminal do 

arguido, com um longo historial de toxicodependência, ainda não 

ultrapassada, a desinserção social, a pluralidade de condenações, por 

crimes também de natureza patrimonial e o cumprimento de uma longa 

pena de prisão, entende-se que as penas aplicadas a tais crimes de 3 

anos e 1 mês de prisão, 4 anos e 2 meses de prisão, de 3 anos e 3 meses 

de prisão e de 2 anos de prisão não merecem censura. 

II - Para além da condenação pelos crimes patrimoniais, o recorrente foi 

ainda condenado pela prática de cinco crimes qualificados de falsificação 

de documento por ter, em cinco ocasiões distintas, espaçadas no tempo, 

utilizado chapas de matrícula de automóvel que não correspondiam à 

matrícula atribuída ao veículo, sendo cada um deles punível, em 

abstracto, com prisão de 6 meses a 5 anos ou com multa de 60 a 600 

dias, não merecendo censura a opção do tribunal pela pena privativa da 

liberdade, porém graduou esta, em cada um dos casos, em 1 ano e 9 

meses de prisão, o que atendendo a que se tratou de casos de uso 
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pontual dessas chapas de matrícula, se entende que as concretas penas 

aplicadas são excessivas, devendo cada um deles ser punido com a pena 

de 1 ano de prisão. 

III - O recorrente foi ainda condenado pela prática de um crime de detenção 

de arma proibida p. e p. pelas disposições conjugadas dos arts. 2.º, n.º 3, 

al. p), e 86.º, n.º 1, al. d), ambas do R.J.A.M., na pena de 1 ano e 3 meses 

de prisão, por ter em seu poder, no interior da sua residência, 48 

munições de arma de fogo (46 de calibre 9X19 e duas de calibre 9X17 

mm), sendo tal crime punível, em abstracto, com prisão até 4 anos ou com 

multa até 480 dias, não merece censura a opção do tribunal de 1.ª 

instância pela pena de 1 ano e 3 meses de prisão, atendendo ao concreto 

número das munições, à natureza das armas a que elas se destinavam. 

IV - Para determinação da qual devem ser considerados, em conjunto, todos 

os factos e a personalidade do agente (artigo 77.º, n.º 1, do Código 

Penal).  

V - Perante uma moldura penal abstracta de concurso de crimes entre 4 anos 

e 2 meses de prisão e 22 anos e 11 meses de prisão, atendendo a que 

todos os crimes de roubo, tendo sido cometidos de uma forma 

semelhante, que anteriormente se valorou, foram praticados num período 

de cerca de 7 meses, que os crimes de falsificação de documento se 

destinaram a dificultar a identificação do veículo interveniente nesses 

roubos, e por essa via a identificação dos agentes desses crimes, e que 

as munições também são com eles conexas, entende-se como adequado 

fixar a pena conjunta em 10 anos de prisão. 

 

28-02-2019 

Proc. n.º 1998/15.0JAPRT.S1 - 5.ª Secção 

Carlos Almeida (relator) 

Júlio Pereira 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Rejeição de recurso 

 

I  - A admissibilidade do recurso extraordinário para fixação de jurisprudência 

depende da verificação dos seguintes requisitos formais e substanciais 

(artigos 437.° e 438.°, n.os 1 e 2, do CPP):  

- (i) a interposição de recurso no prazo de 30 dias posteriores ao trânsito 

em julgado do acórdão recorrido;  

- (ii) a identificação do acórdão com o qual o acórdão recorrido se 

encontre em oposição, e, se este estiver publicado, o lugar da publicação;  

- (iii) o trânsito em julgado de ambas as decisões;  

- (iv) a legitimidade do recorrente;  



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

88 

Número 254 – Fevereiro de 2019 

 

 

- (v) o interesse em agir, no caso de recurso interposto pelo arguido, pelo 

assistente ou pelas partes civis (já que tal recurso é obrigatório para o 

MP);  

- (vi) a justificação da oposição entre os acórdãos que motiva o conflito de 

jurisprudência;  

- (vii) a verificação de identidade de legislação à sombra da qual foram 

proferidas as decisões;  

- (viii) a identidade de situações de facto. 

