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3.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Estrangeiro 

 Detenção 

 Colocação em centro de instalação temporária 

 Prazo 

 

I  - O afastamento do território nacional de cidadãos estrangeiros encontra-se regulamentado no 

Capítulo VIII (arts. 134.º a 180.º-A) da Lei 23/2007, de 4-07, que aprovou o regime jurídico de 

entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. 

II - O afastamento pode resultar de decisão da autoridade administrativa (arts. 145.º a 150.º) ou de 

decisão judicial (pena acessória de expulsão - art. 151.º; medida autónoma de expulsão judicial - 

arts. 152.º a 158.º). A execução de tais decisões encontra-se prevista nos arts. 159.º a 162.º da 

mesma Lei. 

III -  O requerente foi detido pela GNR em 22-10-2018 e entregue, em 23-10-2018, ao SEF, tendo nesta 

última data sido apresentado à Mma. Juíza para interrogatório (art. 146.º, n.º 1 da cit. Lei), que lhe 

aplicou a medida de coacção de colocação em Centro de Instalação Temporária (CIT), a cargo do 

SEF. 

IV -  O prazo do n.º 3 do art. 146.º, que foi aplicado nos autos, dado que o processo de afastamento 

ainda se está a desenrolar, não pode «em caso algum exceder a duração de 60 dias», 

nomeadamente através da invocação e aplicação do prazo (pode estender-se até 3 meses) 

previsto no n.º 6 do art. 160.º, que apenas rege os casos de execução da decisão. 

V -  Tendo o requerente sido detido em 23-10-2018 e colocado no Centro de Instalação Temporária no 

dia seguinte, é manifesto que o prazo de 60 dias previsto no n.º 3 do art. 146.º já se esgotou, pelo 

que aquele deve ser imediatamente colocado em liberdade. 

 

 03-01-2019 

 Proc. n.º 148/18.5GBLGS-A.S1 - 3.ª secção   

 Vinício Ribeiro (relator) * 

 Clemente Lima 

 Manuel Augusto Matos 

 

 Homicídio 

 Tentativa 

 Medida concreta da pena 

 

I  - O recorrente foi condenado por um crime de homicídio simples, na forma tentada, p. e p. pelas 

disposições conjugadas dos arts. 131.º, n.º 1, 22.º e 23.º do CP, na pena de 6 anos e 6 meses de 

prisão. Recorreu contestando somente a medida da pena. Invoca em seu favor diversas 

atenuantes, como o arrependimento, a confissão da autoria das “facadas”, e o seu baixo nível 

cultural e intelectual, que determinaria uma grande dificuldade em ter maior tolerância em lidar 

com confrontos. 

II - Esta argumentação não procede. Na verdade, não se encontra registado na matéria de facto 

nenhum arrependimento, nem o mesmo resulta implicitamente de qualquer facto provado. Também 

não há confissão, sendo irrelevante, do ponto de vista atenuativo, a admissão pelo arguido da 

autoria das “facadas”, já que, na sua versão, elas se inseririam numa atuação orientada para a 

legítima defesa, o que não se veio a provar, antes pelo contrário. Por último, o baixo nível 

intelectual e cultural não tem qualquer influência direta no nível de controlo das emoções e não 

constitui portanto atenuante da responsabilidade penal. 

III -  Ao invés do pretendido pelo arguido, o circunstancialismo do crime é fortemente penalizador para 

ele. Com efeito, embora os factos tenham sido desencadeados por uma discussão entre o arguido 

e o ofendido, o arguido agiu depois de se terem separado e cada um ter seguido o seu caminho 

rumo às respetivas casas, e após ter decorrido “algum tempo” sobre essa discussão, tempo 

suficiente para “arrefecer” os ânimos. O ofendido passou à porta da casa do arguido, mas isso não 

pode ser tido como qualquer forma de provocação, pois esse era o seu caminho para casa, já que 

mora “logo acima” da residência do arguido. Mas, ao passar pela casa do arguido, e “sem que 

nada o fizes-se prever”, logo o ofendido foi agredido pelo arguido, o que constitui sem dúvida uma 

atuação com “espera” e surpresa, o que diminui fortemente a capacidade de defesa e de reação 

por parte do ofendido, e por isso denuncia um comportamento mais censurável da parte do 

ofensor. 

IV -  O comportamento do arguido, tendo em conta todo o circunstancialismo da ação e a motivação 

dos factos, assume-se como uma conduta manifestamente desproporcionada e imprevisível. 
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Acresce que a agressão teve consequências graves para o ofendido, que correu perigo de vida, 

sofreu 65 dias de doença com incapacidade para o trabalho e ficou com cicatrizes múltiplas no 

tórax e no braço direito. 

V -  Estando em causa nos autos um crime de homicídio, ainda que sob a forma tentada, as exigências 

de prevenção geral são sempre fortes, apesar de Portugal ter uma taxa de homicídio baixa no 

contexto internacional, e mesmo no europeu, atendendo antes de mais ao valor do bem jurídico 

violado, o mais elevado da ordem jurídico-penal, mas também à perturbação e ao abalo que 

provoca num meio social pequeno, onde se apresenta à generalidade das pessoas, até pelo 

conhecimento pessoal dos intervenientes, como um facto que altera a “ordem natural” da 

comunidade e consequentemente impõe uma punição severa do crime como forma de 

recuperação da paz social. 

VI -  Não se ignora que nos meios rurais sucedem por vezes graves “crimes de sangue”, gerados por 

conflitos relacionados com a honra pessoal ou com a propriedade. Foi este último caso aliás (uma 

discussão aparentemente por desavenças relacionadas com dinheiro, sendo a companheira do 

arguido filha da companheira do ofendido), o contexto gerador dos factos dos autos. Isso não 

diminui no entanto a censurabilidade da conduta nem a exigência punitiva por parte da 

comunidade. 

VII - As exigências de prevenção especial, não sendo especialmente elevadas, não serão também de 

desvalorizar, pela forma ardilosa como o arguido executou o crime. A moldura penal do crime tem 

como limite mínimo 1 ano, 7 meses e 6 dias e máximo 10 anos e 8 meses de prisão. Tudo 

ponderado, considera-se inteiramente adequada a pena fixada na 1.ª instância, que satisfaz as 

exigências preventivas, gerais e especiais, sem exceder os limites da culpa. 

 

 09-01-2019 

 Proc. n.º 5/17.2GCMRA.S1 - 3.ª secção  

 Maia Costa (relator) * 

 Pires da Graça (declaração de voto no sentido de entender que a culpa é também fundamento da 

pena) 

 

 Recurso independente 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Recurso directo 

 Recurso direto 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Trânsito em julgado 

 Interpretação restritiva 

 Fundamentação de facto 

 Cumprimento de pena 

 Desconto 

 Cumprimento sucessivo 

 

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

detecção de vícios decisórios ao nível da matéria de facto emergentes da simples leitura do texto 

da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as regras da experiência comum, previstos no 

art. 410.º, n.º 2, do CPP (neste sentido, acórdão plenário das secções criminais do STJ, de 19-10-

1995, proferido no processo 46580, acórdão 7/95, publicado no DR, I série-A, n.º 298, de 28-12-

1995, e BMJ 459, pág. 72, que no âmbito do sistema de revista alargada ficou jurisprudência, 

então obrigatória, no sentido de que “É oficioso, pelo tribunal de recurso, o conhecimento dos 

vícios indicados no art. 410.º, n.º 2, do CPP, mesmo que o recurso se encontre limitado à matéria 

de direito”, bem como o AFJ 10/2005, de 20-10-2005, DR, série I-A, de 07-12-2005, em cuja 

fundamentação se refere que a indagação dos vícios faz-se “no uso de um poder-dever, 

vinculadamente, de fundar uma decisão de direito numa escorreita matéria de facto”) e verificação 

de nulidades, que não devam considerar-se sanadas, nos termos dos arts. 379.º, n.º 2 e 410.º, n.º 

3, do CPP – é pelo teor das conclusões que o recorrente extrai da motivação, onde sintetiza as 

razões de discordância com o decidido e resume o pedido (art. 412.º, n.º 1, do CPP), que se 

delimita o objecto do recurso e se fixam os limites do horizonte cognitivo do tribunal superior. 

II - Cabe ao STJ, reunidos os demais pressupostos (tratar-se de acórdão final de tribunal colectivo e 

visar apenas o reexame da matéria de direito, vindo aplicada pena única de prisão superior a 5 

anos), apreciar o recurso interposto do acórdão cumulatório, ainda que as penas parcelares sejam 

iguais ou inferiores a 5 anos de prisão. 
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III -  Na formulação de cúmulo jurídico por conhecimento superveniente, há que atender ao elemento 

fundamental e incontornável do trânsito em julgado das condenações pelas infracções 

potencialmente em concurso. 

IV -  Tendo sido interpostos recursos das decisões condenatórias integrantes do cúmulo é de 

factualizar o facto e o resultado final. 

V -  A questão da falta de indicação de interposição de recurso coloca-se, atenta a distância temporal 

entre a data da decisão condenatória e o trânsito em julgado, sobretudo, quando é de alguma 

forma significativa. 

VI -  Nestes casos, quando tal ocorre, convirá factualizar a existência de recurso, tratando-se de um 

“requisito primário” esclarecedor do que efectivamente se passou no processo. 

VII – Na ausência de factualização do recurso, fica por esclarecer a razão do distanciamento entre a 

data da decisão e a assunção/certificação de definitividade do julgado, não dando o tribunal 

retrato fiel, a este nível, de tudo o que aconteceu nos processos englobados no cúmulo jurídico. 

VIII – “Julgar, englobar em cúmulo jurídico uma pena, ou mesmo pelo contrário, desconsiderá-la, na 

ausência de conhecimento destes dados definitivos e seguros, imprescindíveis, será sempre uma 

aposta eventualmente arriscada, pelo que haverá que, previamente, esclarecer a situação, e não 

fornecendo o tribunal de origem na certidão enviada uma noção clara da situação actual, como 

deveria, obviamente, fazer, haverá que solicitá-la, a bem da segurança e da certeza do que se vai 

decidir”. 

IX -  A pena de prisão suspensa na execução declarada extinta, nos termos do art. 57.º, n.º 1, do CP, 

não integra o cúmulo jurídico. 

X -  A decisão sobre cúmulo jurídico é uma decisão rebus sic stantibus. 

XI -  Atenta a natureza sic stantibus do caso julgado do acórdão cumulatório intercalar, na realização de 

cúmulo jurídico por conhecimento superveniente há que desfazer os cúmulos intercalares 

entretanto feitos. 

XII – É de rejeitar o cúmulo por arrastamento. 

XIII – O facto de a pena de prisão aplicada no processo X encontrar-se extinta pelo cumprimento não 

impede a sua integração no cúmulo, nomeadamente, para efeito de aferir do primeiro trânsito em 

julgado das decisões em concurso, sendo de descontar os 5 meses de prisão que o recorrente 

cumpriu à ordem de tal processo. 

XIV – A nova redacção do art. 78.º, n.º 1, do CP, introduzida em Setembro de 2007, com a supressão do 

trecho “mas antes de a respectiva pena estar cumprida, prescrita ou extinta”, diversamente do que 

ocorria na redacção anterior, veio prescrever que o cúmulo jurídico sequente a conhecimento 

superveniente de novo crime, que se integre no concurso, não exclui, antes passa a abranger, as 

penas já cumpridas (ou extintas pelo cumprimento), procedendo-se, após essa inclusão, no 

cumprimento da pena única que venha a ser fixada, ao desconto da pena já cumprida. 

XV – A partir da alteração legislativa de Setembro de 2007, atento o disposto nos arts. 78.º, n.º 1 e 80.º, 

n.º 1, do CP, são de incluir no cúmulo jurídico as penas de prisão cumpridas, as quais, como de 

resto, a detenção, a prisão preventiva e a obrigação de permanência na habitação, são 

descontadas por inteiro no cumprimento da pena de prisão, operando o desconto na pena única 

final. 

XVI – Pela alteração introduzida ao n.º 1 do art. 78.º do CP pela Lei 59/07, passam a ser cumuláveis as 

penas já cumpridas, alteração que obviamente, se mostra favorável ao arguido. 

XVII – Face à nova regulamentação, decorrente das alterações aos arts. 78.º e 80.º, do CP, introduzidas 

pela reforma de 2007, impor-se-á a adopção de novos procedimentos, necessariamente 

preliminares, na elaboração da pena de síntese, a ter em devida conta, alargando-se o campo dos 

“requisitos primários”. 

XVIII – No crime de furto protege-se a propriedade, mas protege-se também e simultaneamente a 

incolumidade da posse ou detenção de uma coisa móvel, o que oferece, em definitivo, um carácter 

complexo ao objecto da tutela. 

XIX -  No furto o bem jurídico atingido – e que a lei quer proteger – é a propriedade, embora haja furto 

mesmo que não se saiba quem é o proprietário da coisa e até estando a coisa furtada entregue a 

um mero detentor. 

XX -  O crime de incêndio é um crime de perigo comum; de perigo, porque não existe ainda qualquer 

lesão efectiva para a vida, a integridade física ou para bens patrimoniais de grande valor; e de 

perigo comum, porque é susceptível de causar um dano incontrolável sobre bens juridicamente 

tutelados de natureza diversa. 

XXI – Os bens jurídicos protegidos no tipo do art. 272.º, do CP são a vida, a integridade física e o 

património de outrem. 

XXII – No crime de burla informática, o bem jurídico protegido pela incriminação é o património de outra 

pessoa, sendo o ofendido a pessoa que sofre o prejuízo patrimonial e não o proprietário ou utente 

dos dados ou programas informáticos. 

XXIII – A pena conjunta visa corresponder ao sancionamento de um determinado trecho de vida do 

arguido condenado por pluralidade de infracções. 
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XXIV – Há que valorar o ilícito global perpetrado, ponderando em conjunto a gravidade dos factos e a 

sua relacionação com a personalidade do recorrente, em todas as suas facetas. 

XXV – À fixação da pena conjunta deve presidir o respeito pelos princípios da proporcionalidade, da 

adequação e da proibição do excesso, tornando-se fundamental a necessidade de ponderação 

entre a gravidade do facto global e a gravidade da pena conjunta. 

