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3.ª Secção 

 

 Pedido de indemnização civil 

 Princípio da adesão 

 Condição da suspensão da execução da pena 

 Indemnização 

 

I  - A prática de uma infração criminal pode gerar, além do pedido de 

natureza penal (a condenação do arguido numa pena), a formulação de 

um pedido de natureza civil, para ressarcimento do lesado pelas perdas e 

danos emergentes do crime (art. 129.º, do CP). Este segundo pedido é, 

por regra, deduzido (“enxertado”) no processo penal, conforme dispõe o 

art. 71.º, do CPP, que consagra o chamado “princípio de adesão”, só 

excecionalmente podendo ser formulado separadamente perante o 

tribunal civil (art. 72.º, do CPP). 

II - Tal pedido, quando feito no processo penal, circunscreve-se 

necessariamente aos danos exclusivamente resultantes da prática do 

crime. Por outras palavras, a causa de pedir do pedido civil é constituída 

pelos factos que integram o crime. 

III -  No entanto, os dois pedidos mantêm alguma autonomia. A indemnização 

civil é regulada pela lei civil (citado art. 129.º, do CP). Por isso, a extinção 

da ação penal não determina necessariamente a extinção do pedido civil. 

A absolvição do arguido só conduz à extinção do pedido civil quanto à 

responsabilidade contratual, mas não relativamente à responsabilidade 

extracontratual ou pelo risco (AFJ do STJ 7/99). 

IV -  Por sua vez, a ação penal mantém também uma certa autonomia 

relativamente ao pedido civil. Na verdade, no regime da suspensão da 

execução da pena de prisão, a lei prevê que a suspensão possa ficar 

condicionada ao dever de pagamento, no todo ou em parte, da 

indemnização devida ao lesado (art. 51.º, n.º 1, al. a), do CP). Por isso, a 

quantia fixada na condição nunca deve exceder o montante total da 

indemnização. Sendo cumprida a condição, o pagamento efetuado será 

deduzido no montante total da indemnização fixada na ação civil 

enxertada. 

V -  O facto de a condição não coincidir necessariamente com o montante da 

indemnização civil (podendo ser inferior) revela a sua natureza distinta, o 

seu caráter penal, inserido portanto nos fins das penas, concretamente na 

salvaguarda da eficácia preventiva da pena de prisão suspensa. 

 

 09-05-2019 

 Proc. n.º 132/12.2TAACN.E1.S1 - 3.ª secção   

 Maia Costa (relator) * 

 Pires da Graça 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Nulidade 

 Oposição de julgados 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

2 
Número 257 – Maio de 2019 

 

I  - Os requisitos substanciais para a existência de oposição de julgados, 

verificam-se quando: - as asserções antagónicas dos acórdãos invocados 

como opostos tenham tido como efeito fixar ou consagrar soluções 

diferentes para a mesma questão fundamental de direito; - as decisões 

em oposição sejam expressas; - as situações de facto e o respectivo 

enquadramento jurídico sejam, em ambas as decisões idênticos. 

II - Compulsados os acórdãos recorrido e fundamento, verificamos que não 

se observa oposição de julgados susceptível de constitui pressuposto 

substancial do recurso de fixação de jurisprudência, uma vez que apenas 

numa parte foram as mesmas questões de direito decididas: as que se 

reportam à verificação da nulidade insanável decorrente da falta de 

promoção do processo pelo Ministério Público, nulidade essa prevista na 

al. b) do art. 119.° do CPP. Tendo ambas as decisões reconhecido a 

ocorrência dessa nulidade, toma-se evidente constatar que aí não houve 

contradição, não existindo daí fundamento para o presente recurso 

extraordinário. 