II - Inexiste oposição de julgados se no acórdão recorrido a decisão tomada 

diz respeito à existência/inexistência do elemento subjectivo do crime de 

falsificação, isto é, à questão de saber se “a declaração aposta na acta de 

inexistência de activo e de passivo constitui ou não facto juridicamente 

relevante, susceptível de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado e 

de traduzir para o agente a obtenção para o mesmo ou para outra pessoa 

de um beneficio ilegítimo; bem como a de saber se a circunstância de a 

dissolução da sociedade se basear numa declaração inverídica sobre a 

existência de passivo da sociedade a dissolver, causa dano ou põe em 

perigo a segurança probatória que o documento está destinado a 

projectar”, ao passo que, no acórdão fundamento a questão decidida é 

outra, diversa, apresentando-se tal questão, como obiter dicta, destituído 

de qualquer relevância prática na medida em que a interpretação em 

causa não teve qualquer projecção na decisão tomada, já que a mesma 

assenta no não preenchimento do tipo objectivo do crime de falsificação. 

III - Não pode pois conceder-se a verificação da necessária oposição de 

julgados uma vez que a questão que o recorrente identifica como estando 

em oposição, apenas foi decidida de forma expressa no acórdão 

recorrido, constituindo apenas parte da fundamentação do acórdão 

fundamento, dispensável para a decisão tomada, que se fundou, sublinha-

se, no não preenchimento do tipo objectivo do crime de falsificação, 

sendo de rejeitar o recurso de fixação de jurisprudência, nos termos do 

disposto no art. 441.º, n.º 1, do CPP. 

 

28-02-2019 

Proc. n.º 2159/13.8TALRA.C2-A.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator)  

Isabel São Marcos 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Afastamento do território nacional 

 Decisão da autoridade administrativa 

 

I  - O “habeas corpus”, processualmente configurado como uma providência 

excepcional, não constitui um recurso sobre actos de um processo, 

designadamente sobre actos através dos quais é ordenada e mantida a 
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privação de liberdade do arguido, nem um sucedâneo dos recursos 

admissíveis, estes sim, os meios ordinários e adequados de impugnação 

das decisões judiciais.  

II - A providência de “habeas corpus” não comporta decisão sobre a 

regularidade de actos processuais com dimensão e sequelas processuais 

específicas, não configura um sobre-recurso de actos processuais, 

valendo apenas no sentido de determinar se, para além de tais dimensão 

e sequelas, os actos processuais levados no processo produzem 

consequência que possa acolher-se na previsão do citado n.º 2 do artigo 

222.º, do CPP. 

III - Verificando-se do iter processual que ao contrário de quanto vem alegado 

na petição de “habeas corpus”, a providência cautelar requerida para 

suspensão da eficácia da decisão, não foi ainda decretada, por isso que 

se mantém válida e vigente a decisão administrativa, do director nacional 

adjunto do SEF a determinar o afastamento do arguido do território 

nacional, e ainda que o arguido foi condenado por crime doloso, suposto 

da decretada prorrogação do prazo da detenção, ao abrigo do n.º 6 do 

artigo 160.º, da Lei 23/2007 e não impugnou o despacho que decretou tal 

prorrogação, forçoso é concluir que, não pode conceder-se que se esteja 

perante qualquer das situações prevenidas no n.º 2 do art. 222.º, do CPP, 

designadamente na al. c) do mesmo preceito, porquanto a extensão da 

detenção do arguido se mostra legalmente decretada, não tendo sido 

objecto de impugnação, não se vê que tal detenção esteja ferida de 

qualquer ilegalidade. 

 

28-02-2019 

Proc. n.º 1631/19.0T8LSB-A - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator)  

Isabel São Marcos 

Manuel Braz 

 

 Recurso de revisão 

 Requisitos 

 Inconciliabilidade de decisões 

 

I  - Para efeitos do fundamento de revisão previsto no art. 449.º, n.º 1, al. c), 

do CPP, não basta pois simples divergência, mera não coincidência, entre 

os factos que serviram de fundamento à condenação e os que foram 

provados em outra sentença. Impõe-se que consubstanciem realidades 

incompatíveis, que uma realidade seja excludente da outra. 