XXVI – À pena única fixada deverá ser descontada a prisão sofrida pelo recorrente à ordem dos vários 

processos, quer em prisão preventiva, quer em cumprimento de pena. 

 

 09-01-2019 

 Proc. n.º 142/12.0GCSCD-A.S2 - 3.ª secção  

 Raúl Borges (relator) * 

 Manuel Augusto de Matos 

 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Recusa facultativa de execução 

 Omissão de pronúncia 

 Defensor 

 Cumprimento de pena 

 Trânsito em julgado 

 

I  - Lido o acórdão recorrido é patente a total omissão de indicação de norma fundamentadora da 

decisão, o que conduz à nulidade arguida. Ocorre, porém, outra nulidade, a saber, a da omissão 

de pronúncia, nos termos da al. c) do n.º 1 do art. 379.º do CPP, pois que tendo-se o acórdão 

recorrido referido no relatório à oposição apresentada, depois na apreciação, fazendo alusão ao 

princípio do reconhecimento mútuo, avança para a solução, sem se pronunciar sobre os pontos 

colocados na oposição, que traçam os termos da vinculação temática a ser abordada. Como 

assim, o acórdão recorrido padece de nulidade nos termos do art. 379.º, n.º 1, als. a) e c), e n.º 2, 

do CPP. Os autos fornecem os elementos suficientes para decisão, impondo-se o suprimento 

oficioso. 

II - Do documento que constitui a sentença que serve de base ao presente MDE (proferida oralmente) 

ressalta com clareza que a sessão em que os jurados deram o seu veredicto e foram dadas as 

notas para sentença, a arguida não esteve presente nem foi tão pouco representada, o que de 

resto é assumido ao longo do documento. Por outro lado, a sentença também não transitou em 

julgado. Perante estes dois pontos, seguro é afirmar-se que a sentença em causa nunca poderia 

ser confirmada em Portugal, face ao disposto no art. 237.º, n.º 1, als. a) e d), do CPP, uma vez que 

a sentença não teria força executiva (art. 467.º, do CPP) e porque a arguida não foi assistida por 

defensor. 

III -  O trânsito em julgado e a efectividade de defesa são condições necessárias e incontornáveis na 

ordem jurídica interna para reconhecimento de sentença proferida noutro Estado, nos termos do 

art. 237.º, n.º 1, als. a) e d), do CPP, sob pena de violação grosseira do princípio da presunção de 

inocência e do direito da arguida a ser assistida por um defensor, princípios consagrados no art. 

32.º, n.º 2 e n.º 3, da CRP, não tendo a decisão sido obtida mediante processo equitativo, como 

manda o art. 20.º, n.º 4, da mesma CRP, pelo que o recurso é procedente, denegando-se a 

entrega da recorrente. 

 

 09-01-2019 

 Proc. n.º 879/17.7YRLSB.S2 - 3.ª secção  

 Raúl Borges (relator)  

 Manuel Augusto Matos 

 Santos Cabral 

 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Cumprimento sucessivo 

 Burla 

 Falsificação 

 Medida concreta da pena 

 

I  - O arguido foi condenado em primeira instância, por acórdão de 29-6-2017, em cúmulo jurídico das 

penas aplicadas nos processos supra referidos em, A) – (1. a 24.), na pena de 14 anos de prisão e 

em cúmulo jurídico das penas aplicadas nos processos acima indicados em, B) – (25. a 31.) na 

pena de 16 anos, no total de 30 anos de prisão. Penas a serem cumpridas em sucessão. 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

5 
Número 253 – Janeiro de 2019 

II - Por força de recurso do arguido, o Tribunal da Relação, por acórdão de 4-12-2017, julgou 

parcialmente procedente o recurso condenando-o em cúmulo jurídico das penas aplicadas nos 

processos supra referidos em A) (1. a 25.) acima indicados, na pena de 12 anos e em cúmulo 

jurídico das penas aplicadas nos processos acima mencionados em B) (25. a 31.), na pena de 13 

anos de prisão, no total de 25 anos de prisão. Penas a serem cumpridas em sucessão. 

III -  A única questão levantada no recurso para este STJ tem a ver com a medida das penas únicas do 

dois blocos cumulatórios, a cumprir sucessivamente, que somam no total 25 anos de prisão e que 

o recorrente considera excessivas, desumanas e degradantes. 

IV -  Os autos revelam ilicitude e dolo elevados, como elevadas também as necessidades de prevenção 

geral e especial; os factos não são fortuitos ou pluriocasionais, sendo antes sintomáticos de uma 

personalidade com tendência para uma carreira criminosa. O arguido, além de invocar outras 

profissões (economista, conhecedor de antiguidades, gerente, contabilista) tinha uma fixação pela 

profissão de engenheiro, pela qual se fazia passar em muitas dos crimes de burla cometidos. 

V -  Não obstante, as penas parcelares impostas ao arguido são de pequena/média gravidade, como 

nota a Ex.ma PGA neste STJ no seu parecer, que se apoia nessa circunstância para apontar no 

sentido da diminuição do quantum das penas únicas fixadas; os crimes, exceptuando as 

falsificações, que normalmente acompanham as burlas, e o crime de ofensa à integridade física 

simples, são todos contra o património (burlas). 

VI -  Pelo exposto, atenta a gravidade das penas (pequena/média), a circunstância de estarmos, em 

grande parte, perante crimes contra o património, e também tendo em consideração a idade do 

recorrente (nasceu em 11-6-1954), julga-se adequada a pena única de 9 anos de prisão para o 1.º 

cúmulo e de 10 anos de prisão para o 2.º, penas a cumprir sucessivamente.  

 

 09-01-2019 

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

 Vinício Ribeiro (relator) * 

 Conceição Gomes 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 

As decisões proferidas no acórdão recorrido e fundamento, não partiram de idêntica situação de 

facto: no acórdão fundamento estava em causa saber se a adesão posterior do MP à acusação 

deduzida pelo assistente relativa a crimes de natureza pública ou semi-pública e fora do caso 

previsto no art. 284.º, n.º 1, do CPP era irregularidade ou nulidade, ao passo que o acórdão 

recorrido confirmou o despacho judicial que rejeitou a acusação particular, acompanhada eplo MP, 

por crimes de natureza semi-pública, por falta de legitimidade do assistente 

 

 09-01-2019 

 Proc. n.º 435/16.7PELSB.L1-A.S2 - 3.ª secção  

 Conceição Gomes (relatora)  

 Nuno Gonçalves 

 Santos Cabral (com voto de vencido) 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 

I  - O pressuposto da identidade fáctica tem vindo a ser exigido, de forma unânime pela jurisprudência 

do STJ para que se verifique a existência de oposição de julgados. Importa, pois, que a situação 

fáctica se apresente com contornos equivalentes para poder desencadear a aplicação das 

mesmas normas e relevar na definição da oposição das soluções encontradas. 

II - A exigência de uma identidade das situações de facto nos dois acórdãos em conflito decorre de 

só com ela ser possível estabelecer uma comparação que permita concluir que, relativamente à 

mesma questão de direito, existem “soluções opostas”, como pressupõe o n.º 1 do art. 437.º do 

CPP. Além disso, a questão decidida em termos contraditórios deve ter sido objecto de decisões 

expressas. 

III -  Tal como resulta do confronto das fundamentações de ambos os acórdãos, não existe identidade 

das situações de facto, ainda que as situações neles apreciada tenham subjacentes o 

preenchimento do tipo legal de crime de subtracção de menor, previsto no citado art. 249.º, n.º 1, 

al. c). 

IV -  No acórdão recorrido, foi considerado preenchido esse tipo legal, em face do desrespeito 

voluntário pela arguida, durante quase dois anos e seis meses, das decisões judiciais que, no 

âmbito da regulação do exercício das responsabilidades parentais, impunham o direito do menor a 

conviver com o pais, não o entregando ao mesmo, sem qualquer justificação, assim privando 
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ambos do recíproco convívio. Perante esse incumprimento repetido e injustificado do regime 

estabelecido quanto à regulação do exercício das responsabilidades parentais, foi mantida a 

condenação da arguida pelo referido crime, nos exactos termos em que o havia feito o tribunal da 

1.ª instância. 

V -  Já no acórdão fundamento, considerando como justificada a conduta da arguida, nomeadamente 

a mudança da residência – sua e do filho menor – para Moçambique, foi afastado o preenchimento 

do mesmo tipo legal de crime, mantendo a não pronúncia daquela. Deste modo, perante situações 

de facto diferentes, os aludidos acórdãos chegaram a conclusões diferenciadas. Por isso não se 

verifica a necessária oposição, inexistindo decisões opostas sobre a mesma questão jurídica. 

 

 09-01-2019 

 Proc. n.º 3107/10.2TASXL.L1-A.S2 - 3.ª secção  

 Fernando Samões (relator)  

 Conceição Gomes 

 Santos Cabral 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 

I  - A dúvida relevante para a revisão de sentença tem de ser qualificada. E, se assim é, logo se vê, 

que não será uma indiferenciada “nova prova” ou um inconsequente “novo facto” que, por si só, 

terão a virtualidade para abalar a estabilidade, razoavelmente reclamada, por uma decisão judicial 

transitada. 

II - Tem este STJ vindo a decidir que esses factos devem não só ser novos para o tribunal, como 

inclusivamente para o arguido recorrente. É esta a única interpretação que se harmoniza com o 

carácter excepcional do recurso de revisão. 

III -  Não há prova, nem sequer foi indicada, que permita concluir no sentido de que os documentos ora 

apresentados não pudessem ser apresentados no momento da realização da audiência, já que 

eram desconhecidos do tribunal, e de que só posteriormente ao trânsito em julgado da sentença 

condenatória, a patrona nomeada tivesse conhecimento dos mesmos, pelo que, in casu, inexistem 

meios de prova desconhecidos pelo recorrente ao tempo do julgamento e que não tenham podido 

ser apresentados em audiência, tendo o recorrente exercido o seu direito de defesa como lhe 

aprouve, tanto mais que compareceu à audiência e prestou declarações. 

 

 09-01-2019 

 Proc. n.º 1202/15.0GLSNT-A.S1 - 3.ª secção  

 Pires da Graça (relator)  

 Raúl Borges 

 Santos Cabral 

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Fortes indícios 

 

I  - Verificada a admissibilidade legal da prisão preventiva, não compete ao STJ reapreciar se os 

factos constituem o crime imputado nessa decisão, se os indícios se mostram suficientes a essa 

imputação e se a decisão se justifica. Trata-se de matérias subtraídas ao objecto da providência 

de habeas corpus, que se incluem no âmbito do recurso ordinário, da competência do tribunal de 

recurso. 

II - A prisão preventiva foi ordenada e mantida por um juiz e imposta mediante verificação judicial dos 

pressupostos de que depende a sua aplicação, mostrando-se, assim, excluída qualquer das 

situações previstas nas als. a) e b) do n.º 2 do art. 222.º, do CPP. 

 

 09-01-2019 

 Proc. n.º 589/15.0JALRA-D.S1 - 3.ª secção  

 Lopes da Mota (relator)  

 Vinício Ribeiro 

 Santos Cabral 

 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Princípio da especialidade 

 Ampliação do pedido 

 Direito de defesa 
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 Consentimento 

 

I  - O princípio da especialidade traduz-se em limitar os factos pelos quais a pessoa procurada 

poderá ser julgada no EM de emissão do MDE ou a pena que aí poderá cumprir quando a entrega 

seja para o cumprimento de pena de prisão ou medida de segurança privativa da liberdade. A 

pessoa entregue não pode ser sujeita a procedimento penal, condenada ou privada da liberdade 

por infracção praticada antes da sua entrega e diferente daquela porque foi entregue. 

II - Contrapondo o exposto face à situação concreta em que o Estado Italiano formula agora ao Estado 

Português um pedido de ampliação do MDE emitido contra o arguido, questiona-se se tal pedido 

não consubstancia uma violação de uma situação de expectativa no requerente no sentido de que 

o cumprimento da pena se limitasse ao pedido inicialmente formulado, se o confronto do 

recorrente com uma situação nova, e não esperada, de extensão do MDE a situações novas 

poderá convocar uma situação de deslealdade processual. 

III -  A resposta é negativa, pois que a ampliação agora consumada consubstancia a decisão final num 

processo penal em que ao recorrente foi dada a possibilidade de exercer os seus direitos, ou seja 

a decisão para a qual se solicita extensão do MDE foi proferida no culminar dum processo justo. 

Não é uma situação inesperada mas algo que desde há longo tempo faz parte do relacionamento 

do recorrente com o Estado Italiano. 

IV -   Com a alteração operada pela Lei 35/2015, de 04-05 à Lei 65/2003, de 23-08, é agora claro que o 

consentimento para a execução de um novo MDE quando solicitado por uma autoridade judiciária 

de um EM a uma autoridade judiciária de Portugal (na qualidade de Estado de execução de um 

anterior MDE), deve por esta ser prestado, sempre que a infracção para a qual é solicitado, desse 

ela própria lugar à entrega do detido, isto é, sempre que estejam reunidas as condições que 

permitiriam a execução da entrega do cidadão procurado, caso se tratasse da execução de um 

primeiro MDE. 

 

 09-01-2019 

 Proc. n.º 144/13.9YRLSB.S2 - 3.ª secção  

 Nuno Gonçalves (relator)  

 Pires da Graça 

 Santos Cabral 

 

 Homicídio qualificado 

 Exemplos-padrão 

 Motivo fútil 

 Motivo torpe 

 Meio insidioso 

 Arma 

 Reflexão sobre os meios empregados 

 Medida concreta da pena 

 

I - Como tem sido unanimemente afirmado na doutrina e na jurisprudência, o crime de homicídio 

qualificado p. e p. nos termos das disposições conjugadas dos arts. 131.º e 132.º, do CP constitui 

um tipo qualificado por um critério generalizador de especial censurabilidade ou perversidade, 

determinante de um especial tipo de culpa, mediante uma cláusula geral concretizada na 

enumeração não exaustiva dos exemplos-padrão enunciados no n.º 2 deste preceito, relativos ao 

facto e ao agente, indiciadores daquele tipo de culpa agravado, cuja confirmação se deve obter, 

no caso concreto, pela ponderação, na sua globalidade, das circunstâncias do facto e da atitude 

do agente. 