II - A inconciliabilidade tem que referir-se a factos que serviram de 

fundamento à condenação, ou seja, que façam parte da arquitectura típica 

do crime, na vertente objectiva ou subjectiva, ou respeitante a factos 

exc1udentes da ilicitude ou ainda que se prendam com condições de 

punibilidade. 
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III - É necessário que dessa incompatibilidade resultem graves dúvidas sobre 

a justiça da condenação. A dúvida é uma ferramenta indispensável do 

método científico que acompanha permanentemente o trabalho intelectual, 

constituindo o juízo crítico das certezas. Não é a essa dúvida 

metodológica que a lei se refere mas antes à possibilidade séria de a 

narrativa dos factos que levaram à condenação não se coadunar com os 

factos demonstrados em outra sentença, que a terem assim ocorrido, 

provavelmente levariam à absolvição ou a condenação por crime menos 

grave. 

IV - Entre um facto provado e um facto não provado não pode haver qualquer 

contradição, dado que o art. 449.º, n.º 1 al. c), do CPP, é bem claro 

quando alude à inconciliabilidade entre os factos que servirem de 

fundamento à condenação e os dados como provados noutra sentença. 

V -  Questões relacionadas com a fundamentação da matéria de facto, quer 

no acórdão condenatório quer na sentença absolutória não têm que ser 

convocadas em sede de recursos de revisão. Por um lado porque não 

constam da matéria de facto estando ipso facto excluídas do objecto 

deste processo. Por outro porque as eventuais incongruência ou dúvidas 

que as mesmas pudessem suscitar foram (ou poderiam ter sido) 

colocadas em sede de recurso ordinário, ficando desde então precludida 

a possibilidade do seu conhecimento. 

VI - Não constitui fundamento de revisão, nos termos do disposto no art. 449.º, 

n.º 1, al. c), do CPP, a existência de uma oposição entre as decisões 

condenatória e absolutória, quanto a saber quem era realmente o dono de 

uma viatura, se tal oposição deixa incólume a parte da matéria de facto da 

decisão revidenda relevante para a condenação, ou seja, a parte em que 

se concluiu que o veículo era utilizado pelos arguidos, com conhecimento 

e permissão do ora recorrente nas deslocações que tinham necessidade 

de realizar entre as suas residências e o local onde possuíam as estufas 

de que cuidavam e tratavam para aí transportar todos os equipamentos e 

utensílios necessários à manutenção dessas mesmas estufas onde 

procediam à plantação de canábis, não suscitando desta forma dúvidas 

sobre a justiça da condenação. 

 

28-02-2019 

Proc. n.º 23/15.5GCFLG-E.S1 - 5.ª Secção 

Júlio Pereira (relator) 

Clemente Lima  

Manuel Braz 

 

 Recurso de revisão 

 Trânsito em julgado 

 Prazo de interposição de recurso 

 Tempestividade 

 Rejeição de recurso 
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 Recurso penal 

 

I  - Considera-se que houve trânsito em julgado de uma decisão "logo que 

não seja susceptível de recurso ordinário ou reclamação" (art. 628.°, do 

CPC, ex vi art. 4.° do CPP). E nos termos do art. 411.º, n.º 1, do CPP, o 

prazo de interposição do recurso ordinário é de 30 dias, contando-se esse 

prazo, no caso de "decisão reproduzida em acta", a "partir da data em que 

tiver sido proferida, se o interessado estiver ou dever considerar-se 

presente [al. c) do dispositivo referido]. 

II - Sabendo que a sentença foi lida a 11-04-2018, estando presente a 

mandatária da assistente, quando o presente recurso de revisão foi 

apresentado a 09-05-2018, ainda não tinha havido trânsito em julgado da 

decisão, devendo ser rejeitado o recurso de revisão, por intempestividade 

(por aplicação analógica das regras gerais em matéria de recurso 

previstas nos arts. 420.º, n.º 1, al. b), 414.º, n.º 2, ambos do CPP). 

III - Tendo em conta que a interposição do recurso se dirige a Tribunal da 

Relação e porque na motivação de recurso se imputa à decisão recorrida 

erros de julgamento, pode, eventualmente, ser mandado seguir como 

recurso ordinário, nos termos dos arts. 139.º, n.º 3, do CPC ex vi art. 4.º, 

do CPP, pelo tribunal que nesse caso será competente para o respetivo 

julgamento, que é o Tribunal da Relação.  