II - A determinação da verificação da circunstância de o agente ser determinado por “qualquer motivo 

torpe ou fútil” (al. e) do n.º 2 do art. 132.º do CP) requer a ponderação de elementos de 

contextualização sociocultural da acção do arguido, para se poder concluir se esta foi determinada 

por um motivo gratuito, insignificante, sem qualquer importância, desprezível ou repugnante. 

III - Estando provado que o arguido e a vítima mantinham um diferendo, com cerca de 20 anos, a 

propósito de umas obras realizadas pelo primeiro numa casa desta, pelas quais reclamava o 

pagamento da parte do preço não paga, invocando a vítima que as obras não foram concluídas, 

recusando o pagamento; que o arguido, cerca de uma ou duas semanas antes, foi a casa da vítima 

pedir-lhe o pagamento, tendo esta “fechado a porta na sua cara”, ficando o arguido na rua a 

resmungar sozinho, o que, não sendo meramente descritivo, contém uma conotação de 

desconsideração ou mesmo de ofensa; que, por vingança, que, por definição, se associa a uma 

atitude de desforra ou retaliação de quem se sente ofendido, o arguido tomou a resolução de 

matar, e que o arguido, oriundo de uma família humilde, seguiu um processo de socialização 

segundo regras e referências de valores tradicionais e característicos do meio rural, não se 

considera verificada aquela circunstância. 
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IV - Na densificação do conceito de “meio insidioso” (al. i) do n.º 2 do art. 132.º), releva a “insídia” 

própria do meio utilizado, em que a sua capacidade letal se encontra oculta, anulando 

antecipadamente ou especialmente dificultando, por erro ou engano, a possibilidade ou 

capacidade de reacção e defesa da vítima; meio insidioso é um meio que possui características 

análogas às do veneno, do ponto de vista do seu carácter enganador, traiçoeiro, dissimulado, sub-

reptício ou oculto, não se incluindo no âmbito de previsão da norma os casos em que o agente 

tenha agido de surpresa, utilizando um instrumento letal (como um arma ou uma faca) em que, pela 

sua qualidade, natureza ou modo de utilização, aquelas características não se encontram 

presentes. 

V -  Mostrando-se apenas que o arguido utilizou uma arma caçadeira, aproveitando-se da circunstância 

de a vítima se encontrar sozinha, num lugar isolado, atingindo-a com um tiro disparado à distância 

aproximada de 20 metros, quando, no momento do disparo, esta se encontrava de costas, não se 

pode concluir que o agente utilizou um meio insidioso. 

VI -  A matéria de facto provada não permite concluir que o arguido colocou a vítima numa situação de 

absoluta impossibilidade de resistir ou de fugir, sobretudo atenta a sua avançada idade, o que, a 

verificar-se, não relevando para efeitos da al. i), só seria de considerar em função da previsão da 

al. c) do n.º 2 do art. 132.º do CP. 

VII - Estando demonstrado que o arguido formou a vontade de matar a vítima cerca de uma ou duas 

semanas antes, aguardando pela melhor oportunidade para levar a efeito a acção homicida; que, 

no dia em que executou a acção, dominado pela vontade de matar, que persistia, depois de se 

assegurar que esta se encontrava no local onde a atingiu e por onde passou mais de uma hora 

antes, foi buscar a arma caçadeira que tinha na sua residência, e que, depois de aguardar que a 

sua mulher se ausentasse, para que esta não dificultasse a sua acção, se dirigiu de novo ao local 

onde disparou sobre a vítima, causando-lhe a morte, deve concluir-se que agiu com especial 

perversidade ou censurabilidade em virtude da verificação da circunstância prevista na al. j) do n.º 

2 do art. 132.º, isto é, que agiu com reflexão sobre os meios empregados e que persistiu na 

intenção de matar por mais de 24 h. 

VIII - Tendo o crime de homicídio sido cometido com uma arma caçadeira e não sendo o simples uso e 

porte de arma elemento típico do crime nem ocorrendo agravação da pena por esta circunstância 

nos termos do art. 132.º, do CP, há lugar à agravação prevista no n.º 3 (por referência ao n.º 4) do 

art. 86.º, do RJAM (Lei 5/2006, de 23-02, com as alterações posteriores), pelo que, tendo em 

atenção o limite máximo de 25 anos (art. 41.º, n.ºs 2 e 3, do CP), a moldura abstracta da pena, é de 

16 a 25 anos de prisão. 

IX -  Tomando em consideração o disposto no art. 40.º e as circunstâncias relevantes nos termos do art. 

71.º, do CP, mostra-se adequada e proporcional à gravidade dos factos a pena de 18 anos de 

prisão. 

 

15-01-2019 

Proc. n.º 4123/16.6JAPRT.G1.S1 - 3.ª Secção   

Lopes da Mota (relator) * 

Vinício Ribeiro 

 

 Homicídio qualificado 

 Tentativa 

 Medida concreta da pena 

 

I - O arguido foi condenado, na 1.ª instância, por acórdão de 29-1-2018, como autor material de um 

crime de homicídio qualificado na forma tentada, p. e p. pelos arts. 22.º; 23.º, n.º 1 e 2; 131.º e 

132.º, n.ºs 1 e 2, al. b), todos do CP na pena de 8 anos de prisão e no pedido de indemnização civil 

apresentado pelo Centro Hospitalar no montante de 43.730,18€, acrescida de juros de mora à taxa 

legal, contados desde a data da notificação do pedido até integral pagamento. 

II - A única questão em causa neste recurso tem a ver com a medida da pena aplicada (8 anos de 

prisão), que o recorrente considera excessiva. Em seu entender, atenta a sua idade, a ausência de 

antecedentes criminais, bem como a sua modesta condição social, cultural e económica e ainda as 

exigências de ressocialização, apontam no sentido da aplicação de uma pena mais próxima do 

seu limite mínimo, e nunca superior a 5 anos de prisão. 

III - No homicídio protege-se a vida humana, valor fundamental com que o legislador abre a parte 

especial do CP (arts. 131.º e ss.). De acordo com o aresto em crise, o grau de ilicitude dos factos é 

muito elevado; o dolo é directo e intensíssimo; são muito elevadas as necessidades de prevenção 

geral e especial. Em geral, como se escrevia já no acórdão do STJ de 30-10-1996, Proc. 96P725, 

«são muito elevadas as exigências da prevenção geral, nos homicídios voluntários, que alastram 

actualmente e trazem as pessoas alarmadas.». Este STJ tem realçado as elevadas necessidades 

de prevenção geral nos homicídios, nomeadamente nos casos de homicídios de mulher ou 
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companheira, de que são exemplos os acórdãos de 12-9-2012, Proc. 1221/11.6JAPRT.S1, de 25-2-

2015, Proc. 1514/12.5JAPRT.P1.S1, de 21-6-2012, Proc. 525/11.2PBFAR.S1. 

IV - Relembre-se que, no que concerne ao circunstancialismo, o presente crime ocorreu no âmbito de 

uma relação análoga à dos cônjuges (arguido e vítima viveram tal relação desde 1991 a 2016), 

tendo da mesma resultado o fruto de 5 filhos. 

V -  A crueldade, brutalidade e insensibilidade - aliás vocábulos utilizados pelo aresto recorrido - está 

bem patente na matéria de facto dada como provada. Além de um exacerbado sentido de posse e 

de propriedade, manifestado pelo arguido, que várias vezes, referindo-se à vítima, afirmou “se não 

fores minha não serás de mais ninguém”, todo o quadro fáctico denota um autêntico e invulgar 

horror: o arguido utilizou diversas facas de cozinha (foram apreendidas 4 facas), munindo-se de 

nova faca sempre que alguma se partia (a matéria de facto refere que duas delas se partiram), com 

que golpeou, múltiplas vezes, diversas partes, nomeadamente no pescoço, do corpo da ofendida, 

que ficou com cicatrizes no crâneo, na face, no pescoço, na ráquis, no torax, nos membros 

superiores e no membro inferior esquerdo. Para além deste mapa corporal de cicatrizes, foram 

trágicas as consequências da conduta do arguido, que deixou, para sempre, marcas indeléveis na 

sua companheira e nos filhos de ambos: a vítima apresenta tetraparesia e ficou confinada a uma 

cadeira de rodas, impossibilitada de andar, usando fraldas e totalmente dependente de terceiros. 

As atenuantes utilizadas pelo arguido na argumentação do seu recurso (idade, ausência de 

antecedentes criminais, condição social e ressocialização) são de diminuto relevo (as 3 primeiras) 

e, relativamente à última (ressocialização), sobrepõe-se a necessidade de protecção do bem 

jurídico (a vida humana) essencial à sociedade e à vivência em comum. 

VI -  Assim, pelas razões mencionadas, nomeadamente pela ilicitude e dolo elevadíssimos, modo de 

execução do crime, consequências do mesmo, e atenta a moldura da pena em causa, já acima 

assinalada, considera-se ajustada a pena de 8 anos de prisão fixada pela 1.ª instância. 

 

15-01-2019 

Proc. n.º 30/17.3SULSB.S1 - 3.ª Secção  

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Cumprimento sucessivo 

 Roubo 

 Furto qualificado 

 Condução sem habilitação legal 

 Medida concreta da pena 

 

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

detecção de vícios decisórios ao nível da matéria de facto emergentes da simples leitura do texto 

da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as regras da experiência comum, previstos no 

art. 410.º, n.º 2, do CPP (neste sentido acórdão do plenário das secções criminais do STJ, de 19-

10-1995, proferido no processo 46580, acórdão 7/95, publicado no DR, I – série A, n.º 298, de 28-

12-1995 e BMJ n.º 450, pág. 72, que no âmbito do sistema de revista alargada fixou jurisprudência, 

então obrigatória, no sentido de que “É oficioso, pelo tribunal de recurso, o conhecimento dos 

vícios indicados no art. 410.º, n.º 2, do CPP, mesmo que o recurso se encontre limitado à matéria 

de direito”, bem como o AFJ 10/2005, de 20-10-2005, DR, série I – A, de 07-12-2005, em cuja 

fundamentação se refere que a indagação dos vícios faz-se “no uso de um poder-dever, 

vinculadamente, de fundar uma decisão de direito numa escorreita matéria de facto”) e verificação 

de nulidades, que não devam considerar-se sanadas, nos termos dos arts. 379.º, n.º 2 e 410.º, n.º 

3, do CPP – é pelo teor das conclusões que o recorrente extrai da motivação, onde sintetiza as 

razões de discordância com o decidido e resume o pedido (art. 412.º, n.º 1, do CPP), que se 

delimita o objecto do recurso e se fixam os limites do horizonte cognitivo do tribunal superior. 

II - Cabe ao STJ, reunidos os demais pressupostos (tratar-se de acórdão final de tribunal colectivo e 

visar apenas o reexame da matéria de direito, vindo aplicada pena única de prisão superior a 5 

anos), apreciar o recurso interposto do acórdão cumulatório, ainda que as penas parcelares sejam 

iguais ou inferiores a 5 anos de prisão. 

III - Perante concurso de crimes e de penas, há que atender ao conjunto de todos os factos cometidos 

pelo arguido, de modo a surpreenderem-se, ou não, conexões entre os diversos comportamentos 

ajuizados, através duma visão ou imagem global do facto, encarado na sua dimensão e expressão 

global, tendo em conta o que ressalta do contexto factual narrado e atender ao fio condutor 

presente na repetição criminosa, procurando estabelecer uma relação desses factos com a 
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personalidade do agente, tendo-se em conta a caracterização desta, com sua projecção nos 

crimes praticados; enfim, há que proceder a uma ponderação da personalidade do agente e 

correlação desta com os concretos factos ajuizados, a uma análise da função e da 

interdependência entre os dois elementos do binómio, não sendo despicienda a consideração da 

natureza dos crimes em causa, da verificação ou não de identidade dos bens jurídicos violados, 

até porque o modelo acolhido é o de prevenção, de protecção de bens jurídicos. 

IV - Todo este trabalho de análise global se justifica tendo em vista descortinar e aferir se o conjunto de 

factos praticados pelo(a) condenado(a) é a expressão de uma tendência criminosa, isto é, se 

significará já a expressão de algum pendor para uma "carreira", ou se, diversamente, a feridente 

repetição comportamental dos valores estabelecidos emergirá antes e apenas de factores 

meramente ocasionais. 

V -  Na formulação do cúmulo jurídico, o conjunto dos factos fornece a imagem global do facto, o grau 

de contrariedade à lei, a grandeza da sua ilicitude; já a personalidade revela-nos se o facto global 

exprime uma tendência, ou mesmo uma "carreira" criminosa, ou uma simples pluriocasionalidade. 

VI -  Nesta abordagem, há que ter em conta os critérios gerais da medida da pena contidos no artigo 

71.º, do CP - exigências gerais de culpa e prevenção - em conjugação, a partir de 1-10-1995, com 

a proclamação de princípios ínsita no artigo 40.º, atenta a necessidade de tutela dos bens jurídicos 

ofendidos e das finalidades das penas, incluída a pena conjunta, aqui acrescendo o critério 

especial fornecido pelo artigo 77.º, n.º 1, do CP - o que significa que este específico dever de 

fundamentação de uma pena conjunta, não pode estar dissociado da questão da adequação da 

pena à culpa concreta global, tendo em consideração, por outra via, pontos de vista preventivos, 

sendo que, em qualquer caso, a ordem de grandeza de lesão dos bens jurídicos tutelados e sua 

concreta extensão/amplitude/repercussão não fica demonstrada pela simples enunciação, sem 

mais, do(s) tipo(s) legal(is) violado(s), o que passa, em nosso entender, pela judiciosa, q. b., 

sindicância, em todos e cada um dos casos sujeitos a reapreciação, da observação do efectivo 

respeito e consideração, pelos princípios da proporcionalidade, da adequação e da proibição do 

excesso, que deve presidir à fixação da pena conjunta, tomando-se fundamental a necessidade de 

ponderação entre a gravidade do facto global e a gravidade da pena conjunta. 

VII - A determinação da pena do concurso exige um exame crítico de ponderação conjunta sobre a 

conexão e interligação entre todos os factos praticados e a personalidade do seu autor, de forma a 

alcançar-se a valoração do ilícito global e entender-se a personalidade neles manifestada, de 

modo a concluir-se pela motivação que lhe subjaz, se emergente de uma tendência para delinquir, 

ou se se trata de mera ocasionalidade ou pluriocasionalidade não fundamentada na personalidade, 

tudo em ordem a demonstrar a adequação, justeza, e sobretudo, a proporcionalidade, entre a 

avaliação conjunta daqueles dois factores e a pena conjunta a aplicar e tendo em conta os 

princípios da necessidade da pena e da proibição de excesso. 

VIII - Importará indagar se a repetição operou num quadro de execução homogéneo ou diferenciado, 

quais os modos de actuação, de modo a concluir se estamos face a indícios desvaliosos de 

tendência criminosa, ou se estamos no domínio de uma mera ocasionalidade ou 

pluriocasionalidade, tendo em vista configurar uma pena que seja proporcional à dimensão do 

crime global, pois ao novo ilícito global, a que corresponde uma nova culpa, caberá uma nova, 

outra, pena. 

IX -  Com a fixação da pena conjunta não se visa re-sancionar o agente pelos factos de per si 

considerados, isoladamente, mas antes procurar uma "sanção de síntese", na perspectiva da 

avaliação da conduta total, na sua dimensão, gravidade e sentido global, da sua inserção no pleno 

da conformação das circunstâncias reais, concretas, vivenciadas e específicas de determinado 

ciclo de vida do(a) arguido(a) em que foram cometidos vários crimes". 

X -  Na elaboração da pena conjunta impõe-se fazer uma nova reflexão sobre os factos em conjunto 

com a personalidade do arguido, em ordem a adequar a medida da pena à personalidade que nos 

factos se revelou. 

XI -  Importa ter em conta a natureza e a diversidade ou igualdade/similitude dos bens jurídicos 

tutelados, ou seja, a dimensão de lesividade da actuação global do arguido. 

XII - Sendo uma das finalidades das penas, incluindo a unitária, segundo o artigo 40.º, n.º 1, do CP, na 

versão da terceira alteração, introduzida pelo DL 48/95, de 15-03, a tutela dos bens jurídicos, 

definindo a necessidade desta protecção os limites daquelas, há que, necessariamente, ter em 

atenção os bens jurídicos tutelados nos tipos legais ora postos em causa, ou seja, no crime de furto 

- simples e qualificados -, crime de roubo e crime de condução ilegal. 

XIII - No crime de furto protege-se a propriedade, mas protege-se também e simultaneamente a 

incolumidade da posse ou detenção de uma coisa móvel, o que oferece, em definitivo, um carácter 

complexo ao objecto da tutela. 

XIV - No furto o bem jurídico atingido - e que a lei quer proteger - é a propriedade, embora haja furto 

mesmo que não se saiba quem é o proprietário da coisa e até estando a coisa furtada entregue a 

um mero detentor. 

XV - Em função do fim do agente, o roubo é um crime contra a propriedade, assumindo, no entanto, 

outros contornos para além desta vertente; estando em causa valores patrimoniais, está também 
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em jogo na fattispecie em causa, a liberdade e segurança das pessoas, assumindo o elemento 

pessoal particular relevo, com a violação de direitos de personalidade, nomeadamente, o direito à 

integridade pessoal, com tutela constitucional, abrangendo as duas componentes, a integridade 

moral e a integridade física, de cada pessoa – art. 25.º, n.º 1, da CRP - o qual consiste, primeiro 

que tudo, num direito a não ser agredido ou ofendido, no corpo ou no espírito, por meios físicos ou 

morais, sendo o direito à integridade física e psíquica, à partida, um direito pessoal irrenunciável.  

XVI - O crime de roubo é um crime complexo (porque, segundo Luís Osório de Oliveira Batista, contém 

um crime contra a liberdade e um crime contra o património), de natureza mista, pluriofensivo (na 

expressão de Antolesi «um típico crime pluri-ofensivo»), em que os valores jurídicos em apreço e 

tutelados são de ordem patrimonial - direito de propriedade e de detenção de coisas móveis 

alheias - e abrangendo sobretudo bens jurídicos de ordem eminentemente pessoal - os quais 

merecem tutela a nível constitucional – arts. 24.º (direito à vida), 25.º (direito à integridade pessoal), 

27.º (direito à liberdade e à segurança) e 64.º (protecção da saúde) da CRP - e da lei civil, no 

reconhecimento dos direitos de personalidade - artigo 70.º, do CC -, como o direito à liberdade 

individual de decisão e acção, à própria liberdade de movimentos, à segurança (com as 

componentes do direito à tranquilidade e ao sossego), o direito à saúde, à integridade tisica e 

mesmo a própria vida alheia. 

XVII - O crime de roubo constitui um crime de resultado, que pressupõe a produção de um resultado 

corno consequência da actividade do agente: a subtracção de coisa alheia com constrangimento 

para bens jurídicos pessoais. 

XVIII - O roubo é um crime complexo que ofende bens jurídicos patrimoniais e pessoais, configurados os 

primeiros, no direito de propriedade sobre móveis e os segundos na liberdade de acção e de 

decisão e na integridade tisica, postos em causa pela violência contra uma pessoa, pela ameaça 

com perigo iminente para a vida ou integridade tisica ou pela colocação da vítima na 

impossibilidade de resistir. 

XIX -  No que tange ao crime de condução sem habilitação legal, é tutelada a segurança rodoviária. 

XX -  A pena conjunta visa corresponder ao sancionamento de um determinado trecho de vida do 

arguido condenado por pluralidade de infracções. 

XXI -  À fixação da pena conjunta deve presidir o respeito pelos princípios da proporcionalidade, da 

adequação e da proibição do excesso, tornando-se fundamental a necessidade de ponderação 

entre a gravidade do facto global e a gravidade da pena conjunta. 

XXII - Por outro lado, na confecção da pena conjunta, há que ter presentes os incontornáveis princípios 

constitucionais da proporcionalidade, da adequação e da proibição do excesso. 

XXIII - A preocupação de proporcionalidade a que importa atender resulta do limite intransponível 

absoluto dos 25 anos de prisão estabelecido no n.º 2 do art. 77.º do CP. 

 

15-01-2019 

Proc. n.º 542/11.2GBABF.S2 - 3.ª Secção  

Raúl Borges (relator) * 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Extradição 

 Admissibilidade de recurso 

 Decisão interlocutória 

 Legitimidade para recorrer 

 Falta de fundamentação 

 Nulidade 

 Caso julgado 

 Habeas corpus 

 

I - O processo de extradição constitui um processo especial regulado na sua forma base nos arts. 44.º 

e segs. da Lei 144/99, segundo regras específicas de competência jurisdicional. De entre as suas 

regras próprias , determinadas pela natureza urgente e pelos prazos muito curtos de decisão, pode 

salientar-se a referida especificidade do recurso; apenas cabendo (só sendo admissível) recurso 

da decisão final, não está prevista a possibilidade de recursos avulsos ou interlocutórios de actos 

integrados no processo, que, aliás, não seriam prestáveis para ter efeito útil, uma vez que a normal 

sequência de decisão de um recurso, pelos seus termos, actos, fundamentação, respostas, 

contraditório, julgamento, não seria compatível com a urgência (paralela) do processo de 

extradição, esgotando-se, certamente por regra, o tempo imperativo de decisão da extradição 

antes do julgamento do recurso. 

II - A ratio que subjaz à regra da irrecorribilidade consagrada no art. 49.º, n.º 3, da Lei 144/99, também 

presente no art. 58.º, n.º 1 do mesmo diploma legal, não é convocável para a situação agora em 

apreço, uma vez que o recurso é interposto de decisão proferida depois da decisão final do 

processo de extradição do recorrido. A decisão impugnada não é prévia àquela decisão nem 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

12 
Número 253 – Janeiro de 2019 

assume uma feição interlocutória. Já não existe o perigo de ofensa do princípio da urgência 

consagrado no art. 46.º, da Lei 144/99 pois a decisão final do processo de extradição foi já 

proferida. Com efeito, a decisão sob recurso decretou o cancelamento da ordem de extradição por 

se ter esgotado o prazo de entrega do extraditando às autoridades judiciárias do Brasil, 

esgotamento que determina a ilegalidade da sua detenção para esse feito, seja por que período 

for. Tal decisão encontra-se, pois, submetida à regra geral da recorribilidade das decisões judiciais 

contempladas no art. 399.º, do CPP. 

III - Nos termos do art. 58.º, da Lei 144/99, de 31-08 só têm legitimidade para recorrer das decisões 

proferidas no quadro da extradição o MP e o extraditando, não já o Estado requerente. No art. 47.º 

do mesmo diploma prevê-se a participação do Estado requerente na fase judicial do processo de 

extradição, através de um representante, mas participação com um alcance limitado: permitir-lhe 

contacto directo com o processo e fornecer ao tribunal os elementos que este entenda solicitar. No 

processo de extradição não há ofendido, visto não estar em causa decidir sobre a prática de um 

crime e respectivas consequências jurídicas, pelo que não pode estabelecer-se um paralelo entre 

o Estado requerente e a figura do assistente em processo penal. 

IV - Considerando a natureza dos interesses que se jogam num processo de extradição, onde só o 

extraditando tem direitos fundamentais a defender, é razoável que, para além desse sujeito 

processual, só o MP possa recorrer, pugnando pela recursa da extradição ou defendendo-a. Neste 

último caso, a sua posição coincidirá com a defesa dos interesses do Estado requerente. 

V -  Descontextualizada, a decisão recorrida pode não satisfazer inteiramente o dever de 

fundamentação imposto pela norma acolhida no n.º 5 do art. 97.º do CPP. No entanto, o despacho 

agora em causa foi proferido na sequência de actos processuais anteriores e, designadamente, do 

acórdão do STJ de 03-05-2018, proferido em providência de habeas corpus onde se considerou 

ultrapassado o prazo máximo para entrega do extraditando ao Estado requerente, constatação que 

determinou o deferimento do pedido de habeas corpus e consequente colocação em liberdade do 

aí peticionante. 

VI -  Temos como seguro que teria sido conveniente que na decisão impugnada fossem reproduzidos 

os elementos de facto e de direito que, constantes do dito acórdão e do referido despacho do 

Exmo. Conselheiro, justificam a decisão de cancelamento da extradição e de arquivamento do 

processo. Assim se lograria obter uma imediata apreensão e compreensão da decisão agora 

recorrida. Podendo considerar-se existir algum deficit na sua fundamentação, é nosso 

entendimento que a decisão recorrida não enferma de falta de fundamentação. 

VII – Mais, a falta de fundamentação das decisões judiciais, situação que se traduz na falta de 

especificação dos motivos de facto e de direito da decisão – arts. 205.º, n.º 1, da CRP e 97.º, n.º 4, 

do CPP – constitui mera irregularidade – art. 118.º, n.ºs 1 e 2 -, a menos que se verifique na 

sentença, acto processual que, conhecendo a final do objecto do processo – art. 97.º, n.º 1, al. a), 

do CPP -, a lei impõe obedeça a fundamentação especial, sob pena de nulidade – arts. 379.º, n.º 1, 

al. a), e 374.º, n.º 2, do mesmo diploma legal. 

VIII – O despacho que o Exmo. Conselheiro Relator proferiu após a decisão de habeas corpus, a 

requerimento do extraditando, não infringiu o consagrado no art. 613.º, n.º 1, do CPC relativamente 

ao exercício do seu poder jurisdicional no processo que ficou efectivamente esgotado com a 

prolação do acórdão que deferiu o pedido de habeas corpus, uma vez que o texto que se segue 

ao mencionado segmento decisório tem o valor de um entendimento que se julgou pertinente 

registar, sendo processualmente inócuo. 

IX -  Contrariamente ao alegado não vislumbramos que, objectivamente, o propósito manifestado de 

“participação imediata ao CSM e à PGR, para o apuramento de eventuais responsabilidades 

disciplinares e criminais” configure qualquer ameaça ao Magistrado Judicial titular do processo de 

extradição ou que assuma idoneidade bastante para “perturbar a serenidade de consciência para 

produzir uma decisão livre e isenta”. 

X -  A questão fundamental tem que ver com o caso julgado decorrente da decisão proferida na 

providência de habeas corpus que determinou a libertação do extraditando, privado da liberdade 

para se proceder à sua entrega ao Estado requerente com fundamento no esgotamento ou 

ultrapassagem dos prazos para entrega previstos nos arts. 60.º e 61.º da Lei 144/99 e na 

Convenção de Extradição entre os EM da CPLP e da inexistência de caso de força maior. O 

despacho sob recurso não afronta a decisão que autorizou a extradição. Limita-se, isso sim, a 

executar a decisão proferida na providência de habeas corpus, assim se respeitando o caso 

julgado por ela formado. 

XI -  In casu, a ilegalidade da privação da liberdade reconhecida na providência de habeas corpus 

radicou-se, baseou-se, decorreu do esgotamento dos prazos para a entrega do Extraditando. 

Assim, ficou expressa e definitivamente estabelecido que o prazo para entrega do Extraditando ao 

Estado requerente está esgotado. Consequentemente, a entrega coerciva do Extraditando 

encontra-se inviabilizada em termos definitivos por força da decisão proferida na aludida 

providência de habeas corpus.  

XII – A extradição, num quadro de cooperação internacional em matéria penal, destina-se à entrega de 

uma pessoa (extraditando) pelo Estado requerido ao Estado requerente (extradição passiva) para 
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efeitos de procedimento criminal ou de cumprimento de pena ou medida de segurança privativa da 

liberdade. Ora, o prazo para a efectivação da entrega já se encontra ultrapassado, como se 

consignou por decisão judicial transitada em julgado. Daí que, em obediência ou em cumprimento 

dessa decisão, se tenha decidido pelo cancelamento da ordem de extradição e consequente 

arquivamento do processo. A decisão recorrida limitou-se a dar cumprimento ao decidido no 

acórdão proferido na providência de habeas corpus respeitando o caso julgado aí firmado. A 

decisão sob recurso decorre daquela decisão deste STJ, pelo que se mantém, improcedendo o 

recurso interposto pelo MP. 

 

15-01-2019 

Proc. n.º 483/16.7YRLSB.S4 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator)  

Vinício Ribeiro 

 

 Omissão de pronúncia 

 Direito ao recurso 

 Avultada compensação remuneratória 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Medida concreta da pena 

 

I - 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. 