IV - Assim, não se admitindo o recurso como pedido de revisão, e tendo em 

conta o que se disse, remeta-se o processo ao Tribunal da Relação, a fim 

de aí se equacionar a possibilidade de o recurso ser encarado como 

recurso ordinário. 

 

28-02-2019 

Proc. n.º 136/16.6GCSSB-B.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Nuno Gomes da Silva  

Manuel Braz 

 

 Taxa de justiça 

 Pedido de indemnização civil 

 Reclamação da conta 

 Extemporaneidade 

 

I  - Nos termos do art. 523.º, do CPP, a responsabilidade por custas relativas 

ao pedido de indemnização civil são aplicáveis as normas do processo 

civil, sendo "subsidiariamente aplicável o disposto no RCP " (art. 524.º, do 

CPP). 

II - A decisão sobre a dispensa do pagamento do remanescente da taxa de 

justiça nos termos do disposto no art. 6.º, n.º 7, do RCP, deve ter lugar 

com a decisão que julgue a ação, incidente ou recurso e no momento em 

que o juiz se pronuncie quanto à condenação em custas, nos termos do 
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disposto no art. 527.º, n.º 1, do CPC, apenas podendo ocorrer 

posteriormente nos casos em que seja requerida a reforma quanto a 

custas ou nos casos em que tenha havido recurso da decisão que 

condene nas custas (cf. art. 616.º do CP C), mas sempre antes da 

elaboração da conta. 

III - É extemporâneo o pedido de dispensa de pagamento do remanescente 

da taxa de justiça apresentado somente após a elaboração e notificação 

da conta de custas, já depois de homologada a desistência parcial do 

pedido de indemnização civil e de, no mesmo despacho, ter sido 

proferida decisão quanto às custas do pedido cível, sem que o recorrente 

tenha interposto qualquer recurso deste despacho nem requerido a sua 

reforma quanto a custas, nos termos do art. 6.°, n.º 7, do RCP. 

 

28-02-2019 

Proc. n.º 563/14.3TABRG.S2 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Nuno Gomes da Silva  

 

 Homicídio 

 Medida concreta da pena 

 

I  - A determinação da pena, realizada em função da culpa e das exigências 

da prevenção geral de integração e da prevenção especial de 

socialização (de harmonia com o disposto nos arts. 71.º, n.º 1 e 40.º, do 

CP), deve, no caso concreto, corresponder às necessidades de tutela dos 

bens jurídicos em causa e às exigências sociais decorrentes das lesões 

ocorridas, sem esquecer que deve ser preservada a dignidade humana 

do delinquente. 

II - Ponderando a elevada culpa do agente que desferiu um disparo com uma 

arma caçadeira a uma distância de 70 cm a 1 metro, dirigido a um órgão 

vital do ofendido - a cabeça – a forma - a forma aparentemente gratuita 

dos factos praticados, uma vez que não foi provado o motivo que esteve 

subjacente à sua prática (a circunstância de ter decorrido um período de 

tempo superior a um ano entre a data em que o arguido foi agredido na 

sequência das desavenças que o opuseram ao ofendido e a data em que 

cometeu o crime de homicídio que lhe foi imputado nestes autos exclui a 

possibilidade de a actuação do arguido ter sido, de alguma forma, 

condicionada por alguma perturbação psíquica que ainda subsistisse), a 

completa indiferença perante o bem jurídico mais protegido por todo o 

ordenamento jurídico-penal, as elevadas necessidades de prevenção 

geral e especial, possuindo o arguido já condenações pela prática de um 

crime de resistência e coacção sobre funcionário, 1 crime de detenção de 

arma proibida e 3 crimes de ofensa à integridade física, não merece 

censura a pena de 18 anos de prisão aplicada ao arguido pela prática de 
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um crime de homicídio, p. e p. pelo art. 131.º do CP, agravado pelo 

disposto no art. 85.º, n.ºs 3 e 5, da Lei n.º 5/2006, de 23-02. 