II - O art. 32.º, da CRP, não confere a obrigatoriedade de um terceiro grau de jurisdição, assegura sim, 

o direito ao recurso nos termos processuais admitidos pela lei ordinária, sendo que o tribunal da 

relação conheceu da impugnação da matéria de facto e respectivas críticas que a motivaram, 

fundamentando expressamente a sua posição. 

III - A jurisprudência do STJ tem-se 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. “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. 

IV - Basta ler a matéria fáctica provada, para se concluir, na sua valoração global que a actividade 

ilícita de tráfico suportada pelo arguido possibilitava avultada compensação remuneratória, como 

aliás resulta do pagamento de dezenas de milhares de euros na aquisição de produtos 

estupefacientes que seriam posteriormente transaccionados nessa actividade ilícita, com vista à 

obtenção de proventos de dezenas, porventura centenas de milhares de euros. 

V -  Todos estão hoje de acordo em que é susceptível de revista a correcção do procedimento ou das 

operações de determinação, o desconhecimento pelo tribunal ou a errónea aplicação dos 

princípios gerais de determinação, a falta de indicação de factores relevantes para aquela, ou, pelo 

contrário, a indicação de factores que devam considerar-se irrelevantes ou inadmissíveis. 

 

15-01-2019 

Proc. n.º 2324/14.0JAPRT.P1.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator)  

Raúl Borges 

 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Cúmulo jurídico 

 Pena de prisão 

 Pena de multa 

 Pena única 

 Prisão subsidiária 

 Desconto 
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I - Devendo ser aplicada uma pena única, há que levar em conta o disposto no n.º 3 do art. 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 - Ao condenar o arguido na pena única de 16 anos e 3 meses de prisão acrescida de uma pena de 

120 dias de prisão subsidiária resultante da conversão da pena de 180 dias de multa aplicada a 

um dos crimes em concurso, o acórdão recorrido aplicou duas penas e não uma única pena, ao 

que se opõe o art. 71.º, n.º 1, do CP. 

III - 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 art. 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. 

IV - A interpretação a dar ao segmento do n.º 3 do art. 77.º do CP, segundo o qual «a diferente 

natureza destas se mantém», não pode acolher a manutenção daquele regime de acumulação, 

devendo, por razões de unidade e coerência, na ponderação dos elementos histórico e 

sistemático, entender-se que deve ser fixada 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 art. 49.º do CP). 

V -  Estabelecendo o art. 49.º, n.º 1, do CP que a prisão subsidiária da multa corresponde ao tempo 

desta reduzido a dois terços, deverá a pena de prisão correspondente ser considerada na 

formação da pena única de prisão. 

VI -  Devendo, porém, ter-se em conta o disposto nos arts. 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. 

 

23-01-2019 

Proc. n.º 482/11.5PLLSB.S2 - 3.ª Secção  

Lopes da Mota (relator) * 

Vinício Ribeiro 

 

 Escusa 

 Imparcialidade 

 

I - O instituto da suspeição, de acordo com o n.º 1 do art. 43.º do CPP, pressupõe motivo sério e 

grave adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, devendo tal motivação ser 

considerada objectivamente. 

II -  A imparcialidade do juiz é um valor essencial no desempenho da função judicial. O julgador não 

basta ser (vector próximo da imparcialidade subjectiva) sério, também tem que o parecer (directriz 

mais próxima da imparcialidade objectiva). De um ponto de vista subjectivo, é natural que a Ex.ma 

requerente sinta algum constrangimento, ou desconforto, em decidir um processo no qual figura 

como mandatário de uma das partes, no caso o arguido, o Advogado que a patrocina nos citados 

autos. Tanto mais quanto tal processo se mantém, como vimos, ainda pendente no Tribunal 

Constitucional. Mas não se pode olvidar, igualmente, o cariz objectivo. Da leitura da petição e da 

análise dos elementos dos autos, resulta que a imparcialidade da requerente, na perspectiva do 

cidadão comum, é também susceptível de ser encarada com um forte grau de desconfiança: é 

relatora num recurso em que o arguido é defendido pelo mesmo Advogado que a patrocina num 

processo sensível, intentado na Secção do Contencioso deste Supremo Tribunal, que se mantém 

pendente. 

III -  Assim, quer numa lógica subjectiva, quer de um prisma objectivo, verifica-se que a intervenção da 

Ex.ma requerente, no processo de recurso em causa, pode suscitar na comunidade fundadas 

suspeitas sobre a sua isenção e imparcialidade. Pelo exposto, acordam os Juízes da 3.ª Secção 

Criminal do Supremo Tribunal de Justiça em deferir o pedido de escusa formulado pela requerente 

Conselheira deste STJ. 

 

 23-01-2019 

 Proc. n.º 114/15.2GABRR.L2.S1-A - 3.ª secção 

 Vinício Ribeiro (relator) * 

 Nuno Gonçalves 

 

 Homicídio qualificado 

 Furto 

 Burla informática e nas comunicações 

 Competência 

 Pena parcelar 
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 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

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

detecção de vícios decisórios ao nível da matéria de facto emergentes da simples leitura do texto 

da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as regras da experiência comum, previstos no 

art. 410.º, n.º 2, do CPP (neste sentido, Acórdão do Plenário das Secções Criminais do STJ, de 19-

10-1995, proferido no processo n.º 46580, Acórdão 7/95, publicado no DR, 1 Série - A, n.º 298, de 

28-12-1995, e BMJ n.º 450, pág. 72, que no âmbito do sistema de revista alargada fixou 

jurisprudência, então obrigatória, no sentido de que “É oficioso, pelo tribunal de recurso, o 

conhecimento dos vícios indicados no artigo 410.º, n.º 2, do CPP, mesmo que o recurso se 

encontre limitado à matéria de direito”, bem como o AFJ 10/2005, de 20-10- 2005, DR, Série I-A, de 

07-12-2005, em cuja fundamentação se refere que a indagação dos vícios faz-se “no uso de um 

poder-dever, vinculadamente, de fundar uma decisão de direito numa escorreita matéria de facto") 

e verificação de nulidades, que não devam considerar-se sanadas, nos termos dos arts. 379.º, n.º 

2 e 410.º, n.º 3, do CPP - é pelo teor das conclusões que o recorrente extrai da motivação, onde 

sintetiza as razões de discordância com o decidido e resume o pedido (art. 412.º, n.º 1, do CPP), 

que se delimita o objecto do recurso e se fixam os limites do horizonte cognitivo do Tribunal 

Superior. 

II -  Cabe ao STJ, reunidos os demais pressupostos (tratar-se de acórdão final de tribunal colectivo e 

visar apenas o reexame da matéria de direito, vindo aplicada pena única de prisão superior a 5 

anos), apreciar o recurso interposto do acórdão condenatório, ainda que algumas das penas 

parcelares sejam iguais ou inferiores a cinco anos de prisão. 

III -  A terceira alteração ao CP operada pelo DL 48/95, de 15-03, entrado em vigor em 01-10 seguinte, 

proclamou a necessidade, proporcionalidade e adequação como princípios orientadores que 

devem presidir à determinação da pena aplicável à violação de um bem jurídico fundamental, 

introduzindo a inovação, com feição pragmática e utilitária, constante do art. 40.º, ao consagrar 

que a finalidade a prosseguir com as penas e medidas de segurança é «a protecção dos bens 

jurídicos e a reintegração do agente na sociedade», ou seja, a reinserção social do agente do 

crime, o seu retomo ao tecido social lesado. 

IV -  Sendo uma das finalidades das penas, incluindo a unitária, segundo o art. 40.º, n.º 1, do CP, na 

versão da terceira alteração, introduzida pelo DL 48/95, de 15-03, a tutela dos bens jurídicos, 

definindo a necessidade desta protecção os limites daquelas, há que, necessariamente, ter em 

atenção os bens jurídicos tutelados nos tipos legais ora postos em causa, concretamente, no crime 

de homicídio, no crime de furto e no crime de burla informática. 

V -  O bem jurídico tutelado nas normas incriminadoras de homicídio é a vida humana inviolável, 

reflectindo a incriminação a tutela constitucional da vida, que proíbe a pena de morte e consagra a 

inviolabilidade da vida humana - Parte I, Título II, Direitos, liberdades e garantias, Capítulo I, 

Direitos, liberdades e garantias pessoais – art. 24.º, da CRP - estando-se face à mais forte tutela 

penal, sendo a vida e a sua inviolabilidade que conferem sentido ao princípio da dignidade da 

pessoa humana e ao direito à liberdade que estruturam e densificam o Estado de direito. 

VI -  Como se extrai da Constituição da República Portuguesa Anotada, de Gomes Canotilho e Vital 

Moreira, 2007, volume I, págs. 446/7, "O direito à vida é um direito prioritário, pois é condição de 

todos os outros direitos fundamentais, sendo material e valorativamente o bem mais importante do 

catálogo de direitos fundamentais e da ordem jurídico-constitucional no seu conjunto". 

VII - O direito à vida é a conditio sine qua non para gozo de todos os outros direitos. 

VIII - Nos termos do art. 2.º, n.º 1, l.ª parte, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais, o direito de qualquer pessoa à vida é protegido pela lei, tratando-se 

essencialmente de um direito a não ser privado da vida, um direito a não ser morto. 

IX -  No crime de furto protege-se a propriedade, mas protege-se também e simultaneamente a 

incolumidade da posse ou detenção de uma coisa móvel, o que oferece, em definitivo, um carácter 

complexo ao objecto da tutela. 

X -  No furto o bem jurídico atingido - e que a lei quer proteger - é a propriedade, embora haja furto 

mesmo que não se saiba quem é o proprietário da coisa e até estando a coisa furtada entregue a 

um mero detentor. 

XI -  No crime de burla informática, o bem jurídico protegido pela incriminação é o património de outra 

pessoa, sendo ofendido a pessoa que sofre o prejuízo patrimonial e não o proprietário ou utente 

dos dados ou programas informáticos. 

XII - A pena conjunta visa corresponder ao sancionamento de um determinado trecho de vida do 

arguido condenado por pluralidade de infracções. 

XIII - A determinação da pena do concurso exige um exame crítico de ponderação conjunta sobre a 

conexão e interligação entre todos os factos praticados e a personalidade do seu autor, de forma a 

alcançar-se a valoração do ilícito global e entender-se a personalidade neles manifestada, de 

modo a concluir-se pela motivação que lhe subjaz, se emergente de uma tendência para delinquir, 
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ou se se trata de mera ocasionalidade ou pluriocasionalidade não fundamentada na 

personalidade, tudo em ordem a demonstrar a adequação, justeza, e sobretudo, a 

proporcionalidade, entre a avaliação conjunta daqueles dois factores e a pena conjunta a aplicar e 

tendo em conta os princípios da necessidade da pena e da proibição de excesso. 

XIV - Há que valorar o ilícito global perpetrado, ponderando em conjunto a gravidade dos factos e a sua 

relacionação com a personalidade do recorrente, em todas as suas facetas. 

XV - À fixação da pena conjunta deve presidir o respeito pelos princípios da proporcionalidade, da 

adequação e da proibição do excesso, tornando-se fundamental a necessidade de ponderação 

entre a gravidade do facto global e a gravidade da pena conjunta. 

 

 23-01-2019 

 Proc. n.º 2121/17.1JAPRT.S1 - 3.ª secção 

 Raúl Borges (relator) * 

 Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso de revisão 

 Desistência 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Perícia psiquiátrica 

 

I - A decisão sobre a validade da desistência do recurso extraordinário de revisão está, in casu, 

dependente do resultado da perícia a efectuar sobre o estado de saúde mental do recorrente para, 

além do mais, se apurar se a desistência radicava numa vontade livre e esclarecida. Não obstante 

as diligências efectuadas, a perícia não pôde ser realizada, pelo que cumpre apreciar o presente 

recurso de revisão. 

II -  Factos ou meios de prova novos são aqueles que eram ignorados pelo recorrente ao tempo do 

julgamento e não puderam ser apresentados antes deste, sendo insuficiente que os factos sejam 

desconhecidos do tribunal, devendo exigir-se que tal situação se verifique em relação ao 

recorrente. 

III -  Sobre o conceito de “novos factos” ou “novos meios de prova”, alguma jurisprudência deste STJ 

vem admitindo a revisão quando, sendo (ou devendo ser) o facto ou meio de prova conhecido do 

recorrente no momento do seu julgamento, ele justifique suficientemente a sua não apresentação, 

explicando por que não pôde ou entendeu não dever apresenta-los nessa altura. Mais, não releva 

o facto e/ou meio de prova capaz de lançar alguma dúvida sobre a justiça da condenação. A lei 

exige que a dúvida tenha tal consistência que aponte seriamente para a absolvição do recorrente 

como a decisão mais provável. 

IV -  Foi apresentado um facto novo susceptível de, caso se obtivesse a sua confirmação, suscitar 

graves dúvidas sobre a justiça da condenação, a saber um documento clínico em que se afirmava 

que o arguido padecia de doença bipolar à data dos factos pelos quais foi condenado, pois se 

poderia colocar a questão da inimputabilidade do arguido em razão de anomalia psíquica. Porém, 

não obstante as diligências efectuadas não foi possível notificar o recorrente para se submeter a 

perícia médico-legal, sendo que, o próprio já comunicou não aceitar a sujeição a tal perícia, motivo 

pelo qual é de negar a pretendida revisão. 

 

 23-01-2019 

 Proc. n.º 66/04.4TAENT-B.S1 - 3.ª secção 

 Manuel Augusto de Matos (relator)  

 Lopes da Mota 

 Santos Cabral 

 

 Habeas corpus 

 Prazo da prisão preventiva 

 

 O arguido-requerente encontra-se pronunciado pelo que o prazo de duração máxima da prisão 

preventiva que lhe foi imposta é de 1 ano e 6 meses – prazo previsto no art. 215.º, n.º 2, do CPP 

pois estamos perante um crime contra a autodeterminação sexual que se integra no conceito de 

“criminalidade violenta”, conforme art. 1.º, al. j), do CPP. Encontrando-se o arguido em prisão 

preventiva desde 08-03-2018, é evidente que aquele prazo ainda não decorreu. 