 

28-02-2019 

Proc. n.º 314/17.0JAGRD.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Nuno Gomes da Silva  

 

 Abuso de poder 

 Magistrado do Ministério Público 

 Dolo específico 

 Benefício ilegítimo 

 Funcionário 

 

I  - Perante a materialidade da conduta do arguido que no âmbito de 

processo de que não era titular, sem dar conhecimento ao titular dos autos 

e sem convocar todos os interessados e intervenientes processuais 

(designadamente os advogados dos arguidos E e J), não apenas levou a 

cabo, nas instalações do próprio Tribunal de Instrução Criminal, um acto 

de «aproximação» em benefício destes arguidos, no sentido de obter a 

desistência da queixa-crime por parte de J em benefício de E, como 

ainda, dias depois, num Sábado, se deslocou ao ginásio de J, insistindo 

com este pela pretendida desistência da queixa, forçoso é considerar que 

esta preenche os elemento objectivos típicos do crime de abuso de poder, 

p. e p. pelo art. 382.º do CP. 

II - Perante tal materialidade, não pode deixar de concluir-se que o arguido, 

Magistrado do MP, excedeu claramente os deveres inerentes às suas 

funções, designadamente, os referenciados deveres de prossecução do 

interesse público, de isenção e mesmo de imparcialidade, sobrepondo-

lhes interesses próprios (no sentido de beneficiar o terceiro, E). 

III - Provado que o arguido atuou nos termos descritos para beneficiar, com a 

desistência da queixa, o falado E, bem sabendo que lhe não competia 

procurar obter essa desistência nos termos em que procurou fazê-lo, 

infringindo os seus deveres estatutários e processuais de isenção e de 

imparcialidade, forçoso é considerar que se verifica o dolo especifico 

exigido para o crime de abuso de poder. 

IV - O benefício em referência não pode deixar de se considerar ilegítimo, 

desde logo do passo em que a homologação de desistência da queixa, 

por parte de qualquer ofendido, supõe que esta foi oferecida de livre 

vontade, fora de qualquer coacção, de forma integral e sem reservas.  

V -  O comportamento do arguido, no ponto em que traduz manifestação clara 

de violação do dever de imparcialidade, que lhe cumpria manter, ao 

insistir na persuasão sobre o falado J para que este desistisse da queixa 

contra o referido E, revela, por si, tal ilegitimidade. 
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VI - O magistrado do MP se encontra abrangido na previsão do segmento 

normativo ínsito na al. d) do n.º 1 do art. 386.º, do CP. 

 

28-02-2019 

Proc. n.º 2/16.5TRPRT.S2 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator)  

Isabel São Marcos 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Prova proibida 

 Identidade do arguido 

 

I  - O fundamento de revisão previsto na al. e) do n.º 1 do art. 449.º do CPP 

tem por pressuposto que a condenação dita injusta se alicerçou em meios 

de prova proibidos, nos termos do art. 126.º, n.ºs 1 a 3, do mesmo diploma 

legal. 

II - A alteração e utilização indevidas do documento de autorização de 

residência por parte de outrem, que não o legítimo titular e sem o seu 

conhecimento, não integrando qualquer um dos meios de prova proibidos 

previstos números do art. 126.º, n.ºs 1 e 3, do CPP, não integram o 

fundamento de revisão previsto na al. e) do n.º 1 do art. 449.º do CPP, mas 

antes o fundamento de revisão previsto na al. d) do mesmo preceito legal. 

III - Para efeitos da al. d) do n.º 1 do art. 449.º do CPP os factos ou meios de 

prova, embora conhecidos de quem cabia apresenta-los, serão ainda 

invocáveis em sede de recurso de revisão, contanto que, antes da sua 

apresentação, se dê justificação bastante para a omissão verificada, 

explicando-se, designadamente, o motivo por que tal sucedeu antes (por 

impossibilidade prática ou por, na altura, se considerar que não deviam 

ser apresentados os factos ou meios de prova, agora novos para o 

tribunal). 

IV - A obtenção, em ocasião ulterior à realização do julgamento, no âmbito de 

processo administrativo promovido pelo MP, de informação das 

autoridades angolanas e de resultado de exame pericial às impressões 

digitais que permitem concluir pela verificação de um erro na identificação 

da pessoa condenada pela prática de um crime de falsificação de 

documento, cuja identidade foi assumida por outrem, constituem novos 

meios de prova susceptíveis de suscitar graves dúvidas sobre a justiça da 

condenação em causa, sendo fundamento para deferir o pedido de 

revisão da sentença condenatória. 