 

 23-01-2019 

 Proc. n.º 267/16.2JAFAR-D.S1 - 3.ª secção 

 Manuel Augusto de Matos (relator)  

 Lopes da Mota 
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 Santos Cabral 

 

 Recurso penal 

 Omissão de pronúncia 

 

I - A omissão de pronúncia, vício que conduz à nulidade da decisão, nos termos do art. 379.º, n.º 1, 

al. c), do CPP, tem lugar quando o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse 

apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento. 

II -  A omissão só opera quanto à falta total de omissão de fundamentos de facto ou de direito, não 

quando seja deficiente a sua enumeração, e a omissão há-de respeitar a questões essenciais, 

factos concretos da acusação, da pronúncia ou da contestação que sejam relevantes para a boa 

decisão da causa, ficando prejudicando o seu conhecimento se da solução de uma questão 

resultar a de outra. 

 

 23-01-2019 

 Proc. n.º 804/17.5PLSNT.L1.S1 - 3.ª secção 

 Conceição Gomes (relatora)  

 Nuno Gonçalves 

 

 Habeas corpus 

 Liberdade condicional 

 Revogação 

 

I - Revogada a liberdade condicional, o cumprimento do remanescente de uma pena de prisão, 

integrada numa execução sucessiva de várias penas, deve ser integral, sem possibilidade de 

autorização de nova liberdade condicional. Interpretação que é a adoptada maioritariamente na 

doutrina e na jurisprudência. 

II -  No caso, por força do disposto no n.º 4 do art. 63.º do CP, a pena de prisão remanescente (1 ano e 

4 meses de prisão) não pode ser objecto de qualquer desconto, ou de nova concessão de 

liberdade condicional, tendo que ser cumprida na sua totalidade. 

III -  A providência de habeas corpus não decide sobre a regularidade de actos do processo ou das 

decisões judiciais nele proferidas, nem é sucedâneo dos recursos ordinários, pelo que, a 

pretensão impugnatória da decisão judicial do TEP que revogou a liberdade condicional e 

determinou ao cumprimento da pena remanescente não pode ser reapreciada nesta providência. 

 

 23-01-2019 

 Proc. n.º 6533/07.0TDLSB-F.S1 - 3.ª secção 

 Nuno Gonçalves (relator)  

 Pires da Graça 

 Santos Cabral 

 

 Habeas corpus 

 Liberdade condicional 

 Revogação 

 

I - O n.º 4 do art. 63.º do CP é claro: o remanescente resultante de revogação da liberdade 

condicional anteriormente concedida não conta para efeitos de se alcançarem os 5/6 de 

cumprimento das várias penas em execução, e consequente concessão da liberdade condicional. 

Uma vez revogada a liberdade condicional e havendo uma pena autónoma a cumprir, o 

remanescente da pena deve ser cumprido por inteiro. 

II -  A providência de habeas corpus não decide sobre a regularidade de actos do processo ou das 

decisões judiciais nele proferidas, nem é sucedâneo dos recursos ordinários, pelo que, a 

pretensão impugnatória da decisão judicial do TEP não pode ser reapreciada nesta providência. 

 

 23-01-2019 

 Proc. n.º 51/17.6GBCMN-G.S1 - 3.ª secção 

 Nuno Gonçalves (relator)  

 Pires da Graça 

 Santos Cabral 

 

5.ª Secção 

 

 Regime penal especial para jovens 

 Tráfico de estupefacientes 
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 Presunção 

 Prova 

 Medida concreta da pena 

 

I  - O art. 4.º do DL 401/82 determina que se ao caso for aplicável pena de prisão deve o juiz – 

tratando-se, por isso, de um poder-dever – atenuar especialmente a pena quando tiver sérias 

razões para crer que da atenuação resultem vantagens para a reinserção social do jovem 

condenado. Razões sérias, portanto, e não quaisquer razões. 

II - Se por um lado o tribunal que aplica a pena não deve atender de forma exclusiva ou demasiado 

rigorosa à gravidade do ilícito e à culpa do agente também não pode deixar de encarar as 

concretas exigências de prevenção geral a respeito da protecção dos bens jurídicos postos em 

causa. Exigências essas, que serão tanto mais de ponderar quanto maiores forem os perigos 

advindos de um baixar da guarda a esse nível. 

III -  Percorrendo os factos provados neles se não encontram os que o recorrente invoca como sejam o 

arrependimento ou a colaboração ao longo do processo com a descoberta da verdade, sendo que 

esta a ter-se como verificada justificaria, por si só, que fosse ponderada a atenuação especial de 

acordo com o prescrito no art. 31.º, do DL 15/93.  

IV -  Resumindo-se o projecto de vida do recorrente ao tráfico e ao ócio não existem razões sérias para 

crer que da atenuação especial advirão vantagens para a sua reinserção social demais a mais 

quando, como é sabido, as exigências de prevenção geral são elevadíssimas no tocante ao tipo 

de crime em causa como tem sido dito e redito em incontáveis arestos deste STJ. 

V -  O STJ é um tribunal de revista que somente aprecia o direito. Ora, a invocação sobre o uso de 

presunções de prova contende manifestamente com a matéria de facto. 

VI -  Se, como estipula o art. 40.º, n.º 1, do CP a aplicação de uma qualquer pena visa a protecção de 

bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade essa pena é determinada em função da 

culpa do agente e das exigências de prevenção pois assim o estabelece o art. 71.º, n.º 1 do 

mesmo diploma. Seja qual for o tipo de estupefacientes que esteja em causa é inequívoco que o 

seu tráfico configura um ilícito de grande gravidade. 

VII – Numa moldura abstracta dos 4 aos 12 anos de prisão a pena concreta (5 anos e 6 meses de 

prisão) imposta ao recorrente foi fixada de modo comedido e proporcionado pouco acima do limite 

mínimo da dita moldura se se atentar que o recorrente entre o ano de 2016 e 25-03-2017 se 

dedicou exclusivamente à venda lucrativa de substâncias estupefacientes, nomeadamente erva, 

haxixe, cocaína e MDMA. E que, nessa actividade, abasteceu terceiros vários de quantidades que 

atingiram algum relevo, evidenciando uma estrutura que não se configurando embora como uma 

importante rede não deixou de implicar um certo grau de organização nos contactos a montante e 

a jusante e, sobretudo, uma assinalável perdurabilidade. Pelo que se mantém a pena aplicada. 

 

 10-01-2019 

 Proc. n.º 21/15.9GBBRG.G1.S1 - 5.ª Secção 

 Nuno Gomes da Silva (relator)  

 Francisco Caetano 

 

 Recusa 

 Mandatário 

 Arguido 

 

 A intervenção pretérita da magistrada recusada num processo em que o mandatário da requerente 

foi arguido teve um âmbito estritamente jurídico, logo de cariz marcadamente profissional que nem 

sequer foi levado até ao fim mercê do pedido de escusa que a Sra. juíza desembargadora 

apresentou e que lhe foi concedido na sequência das queixas do agora mandatário da requerente, 

pelo que não é motivo de recusa. 

 

 10-01-2019 

 Proc. n.º 215/16.0T9STS-A.P1-A.S1 - 5.ª Secção 

 Nuno Gomes da Silva (relator)  

 Francisco Caetano 

 Carlos Almeida 

 

 Escusa 

 Juiz natural 

 

 É motivo de escusa, o facto de a Sra. juíza desembargadora manter relações de amizade e 

proximidade com a família do arguido e com ele próprio a ponto de ser participante em festas de 

aniversário daquele e na do seu casamento. 
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 10-01-2019 

 Proc. n.º 92/18.6YFLSB - 5.ª Secção 

 Nuno Gomes da Silva (relator)  

 Francisco Caetano 

 Carlos Almeida 

 

 Recurso de revisão 

 Inconciliabilidade de decisões 

 

I  - A sentença inconciliável com a sentença condenatória não tem que ser penal, podendo ser de 

natureza cível, ou outra e pode relevar quer tenha sido proferida antes ou depois desta. Condição 

é que tenha transitado em julgado. 

II - Da sentença cível invocada a conclusão relevante a tirar é que o ofendido residia (no sentido de ter 

a sua habitação ou domicílio) no imóvel desde Julho de 2011, nenhuma contradição havendo entre 

os factos da sentença penal condenatória e os da sentença cível, sendo que o facto de a acção de 

reivindicação intentada contra o ofendido e a mulher ter sido julgado procedente, após a 

condenação crime e obrigar os aí réus a reconhecer aos aí autores o direito de propriedade sobre 

o imóvel e sua restituição, é irrelevante para o destino dos autos, uma vez que o bem jurídico 

protegido pelo art. 190.º, do CP é a privacidade/intimidade e não o direito de propriedade. 

 

 10-01-2019 

 Proc. n.º 1043/13.0GBLLE-B.S1 - 5.ª Secção 

 Francisco Caetano (relator)  

 Carlos Almeida 

 Manuel Braz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Alcoolemia 

 Condução de veículo em estado de embriaguez 

 

I  - Há oposição quando, no domínio da mesma legislação, o acórdão recorrido e o acórdão 

fundamento, relativamente à mesma questão de direito, assentem em soluções opostas – cf. art. 

437.º, n.ºs 1 e 2, do CPP – exigindo-se ainda, segundo jurisprudência pacífica do STJ, que haja 

identidade das situações de facto. 

II - É manifesto que o recurso em apreço não envolve qualquer dissídio e muito menos oposição sobre 

questões de direito. O que o recorrente pretende é que o STJ fixe jurisprudência sobre uma 

questão de facto de índole técnica, que é a de saber se o aparelho (alcoolímetro) de marca 

DRAGER e/ou ALCOTESTE MKIII–P é um e o mesmo modelo de versões melhoradas ou se na 

realidade se trata de modelos distintos entre si, com características distintas. Tal questão, a 

suscitar dúvidas, devia ter sido apurada na altura e em sede próprias através do IPQ ou da ANSR. 

 

 10-01-2019 

 Proc. n.º 48/18.9PTCBR.C1-A.S1 - 5.ª Secção 

 Júlio Pereira (relator)  

 Clemente Lima 

 

 Tráfico de estupefacientes 

 Pluralidade de acções 

 Pluralidade de ações 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Reformatio in pejus 

 

I  - O conceito de traficar engloba e agrupa as diversas actividades, devendo, por isso, entender-se, 

também nesta situação, que existe uma unidade típica da acção e, por isso, que todos esses 

comportamentos integram a prática de um único crime. 

II - Tal não acontece, contudo, quando, como foi o caso, uma tal actividade foi interrompida por uma 

intervenção policial que originou a detenção do arguido, a instauração de um processo-crime e a 

submissão a 1.º interrogatório judicial, com a subsequente imposição de medidas de coacção.  

III -  Uma tal actividade implica a necessária existência de um diferente contexto motivacional que 

fundamenta o entendimento de que, a partir dela, já não existe unidade de acção e que os novos 
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actos integram a prática de um diferente crime. Não foi este o entendimento do tribunal de 1.ª 

instância, que decidiu condenar o arguido pela prática de um único tráfico de droga. 

IV -  Tendo isso em conta e atendendo a que apenas o arguido interpôs recurso do acórdão 

condenatório, não pode este tribunal alterar, em prejuízo do recorrente, uma tal decisão, sob pena 

de com isso violar o disposto no art. 409.º, do CPP – proibição de reformatio in pejus. 

 

 10-01-2019 

 Proc. n.º 10/17.9PALGS.E1.S1 - 5.ª Secção 

 Carlos Almeida (relator)  

 Júlio Pereira 

 

 In dubio pro reo 

 Livre apreciação da prova 

 Admissibilidade de recurso 

 Medida concreta da pena 

 Abuso sexual de crianças 

 

I  - No que diz respeito ao princípio da livre apreciação da prova, embora a convicção do julgador se 

trate de uma convicção pessoal, ela terá de ser objectivável e motivável, logo capaz de convencer 

e impor-se aos interessados. 

II - De acordo com a jurisprudência constante e pacífica deste STJ, o STJ só pode sindicar a 

aplicação do princípio in dubio pro reo, se da decisão resultar que o tribunal recorrido ficou na 

dúvida em relação a qualquer facto e que, perante esse estado de dúvida, decidiu contra o 

arguido. 

III -  Não se vislumbra que às instâncias, maxime à relação, tivesse sobrestado uma qualquer dúvida a 

respeito da responsabilidade do arguido e ora recorrente na prática dos crimes por cuja prática o 

mesmo foi condenado, e que, perante esse estado dúvida, houvessem resolvido contra o arguido. 

Pelo que inexiste a alegada violação dos princípios da livre apreciação da prova e in dubio pro reo. 

IV -  Com respeito às penas parcelares de 2 anos e 8 meses de prisão cada uma e às demais penas 

singulares de medida não superior a 8 anos de prisão, o recurso não é admissível, tendo em conta 

o disposto nos arts. 432.º, n.º 1, al. b) e 400.º, n.º 1, als. e) e f), do CPP. 

V -  Quanto à medida concreta das restantes 8 penas (de 8 anos e 10 meses de prisão cada), importa 

ter presente o grau muito elevado de ilicitude dos factos típicos (abuso sexual de crianças), o facto 

de a criança ofendida ter apenas 5 anos, o dolo directo e intenso com que actuou e as elevadas 

necessidades de prevenção geral exigidas por este tipo de crime. O arguido tem 31 anos de idade 

e encontra-se social e familiarmente integrado, pelo que se mostra mais adequada a pena de 7 

anos e 10 meses de prisão relativamente a cada uma das penas. 

VI -  No que concerne à pena única, a ilicitude global dos factos terá de ser aferida em função da 

medida das penas singulares em si mesmas (8 de dimensão alta, 2 de dimensão média alta e as 

restantes de dimensão média) e em relação ao conjunto, e o tipo de conexão que intercede entre 

os crimes, revela-se muito elevada, tendo em conta a idade dos ofendidos, a reiteração da 

conduta delitiva do arguido e as gravíssimas consequência que advieram para os ofendidos. O 

arguido é primário, tem 31 anos e encontra-se social e familiarmente inserido, tendo denunciado 

(se bem que parcialmente) parte dos crimes à PJ, pelo que, tudo ponderado se afigura como mais 

adequada a pena única de 16 anos de prisão em lugar da pena única de 17 anos de prisão. 