 

28-02-2019 

Proc. n.º 141/05.8TAALD-A.S1 - 5.ª Secção 

Isabel São Marcos (relatora) 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

95 

Número 254 – Fevereiro de 2019 

 

 

Helena Moniz 

Manuel Braz 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Prova proibida 

 

I  - Para efeitos da al. d) do n.º 1 do art. 449.º do CPP os factos ou meios de 

prova, embora conhecidos de quem cabia apresenta-los, serão ainda 

invocáveis em sede de recurso de revisão, contanto que, antes da sua 

apresentação, se dê justificação bastante para a omissão verificada, 

explicando-se, designadamente, o motivo por que tal sucedeu antes (por 

impossibilidade prática ou por, na altura, se considerar que não deviam 

ser apresentados os factos ou meios de prova, agora novos para o 

tribunal). 

II - A inércia voluntária do interessado quanto à indicação em sede de 

julgamento dos factos/meios de prova que considera essenciais para a 

descoberta da verdade não pode servir de fundamento para o pedido de 

revisão da sentença transitada em julgado, sob pena, de serem violados 

os princípios constitucionais da segurança jurídica, da lealdade 

processual e da protecção do caso julgado. 

III - O depoimento de uma testemunha que já havia deposto em audiência de 

julgamento não se traduz em novos factos ou em novos meios de prova 

mas, numa nova versão dos factos sobre que incidiu o seu depoimento 

aquando do julgamento. 

IV - Não constitui um novo meio de prova fundamento de recurso de revisão o 

depoimento de uma testemunha que não teve conhecimento directo dos 

factos que estiveram na base da condenação do arguido e ora requerente 

só se tendo inteirado dos termos de uma conversa que alegadamente 

aquele travou com outra testemunha, por meio da qual esta terá 

transmitido ao condenado que só prestou depoimento aquando do 

julgamento porque a assistente lhe prometeu que o deixaria sair à noite. 

V -  O fundamento de revisão previsto na al. e) do n.º 1 do art. 449.º do CPP 

tem por pressuposto que a condenação dita injusta se alicerçou em meios 

de prova proibidos, nos termos do art. 126.º, n.ºs 1 a 3, do mesmo diploma 

legal. 

VI - Só poderia afirmar-se que o depoimento que serviu de base à 

condenação integra prova proibida, nos termos da invocada disposição 

legal, se fosse de ter como aproveitável a nova versão dos factos que a 

mencionada testemunha porventura apresentasse, o que significa que, no 

caso, o preenchimento do fundamento de revisão previsto na alínea e) 

está dependente da verificação do fundamento de revisão a que alude a 

al. d), ambas do n.º 1 do art. 449.º do CPP. 
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VII - Para os efeitos do fundamento de revisão a que alude a al. d), do n.º 1 do 

art. 449.º do CPP, a testemunha, que já foi ouvida na audiência de 

julgamento de onde foi tirada a sentença revidenda, não constitui um novo 

meio de prova, uma vez que meio de prova é a pessoa que presta 

declarações, e não cada uma das versões que ela apresente sobre os 

mesmos factos. 

VIII - Não poderá ter-se como minimamente verosímil que a testemunha 

tivesse sido induzida pela progenitora a depor nos moldes em que o fez 

quando é certo que, o tribunal, reportando-se a um e a outra, consignou, 

em sede motivação da decisão sobre matéria de facto, que os mesmos 

prestaram declarações de forma espontânea e vivencial, denotando nas 

suas palavras, silêncios e lágrimas, laivos de desgosto e mágoa, mas não 

de retorsão, que se revelaram credíveis quanto à forma e ao modo como 

descreveram os factos por si vividos, pelo que, face ao condicionalismo 

não plausível com que ora são apresentados os meios de prova do 

recurso de revisão, não são também de molde a suscitar dúvidas sobre a 

justiça da condenação do requerente, e muito menos que a mesma se 

fundou em prova proibida. 