 

 10-01-2019 

 Proc. n.º 341/15.2JDLSB.E1.S1 - 5.ª Secção 

 Isabel São Marcos (relatora)  

 Helena Moniz 

 

 Recusa 

 Imparcialidade 

 

I  - Numa perspectiva subjectiva, não se noticia a existência de um qualquer comportamento da parte 

do Senhor Juiz Conselheiro recusado susceptível de inculcar a ideia, quer nos intervenientes 

processuais quer na comunidade em geral, acerca de uma eventual falta de imparcialidade da sua 

parte. 

II - O mesmo sucedendo numa perspectiva objectiva, já que a desconfiança quanto à imparcialidade 

do Senhor Juiz Conselheiro cuja intervenção no processo a requerente recusa tem a sua origem 

não em factores exógenos mas endógenos às decisões que, proferidas em sento contrário ao que 

pretendia, justificam, em sua opinião (errada, diga-se), o invocado juízo de suspeição. 

 

 10-01-2019 
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 Proc. n.º 3/17.6YGLSB-B - 5.ª Secção 

 Isabel São Marcos (relatora)  

 Helena Moniz 

 Nuno Gomes da Silva 

 

 Habeas corpus 

 Prazo da prisão preventiva 

 

I  - O requente foi indiciado e acusado pelo crime de tráfico de estupefacientes, cuja moldura penal 

tem um máximo de pena de prisão de 12 anos; além disto, nos termos do art. 1.º, al. m), do CP, 

trata-se de crime a integrar no conceito de criminalidade altamente organizada. Assim sendo, o 

prazo máximo de duração da prisão preventiva é de 6 meses até à dedução da acusação, e de 1 

ano e 6 meses até à condenação em 1.ª instância. 

II - Uma vez que já foi prolatada a acusação pelo crime de tráfico de estupefacientes, não mais 

podemos dizer que o prazo máximo de prisão preventiva foi ultrapassado sem que tivesse sido 

deduzida acusação. Valem agora os prazos máximo de prisão preventiva até á decisão instrutória 

se houver lugar à instrução, isto é, 10 meses, ou até à decisão em 1.ª instância, isto é, 1 ano e 6 

meses. Pelo que, improcede o habeas corpus. 

 

 10-01-2019 

 Proc. n.º 6/16.8GASTB-B.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (relatora)  

 Nuno Gomes da Silva 

 Manuel Braz 

 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Pedido de indemnização civil 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Homicídio qualificado 

 Tentativa 

 Medida concreta da pena 

 

I  - No caso das duas penas parcelares em que o recorrente foi condenado uma delas, a que 

corresponde ao crime de violência doméstica situa-se no limiar fixado pela al. f) do n.º 1 do art. 

400.º do CPP. Somente a pena correspondente ao crime de homicídio tentado e a pena única vão 

além desse patamar, estando fixadas, respectivamente em 10 anos e 12 anos de prisão pelo que 

apenas quanto a estas poderá haver reapreciação da decisão do tribunal da relação verificada, 

como está, a situação de dupla conforme. 

II - É legítima a aplicação do art. 671.º, n.º 3, do CPC segundo o qual não é admitida revista do 

acórdão da relação que confirme, sem voto de vencido e sem fundamentação essencialmente 

diferente, a decisão proferia na 1.ª instância. De acordo com esta disposição a regra é a da 

inadmissibilidade de recurso de revista para o STJ das decisões da relações que confirmem sem 

voto de vencido a decisão da 1.ª instância, isto é, quando ocorra dupla conforme. 

III -  No caso, a matéria de facto fixada pela 1.ª instância não sofreu qualquer alteração e no tocante à 

fundamentação de direito é patente que a decisão recorrida sufragou a que foi feita na decisão 

que escrutinou. Há, pois, entre as duas decisões, identidade essencial para não dizer coincidência 

total, assim se verificando uma situação de dupla conforme cuja consequência será a de 

irrecorribilidade do acórdão da relação também quanto ao pedido civil deduzido. 

IV -  Uma vez que nos termos do art. 434.º, do CPP os poderes de cognição do STJ são exclusivamente 

em matéria de direito, é irrelevante a argumentação do recorrente sobre a invocada situação 

clínica de natureza psiquiátrica em que se encontraria quando levou a cabo a tentativa de 

homicídio, sobre as suas condições de vida à época ou ainda sobre as suas motivações ou estado 

de espírito no preciso momento da prática dos factos. 

V -  O marido ou companheiro não tem qualquer “direito”, nem podem socorrer-se de qualquer 

justificação para maltratar a mulher ou companheira nem a violência, neste caso levada ao 

extremo, pode ser tolerada como meio de pôr termo aos problemas relacionais. É necessário que a 

intervenção penal seja o veículo dessa reafirmação e consolidação da validade da lei traduzindo e 

expressando operacionalidade do programa político-criminal que está vertido no art. 40.º, do CP. 

Inexiste, pois, qualquer razão válida que justifique a intervenção deste STJ na fixação da medida 

das penas em termos diferentes daqueles em que as instâncias os determinaram. 

 

 17-01-2019 

 Proc. n.º 1700/15.6PYLSB.L1.S1 - 5.ª Secção 
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 Nuno Gomes da Silva (relator)  

 Francisco Caetano 

  

 Recurso de revisão 

 Inconciliabilidade de decisões 

 Novos factos 

 

I  - A al. c) do n.º 1 do art. 449.º do CPP tem como pressupostos cumulativos, por um lado, a 

inconciliabilidade entre factos que serviram de fundamento à condenação e os dados como 

provados noutra sentença, e, por outro, que dessa oposição resultem dúvidas graves sobre a 

justiça da condenação. 

II - Desde o CPP de 1929 vem sendo entendido que a sentença inconciliável com a sentença 

condenatória não tem que ser penal, podendo ser de natureza cível, ou outra e pode relevar quer 

tenha sido proferida antes ou depois desta. Condição é que tenha transitado em julgado. 

III -  É maioritária a jurisprudência do STJ no sentido que novos são apenas os factos ou os meios de 

prova que, existente, eram ignorados pelo recorrente, à data do julgamento e, porque aí não 

apresentados, não puderam ser atendidos pelo tribunal. 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 apresenta-los na altura. 

IV -  Exige-se, ainda, que os novos factos ou os novos meios de prova, de per se 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 -  A revisão é inadmissível quando visa corrigir a medida concreta da pena (o quantum da sanção), 

mas também, por maioria ou identidade de razão, quando tiver como único fim a correcção da 

escolha da espécie da pena. 

VI -  Os factos relativos às condições sociais que serviram de fundamento à condenação não são 

inconciliáveis com quaisquer outros, muito menos havendo oposição de onde resultem graves 

dúvidas sobre a justiça da condenação, a inadmissibilidade da revisão abrange a conversão da 

pena de prisão em pena de substituição de suspensão da sua execução e não há factos novos 

nem meios de prova novos que possam suscitar graves dúvidas sobre a justiça da condenação do 

recorrente. 

 

 17-01-2019 

 Proc. n.º 209/17.8T8VVD-A.S1 - 5.ª Secção 

 Francisco Caetano (relator)  

 Carlos Almeida 

 Manuel Braz 

 

 Habeas corpus 

 Prazo da prisão preventiva 

 Acusação 

 Criminalidade violenta 

 

I  - O crime de violência doméstica, p. e p. no art. 152.º, n.º 1 e 2, do CP integrado no capítulo atinente 

aos crimes contra a integridade física, integra o conceito de criminalidade violenta, tal como 

previsto na al. j) do art. 1.º do CPP. 

II - Pelo que, o prazo para a dedução de acusação não pode reportar-se aos 4 meses a que se 

reporta a al. a) do n.º 1 do art. 215.º do CPP, mas antes aos 6 meses a que se refere o n.º 2 do 

mesmo preceito, que ainda não ocorreram. Inexiste pois qualquer ilegalidade da prisão preventiva. 

 

 17-01-2019 

 Proc. n.º 86/18.1GBRDD-A.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (relator)  

 Isabel São Marcos 

 Manuel Braz 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 

 Nos termos do n.º 3 do art. 449.º, do CPP, é inadmissível a revisão com o único fundamento de 

corrigir a medida da pena. 
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 17-01-2019 

 Proc. n.º 780/06.0TMFAR-F.S1 - 5.ª Secção 

 Isabel São Marcos (relatora)  

 Helena Moniz 

 Manuel Braz 

 

 Habeas corpus 

 Prazo da prisão preventiva 

 Criminalidade altamente organizada 

 Acusação 

 

I  - O requente foi indiciado e acusado pelo crime de tráfico de estupefacientes, cuja moldura penal 

tem um máximo de pena de prisão de 12 anos; além disto, nos termos do art. 1.º, al. m), do CP, 

trata-se de crime a integrar no conceito de criminalidade altamente organizada. Assim sendo, o 

prazo máximo de duração da prisão preventiva é de 6 meses até à dedução da acusação, e de 1 

ano e 6 meses até à condenação em 1.ª instância. 

II - Para a verificação do cumprimento deste prazo é relevante a data da prolação da acusação, de 

modo a que não se faça recair sobre os serviços o ónus do cumprimento, pois cabe apenas ao 

magistrado do MP o cumprimento desse prazo. Tendo já sido deduzida acusação, improcede o 

habeas corpus apresentado. 

 

 22-01-2019 

 Proc. n.º 272/15.6T9CTX-B.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (relatora)  

 Nuno Gomes da Silva 

 Isabel São Marcos 

 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Tráfico de estupefacientes 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - Olhadas no seu conjunto, para apreciação do ilícito global, as condutas do recorrente impõe a 

conclusão de se estar perante um comportamento com alguma dimensão que evidencia uma 

ilicitude persistente e um dolo intenso mas que ainda assim se situa no limite da 

pluriocasionalidade. 

II - Sempre ponderando o conjunto dos factos não se reputará o recorrente como um grande 

traficante. De resto, do conjunto dos factos em análise, parte deles foi qualificado como tráfico de 

menor gravidade. E os demais, em amplitude temporal e pluralidade de ocasiões, tendo embora 

uma dimensão superior no que toca às concretas quantidades transaccionadas, permitem concluir 

com segurança que o papel assumido pelo recorrente na cadeia de difusão dos estupefacientes 

era o mais baixo do escalão, o de “dealer de rua”.  

III -  É relevante, em especial, o longo tempo já decorrido desde a prática dos factos sem que se 

registe comportamento merecedor de reparo ao nível criminal e aquela outra circunstância de, 

mais recentemente, ter procurado encetar um percurso de ressocialização evidenciado no facto de 

em momento anterior à detenção estar laboralmente activo e manter acompanhamento psico-

social. Aceitando que o contexto pessoal que rodeou toda a actividade levada a cabo foi a da 

toxicodependência, considera-se adequada a pena única de 5 anos e 6 meses de prisão, em lugar 

da pena única de 6 anos e 10 meses de prisão. 

 

 24-01-2019 

 Proc. n.º 1366/14.0TBABF.S2 - 5.ª Secção 

 Nuno Gomes da Silva (relator)  

 Francisco Caetano 

  

 Habeas corpus 

 Liberdade condicional 

 Liquidação da pena 
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I  - A providência de habeas corpus só pode ser admitida quando se esteja perante uma situação de 

privação de liberdade actual e não pode ter outra finalidade que não seja a de pôr termo imediato 

à situação de detenção ou prisão ilegais. 

II - Não é essa a situação dos autos já que o peticionante não põe em causa a legalidade da situação 

de prisão em que se encontra, atacando antes a ilegalidade da decisão que homologou o cômputo 

da pena, utilizando o procedimento de habeas corpus como via de impugnação do despacho do 

Mmo. Juiz do TEP. 

 

 24-01-2019 

 Proc. n.º 3344/10.0TXPRT-Q.S1 - 5.ª Secção 

 Júlio Pereira (relator)  

 Clemente Lima 

 Manuel Braz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Despacho 

 Rejeição 

 

I  - Nos termos do art. 437.º, n.ºs 1 e 2, do CPP constitui objecto do recurso extraordinário para fixação 

de jurisprudência a prolação de dois acórdãos contraditórios do STJ, ou das relações, entre si, ou 

com outro do STJ. 

II - Por acórdãos não poderão deixar de se entender os actos decisórios proferidos por um tribunal 

colegial (art. 97.º, n.º 2, do CPP), pelo que, as decisões singulares (despachos dos vice-

presidentes de tribunais da relação) invocadas pelos recorrentes não são susceptíveis de poder 

constituir objecto do recurso extraordinário para fixação de jurisprudência. 

 

 24-01-2019 

 Proc. n.º 1084/15.2PBCSC-A.L1-A.S1 - 5.ª Secção 

 Francisco Caetano (relator)  

 Carlos Almeida 

 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 

I  - Na determinação da pena única, como estabelece o n.º 1 do art. 77.º do CP, há que considerar, 

em conjunto, os factos e a personalidade do agente, tendo em conta que a pena conjunta pode 

variar entre os 3 anos e 6 meses de prisão, que corresponde à mais elevada das penas 

parcelares, e os 18 anos e 4 meses de prisão, que corresponde à soma de todas as penas. 

II - Os factos em causa assume todos a mesma natureza (roubo), apresentam uma certa 

homogeneidade, estenderam-se por cerca de 6 meses e tiveram por objecto, em geral, coisas de 

reduzido valor, envolvendo um grau de violência que nem sempre foi despiciendo, 

designadamente através de ameaça com arma branca. Mais, a toxicodependência o arguido, se 

por um lado atenua a culpa, por outro incrementa as necessidades de prevenção especial, as 

quais, dada a existência de uma pluralidade de condenações, são muito elevadas. Tudo 

ponderado entende-se adequada a pena única de 7 anos de prisão, em lugar dos 7 anos e 5 

meses de prisão fixados pela 1.ª instância, pela prática dos 8 crimes de roubo em causa. 

 

 24-01-2019 

 Proc. n.º 127/16.7PBBRG.S1 - 5.ª Secção 

 Carlos Almeida (relator)  

 Júlio Pereira 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Prisão perpétua 

 

I  - O requerente diz já ter ultrapassado o cumprimento de 5/6 da pena de 25 anos de prisão, que 

considera ser o limite máximo constitucionalmente admitido pela nossa lei fundamental para a 

pena privativa da liberdade. 
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II - Mas, o peticionante não se encontra a cumprir ininterruptamente uma única pena de 25 anos de 

prisão, mas tem cumprido, sucessivamente, entre períodos em que permaneceu em liberdade, 4 

penas de prisão que, no seu conjunto, ultrapassam os 40 anos de prisão. 