 

28-02-2019 

Proc. n.º 274/16.5GAMCN-B.S1 - 5.ª Secção 

Isabel São Marcos (relatora) 

Helena Moniz 

Manuel Braz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Rejeição de recurso 

 

I  - Os requisitos substanciais do recurso para fixação de jurisprudência são: 

(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. 

II - A estes requisitos legais, o STJ, de forma pacifica, 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 
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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. 

III - A respeito desde último requisito é abundante e uniforme a jurisprudência 

deste STJ salientando que o recurso extraordinário de fixação de 

jurisprudência tem de assentar em julgados explícitos ou expressos que 

abordem de modo oposto a mesma questão de direito. 

IV - 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. 

V -  Inexiste oposição de julgados se o acórdão fundamento abordou e 

resolveu a questão jurídica no sentido de que é impossível o requerente 

obter a nacionalidade portuguesa por não preencher o requisito do art. 6.º, 

n.º 1, al. d), da Lei 37/2015, de 15-05, até por a Lei exigir um período 

alargado de tempo para que tal possa suceder (logo não pode obter o 

cancelamento provisório das decisões inscritas no certificado do registo 

criminal) e o acórdão recorrido não tomou uma posição explícita 

divergente sobre este ponto, na medida em que, mal ou bem, decidiu que 

à luz do art. 12.º da Lei 37/2015 e perante a verificação dos requisitos 

cumulativos nele formulados dos quais não faz parte a dimensão abstracta 

das penas dos crimes pelos quais o requerente haja sido condenado este 

tinha direito ao cancelamento do registo não analisando de modo explícito 

a questão de saber se aquele requisito do art. 6.º, n.º 1, al. d) «constitui 

normativo excepcional» tal como o reputou o acórdão fundamento. 

 

28-02-2019 

Proc. n.º 2027/17.4TXLSB-A.L1-A.S1 - 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (relator) 

Francisco Caetano 

 

______________________________ 

*  Sumário elaborado pelo relator 

**  Sumário revisto pelo relator 

 

A 

Abuso de cartão de garantia ou de crédito 58 

Abuso de confiança 9 

Abuso de poder 96 

Abuso sexual de crianças 2, 23, 56, 80 

Abuso sexual de menor dependente 87 

Abuso sexual de pessoa incapaz de resistência

 34 

Acesso ilegítimo 9 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 64 

Acto tácito 57 

Actos sexuais com adolescentes 56 

Admissibilidade de recurso 11, 73 

Afastamento do território nacional 91 

Alteração da qualificação jurídica 4, 8 

Alteração substancial de factos 4 

Apoio judiciário 57 

Arguição de nulidades 4 

Assistente 13 
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Associação criminosa 58 

Atos sexuais com adolescentes 56 

Audição do arguido 88 

Avultada compensação 25 

B 

Benefício ilegítimo 96 

Burla qualificada 18 

C 

Caso julgado 37 

Casos julgados contraditórios 69 

Coabitação 23 

Coacção agravada 1 

Co-autoria 73 

Competência do Supremo Tribunal de Justiça86 

Competência funcional 61 

Composição do tribunal 19 

Concurso de infracções 1, 18, 40 

Concurso de infrações 1, 18, 40 

Condução sem habilitação legal 1 

Confisco 71 

Conhecimento superveniente 29, 34, 35, 40, 43 

Constitucionalidade 4, 16, 25, 50, 73 

Correcção da decisão 68 

Crime continuado 16, 50, 56 

Crime exaurido 56 

Crueldade 73, 77 

Cumprimento de pena 49, 85 

Cumprimento sucessivo 31 

Cúmulo jurídico 9, 16, 22, 23, 29, 31, 34, 35, 40, 43, 

46, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 72, 73, 77, 80, 86, 89 

Cúmulo por arrastamento 31 

D 

Dano morte 77 

Danos não patrimoniais 77 

Decisão da autoridade administrativa 91 

Decisão interlocutória 28 

Decisão que não põe termo ao processo 28 

Decisão sumária 85 

Declaração escrita 68 

Depoimento indirecto 42 

Depoimento indireto 42 

Descriminalização 8 

Desfiguração grave e permanente 5 

Despacho de não pronúncia 69 

Detenção de arma proibida 89 

Documento escrito 59, 62 

Dolo específico 96 

Dupla conforme 2, 4, 25 

E 

Erro de cálculo 31 

Extemporaneidade 94 

Extinção do poder jurisdicional 57 

Extradição 19 

F 

Facto novo 38 

Factos provados 77 

Falsidade de depoimento ou declaração 36 

Falsificação 9, 18, 89 

Falta de fundamentação 16, 25, 52 

Funcionário 96 

Fundamentos 21, 29, 49, 63 

Furto 1 

Furto qualificado 71 
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Habeas corpus 15, 29, 37, 49, 61, 85, 88, 91 

Homicídio 77, 95 

Homicídio qualificado 73 

I 

Identidade do arguido 97 

Igualdade das partes 12 

Ilicitude 67 

Imparcialidade 76 

In dubio pro reo 5 

Incompetência 8, 61 

Inconciliabilidade de decisões 92 

Instrução 11 

Insuficiência da matéria de facto 5 

Interrogatório de arguido 11 

Introdução em lugar vedado ao público 1 

Irregularidade processual 70, 85 
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Juiz natural 76 
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Legitimidade 13 

Lenocínio 58 
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Magistrado do Ministério Público 96 

Mandado de detenção 61 

Mandado de detenção europeu 71 

Matéria de facto 27, 35, 45, 46, 60 

Medida concreta da pena 5, 9, 14, 16, 22, 23, 25, 

29, 31, 34, 35, 42, 43, 46, 50, 54, 56, 58, 64, 67, 

71, 73, 77, 80, 82, 84, 87, 89, 95 

Medida da pena 1 

Meio insidioso 5, 77 
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Notificação 70, 85 

Novo cúmulo 40, 64 

Novos factos 11, 21, 32, 60, 62, 66, 67, 69, 97, 98 

Novos meios de prova 21, 44, 47, 48, 59, 62, 66, 

68, 69, 97, 98 

Nulidade 19, 52, 64, 65 

Nulidade insanável 38, 85 
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Obscuridade 68 

Omissão de pronúncia 42, 64, 65, 73 

Oposição de julgados 8, 27, 30, 35, 45, 46, 60, 90, 

99 
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Pedido de indemnização civil 77, 94 

Pena cumprida 22, 50, 52 
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Pena de multa 22, 50, 52, 54, 65 
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Pena suspensa 22, 31, 42, 50, 52 

Pena única 9, 16, 22, 23, 29, 31, 34, 35, 43, 46, 50, 

54, 56, 58, 64, 72, 73, 77, 80, 87, 89 

Perturbação de funcionamento de órgão 

constitucional 1 

Pessoa particularmente indefesa 73 

Pluriocasionalidade 23, 72 

Pornografia de menores 80 

Prazo da prisão preventiva 29 

Prazo de interposição de recurso 7, 94 

Pressupostos 8, 44, 91 

Prestação de trabalho a favor da comunidade65 

Prevenção especial 65 

Prevenção geral 1, 65 

Princípio da actualidade 15 

Princípio da atualidade 15 

Princípio da livre apreciação da prova 12 

Princípio do contraditório 3, 57, 77 

Prisão ilegal 86 

Prisão preventiva 88 

Processo equitativo 38 

Prova proibida 38, 60, 97, 98 
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48, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 92, 94, 97, 98 

Recurso ordinário 69 
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30, 35, 45, 46, 57, 59, 90, 99 

Recurso penal 47, 94 

Recusa de juiz 13, 65, 70, 76 
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Rejeição de recurso 2, 7, 27, 28, 30, 45, 46, 63, 90, 

94, 99 

Repetição do julgamento 19 

Requisitos 27, 30, 45, 46, 59, 66, 67, 69, 90, 92, 99 

Requisitos da sentença 16 

Resposta 70 

Roubo 1, 71 

Roubo agravado 58 

Roubo qualificado 89 
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Sanação 42 

Sentença 69 

Sequestro 1, 58 

Substituição 65 

Suspensão da execução da pena 5, 9, 14, 43, 82, 

84, 87 
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Taxa de justiça 94 

Tempestividade 94 

Tentativa 23 

Testemunha 47, 48, 59, 62, 66 

Tráfico de estupefacientes 14, 42, 67, 82, 88 
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Trânsito em julgado 15, 38, 94 

Trato sucessivo 56, 80 
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