III -  Se é certo que a CRP proíbe, no n.º 1 do seu art. 30.º, as penas privativas da liberdade de carácter 

perpétuo, não fixa directamente o limite máximo da pena de prisão temporária, nem assegura que 

cada condenado apenas possa ou deva cumprir uma única pena de prisão. Se o fizesse estaria a 

assegurar um estatuto de impunidade a todo aquele que tivesse sido condenado numa pena de 

prisão temporária que atingisse o seu limite máximo, podendo, a partir desse momento, delinquir 

sem que nenhuma sanção lhe pudesse vir a ser aplicada. 

IV -  Assim, embora o CPP estabeleça, no seu art. 41.º, o limite máximo de 25 anos de prisão, permite a 

aplicação de novas penas de prisão que não ultrapassem esse mesmo limite se o condenado, 

após o trânsito em julgado da primeira condenação, vier a cometer outros crimes. 

 

 24-01-2019 

 Proc. n.º 3465/10.9TXPRT-Q.S1 - 5.ª Secção 

 Carlos Almeida (relator)  

 Júlio Pereira 

 Manuel Braz 

 

 Habeas corpus 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Notificação 

 Sentença 

 Prisão ilegal 

 

I  - 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 n.º 2 do art. 222.º, do CPP. 

II - In casu, o requerente pretexta que não foi pessoalmente notificado da sentença condenatória e 

assim que se encontra ilegalmente preso, por força do MDE emitido para cumprimento da pena de 

12 meses de prisão em que ali fora condenado. 

III -  Do processo resulta que na instância, através de carta rogatória para as competentes autoridades 

romenas, se fez notificar pessoalmente da sentença em causa o arguido. Ademais a sua assinatura 

comprovando ter ficado ciente do conteúdo da sentença não foi impugnada ou posta em crise, 

nem suscitada, a respeito, qualquer invalidade processual. Pelo que, não tendo sido interposto 

recurso na mesma no prazo a que alude o art. 411.º, n.º 1, do CPP, não se vê que a prisão em 

causa padeça de qualquer ilegalidade. 

 

 31-01-2019 

 Proc. n.º 1275/10.2GBAMT-A.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (relator)  

 Isabel São Marcos 

 Manuel Braz 

 

 Burla 

 Burla informática e nas comunicações 

 Falsificação 

 Medida concreta da pena 

 

I  - A determinação da medida concreta da pena, dentro dos limites definidos na lei, é feita, de acordo 

com o disposto no art. 71.º, em função da culpa e das exigências de prevenção, devendo atender-

se a todas as circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de crime, depuserem a favor do 

agente ou contra ele, circunstâncias essas de que ali se faz uma enumeração exemplificativa e 

podem relevar pela via da culpa ou da prevenção. Assim, a finalidade primária da pena é a de 

tutela de bens jurídicos e, na medida do possível, de reinserção do agente na comunidade. À 

culpa cabe a função de estabelecer um limite que não pode ser ultrapassado. 

II - Os factos praticados pela arguida foram maduramente reflectidos, visto terem sido levados a cabo 

na execução de um plano por si urdido, o que traduz uma vontade criminosa muito determinada e, 

logo, dolo intenso, circunstância que releva em sede de culpa. Por outro lado, agiu pressionada 

por dificuldades económicas, o que em alguma medida diminui a censurabilidade da sua conduta. 

O grau de ilicitude dos factos, relevante pela via da culpa e da prevenção geral, é mediano, visto 
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que os valores apropriados não vão muito além do limiar determinante da respectiva moldura 

penal. 

III -  No que à prevenção especial diz respeito, deve ter-se em consideração a circunstância de que à 

arguida, não obstante estar a caminho dos 67 anos, não ser conhecida a prática de outros crimes 

antes ou depois dos que estão aqui em julgamento, que assim aparecem isolados e como fruto de 

circunstâncias muito particulares, provavelmente irrepetíveis e facilitadoras da sua prática. Pelo 

que, tudo ponderado, afiguram-se adequadas as penas de: 1 ano e 6 meses de prisão, por cada 

um dos 3 crimes de burla qualificada, 1 ano e 6 meses de prisão, por cada um dos dois crimes de 

burla informática, 1 ano de prisão, por cada um dos 3 crimes de falsificação de documento, 6 

meses de prisão, por cada um dos 23 crimes de burla informática. 

IV -  Encontradas as penas singulares, há que fixar a pena do concurso de crimes. A gravidade glocal 

dos factos, aferida em função da medida das várias penas singulares, do seu número e da relação 

de grandeza em que se encontram entre si e cada uma delas com o máximo aplicável, com 

desconsideração das circunstâncias particulares de cada crime, já valoradas noutra sede, é, no 

contexto da moldura penal conjunta, baixa, tendo em conta a medida aproximada de todas as 

penas entre si e o facto de todas elas terem reduzido peso na sua soma. 

V -  As exigências de prevenção geral não são muito significativas, tendo em conta a baixa gravidade 

global dos factos e a circunstância de haver decorrido um longo período de tempo sobre a prática 

dos crimes. No plano da prevenção especial, não pode concluir-se por uma tendência criminosa 

da arguida. Pelo que tudo ponderado, se afigura como adequado fixar a pena única em 5 anos de 

prisão. 

VI -  A arguida agiu pressionada por dificuldades económicas e num quadro de circunstâncias 

desfavoráveis, provavelmente irrepetíveis, encontra-se reformada, e a prática criminosa ocorreu há 

mais de 10 anos, o que nos leva a concluir que a simples censura dos factos e a ameaça da prisão 

serão suficientes para, por um aldo, afastar a recorrente da prática de futuros crimes e, por outro, 

satisfazer as expectativas comunitárias, motivo pelo qual a pena única de 5 anos de prisão deve 

ser suspensa na sua execução, por igual período. 

 

 31-01-2019 

 Proc. n.º 48/09.0PILRS.L2.S1 - 5.ª Secção 

 Manuel Braz (relator)  

 Isabel São Marcos 

 

 Recusa 

 Imparcialidade 

 Nulidade 

 Juiz natural 

 

I  - No presente processo, o arguido considera que existe motivo para recusa pelo facto de a arguição 

de nulidades em relação a uma decisão ir ser apreciada pelo mesmo colectivo que prolatou o 

acórdão, considerando que a sua pretensão está assim votada ao insucesso.  

II - Ora, esse é o regime consagrado pelo legislador, já que não havendo recurso da decisão do 

tribunal da relação, cabe ao mesmo tribunal pronunciar-se sobre aquele pedido, tendo 

possibilidade de reparar a decisão se assim o entender. Sendo que tal não gera desconfiança 

sobre a imparcialidade dos magistrados, uma vez que é a lei que determina esta competência. 

III -  Este entendimento não constitui uma violação do princípio do Estado de Direito democrático, ou 

das garantias de defesa do arguido, ou da protecção da confiança, como o arguido invoca. 

Violador do princípio do Estado de Direito Democrático seria a violação do princípio do juiz natural. 

E as garantias de defesa estão todas asseguradas em cumprimento do legalmente prescrito. 

 

 31-01-2019 

 Proc. n.º 39/08PBBRG-I.G1-A.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (relatora)  

 Nuno Gomes da Silva 

 Francisco Caetano 

 

 Recurso de revisão 

 Revogação da suspensão da execução da pena 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 

I  - O despacho que revoga a pena de substituição de suspensão de execução da pena (principal) é 

susceptível de recurso de revisão.  
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II - Todos os factos invocados são factos de que o arguido já tinha conhecimento aquando da decisão 

de revogação da pena de prisão e poderia tê-los invocado, pelo que não são factos novos.  

III -  O arguido não foi ouvido, como expressamente determina o disposto no art. 495.º, n.º 2, do CPP, 

pelo que estamos perante uma nulidade insanável, nos termos do art. 119.º, al. c), do CPP. Porém, 

estas têm necessariamente que ser invocadas até ao trânsito em julgado. 

IV -  Todos os argumentos que o condenado agora apresenta são argumentos que deveria ter usado, 

nomeadamente, em sede de recurso ordinário daquela decisão que revogou a pena de 

substituição. Todavia, não só não interpôs o recurso da decisão, como agora não apresenta factos 

novos que nos permitam autorizar o pedido de revisão daquela decisão. 

 

 31-01-2019 

 Proc. n.º 516/09.3GEALR-A.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (relatora)  

 Nuno Gomes da Silva 

 Manuel Braz (vencido no sentido de as decisões de revogação da suspensão da pena não serem 

susceptíveis de ser objecto de recurso de revisão) 

 

 Audiência de julgamento 

 Notificação 

 Falta 

 Ausência 

 Nulidade insanável 

 

I  -  O arguido não foi notificado para a audiência de discussão e julgamento de acordo com o 

plasmado em diversas actas de julgamento. Se por um lado é possível o julgamento na ausência 

apenas quando o arguido tenha sido regularmente notificado (art. 333.º, do CPP), sendo o bastante 

a sua notificação para a morada aposta no TIR, por outro lado, sendo a acta um documento 

autêntico a atestar o que se passou em audiência de discussão e julgamento, não podemos deixar 

de considerar que o arguido não foi notificado, tanto mais que esta indicação, de falta de 

notificação do arguido, não aparece em apenas uma das actas, mas em várias. Não estando 

notificado, não há possibilidade de julgamento na ausência, nos termos do art. 333.º, do CPP. 

II -.  Sabendo que, nos termos do art. 332.º, n.º 1, do CPP, é obrigatória a presença do arguido (fora 

dos casos em que é admissível o julgamento na ausência), e sabendo que, nos termos do art. 

119.º, al. c), do CPP, a ausência do arguido na audiência de discussão e julgamento constitui uma 

nulidade insanável, deve esta nulidade ser declarada oficiosamente nos termos do art. 122.º, do 

CPP. 

 

 31-01-2019 

 Proc. n.º 3465/09.1TAALM.L2.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (relatora)  

 Nuno Gomes da Silva 

  

______________________________ 

*  Sumário elaborado pelo relator 

**  Sumário revisto pelo relator 

 

A 

Abuso sexual de crianças 25 

Acusação 28 

Admissibilidade de recurso 14, 25, 26 

Alcoolemia 24 

Ampliação do pedido 8 

Arguido 23 

Arma 9 

Audiência de julgamento 33 

Ausência 33 

Avultada compensação remuneratória 16 

B 

Burla 5, 31 

Burla informática e nas comunicações 18, 31 

C 

Caso julgado 14 

Colocação em centro de instalação temporária1 

Competência 18 

Competência do Supremo Tribunal de Justiça 2 

Concurso de infracções 2, 5, 11, 17, 24, 29, 30 

Concurso de infrações 2, 5, 11, 17, 24, 29, 30 

Condução de veículo em estado de 

embriaguez 24 

Condução sem habilitação legal 11 

Conhecimento superveniente 2, 5, 11, 29, 30 

Consentimento 8 

Criminalidade altamente organizada 28 

Criminalidade violenta 28 

Cumprimento de pena 3, 5 

Cumprimento sucessivo 3, 5, 11 

Cúmulo jurídico 2, 5, 11, 17, 29, 30 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

28 
Número 253 – Janeiro de 2019 

D 

Decisão interlocutória 14 

Defensor 5 

Desconto 3, 17 

Desistência 20 

Despacho 30 

Detenção 1 

Direito ao recurso 16 

Direito de defesa 8 

Dupla conforme 26 

E 

Escusa 17, 23 

Estrangeiro 1 

Exemplos-padrão 9 

Extradição 14 

F 

Falsificação 5, 31 

Falta 33 

Falta de fundamentação 14 

Fortes indícios 8 

Fundamentação de facto 3 

Furto 18 

Furto qualificado 11 

H 

Habeas corpus 1, 8, 14, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 

31 

Homicídio 1 

Homicídio qualificado 9, 10, 18, 26 

I 

Imparcialidade 17, 25, 32 

In dubio pro reo 25 

Inconciliabilidade de decisões 23, 27 

Interpretação restritiva 2 

J 

Juiz natural 23, 32 

L 

Legitimidade para recorrer 14 

Liberdade condicional 21, 29 

Liquidação da pena 29 

Livre apreciação da prova 25 

M 

Mandado de Detenção Europeu 4, 8, 31 

Mandatário 23 

Medida concreta da pena 1, 5, 9, 10, 11, 16, 18, 

22, 25, 26, 29, 30, 31 

Meio insidioso 9 

Motivo fútil 9 

Motivo torpe 9 

N 

Notificação 31, 33 

Novos factos 7, 20, 27, 28, 33 

Novos meios de prova 7, 20, 28, 33 

Nulidade 14, 32 

Nulidade insanável 33 

O 

Omissão de pronúncia 5, 16, 21 

Oposição de julgados 6, 24 

P 

Pedido de indemnização civil 26 

Pena de multa 17 

Pena de prisão 17 

Pena parcelar 18 

Pena única 17, 18, 29, 30 

Perícia psiquiátrica 20 

Pluralidade de acções 24 

Pluralidade de ações 24 

Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 26 

Prazo 1 

Prazo da prisão preventiva 20, 26, 28 

Presunção 22 

Princípio da especialidade 8 

Prisão ilegal 30, 31 

Prisão perpétua 30 

Prisão preventiva 8 

Prisão subsidiária 17 

Prova 22 

R 

Recurso de revisão 7, 20, 23, 27, 28, 33 

Recurso directo 2 

Recurso direto 2 

Recurso independente 2 

Recurso para fixação de jurisprudência6, 24, 30 

Recurso penal 21 

Recusa 23, 25, 32 

Recusa facultativa de execução 4 

Reflexão sobre os meios empregados 9 

Reformatio in pejus 24 

Regime penal especial para jovens 22 

Rejeição 30 

Revogação 21 

Revogação da suspensão da execução da 

pena 33 

Roubo 11 

S 

Sentença 31 

T 

Tentativa 1, 10, 26 

Tráfico de estupefacientes 22, 24, 29 

Tráfico de estupefacientes agravado 16 

Trânsito em julgado 2, 5 

 