III -  A questão de direito tratada não foi a mesma num e noutro lugar, não 

tendo sido, sequer o mesmo o quadro legal convocado, que o Acórdão 

Recorrido se moveu, no mais decisivo, no perímetro das normas, no CPP, 

dos art.ºs 119.°, n.º 1, al. b) e 122.°, do CPP, e, na CRP, do art. 29.° n.º 5 , 

e o Acórdão Fundamento no CPP, nos art.ºs 119.°, n.º 1, al. b), 122.° e 

263.°, na CRP, nos art.ºs 219.°, n.º 1 e 2 e 32.°, n.º 5, e, no EMP, dos art.ºs 

2.°, n.º 1 e 75.° n.º 1, do EMP. 

 

 09-05-2019 

 Proc. n.º 285/16.0PCBRG.G1-A.S1 - 3.ª secção  

 Manuel Augusto de Matos (relator)  

 Lopes da Mota 

 Santos Cabral 

 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Roubo 

 Furto 

 Medida concreta da pena 

 

I  - Por acórdão de 9-1-2019 foi efectuado o cúmulo jurídico das penas 

aplicadas à arguida, nascida em 25-6-1981, (pena destes autos e dos 

Proc. X, Y, Z e W), tendo a mesma sido condenada na pena única de 17 

anos de prisão. 

II - A única questão em causa neste recurso tem a ver com a medida da pena 

unitária (17 anos de prisão), que a recorrente considera excessiva, 

desajustada e desproporcional, pretendendo que a mesma seja 

substituída por pena de máximo de 14 anos e 2 meses de prisão. 
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III -  Estamos perante vários crimes, 12 no total (7 de roubo; 2 furtos; 1 de 

coacção; 2 de ofensa à integridade física), violadores de diversos bens 

jurídicos, sendo que a moldura da pena em causa oscila entre o mínimo 

de 4 anos e 6 meses de prisão (pena parcelar mais elevada aplicada nos 

presentes autos) e o máximo de 24 anos e 2 meses de prisão (soma de 

todas as penas parcelares envolvidas no cúmulo). Os crimes em causa, 

como bem ressalta da decisão recorrida, são de gravidade elevada e 

espelham uma imagem global dos factos extremamente negativa. 

Estenderam-se por um período de vários anos (Dezembro 2014-Fevereiro 

de 2017), sendo a arguida toxicodependente. São elevadas as 

necessidades de prevenção geral e especial. 

IV -  Contudo, a arguida mantém alguma coesão familiar (os filhos visitam-na 

ocasionalmente no EP). Tem um comportamento ajustado às normas do 

EP, frequentando um curso de Educação e Formação de Adultos, 

trabalhando, sempre que possível, em etiquetagem de embalagens de 

uma empresa, como refere a decisão em crise na parte das condições 

pessoais da recorrente. 

V -  Embora o quadro fáctico (arguida proveniente de família numerosa, 

toxicodependente, já condenada no Proc. A, por crime de consumo de 

estupefacientes consumado em Outubro de 2010, com fracos recursos 

socioeconómicos, tudo a implicar a institucionalização dos seus dois 

filhos), não seja, aparentemente, muito animador, há todavia que 

encontrar um equilíbrio entre as necessidades de defesa da sociedade 

relativamente ao crime e a oportunidade que deve dar-se à arguida no 

sentido da sua futura e eventual recuperação e 

integração/ressocialização. Tal oportunidade constitui sinal que o Tribunal 

endereça à arguida no sentido da retoma de uma vida de acordo com as 

normas sociais. 

VI -  Pelo exposto, e atenta também a gravidade das penas 

(pequena/média), com penas parcelares entre os 5 meses de prisão e 4 

anos e 6 meses de prisão, julga-se adequada a pena única de 14 anos de 

prisão. 

 

 09-05-2019 

 Proc. n.º 287/17.0PAPTM.1.S1 - 3.ª secção  

 Vinício Ribeiro (relator) * 

 Conceição Gomes 

  

 Dupla conforme 

 Admissibilidade de recurso 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - Tendo em conta as penas correspondentes a cada um dos crimes em 

concurso, o acórdão da relação inclui-se no âmbito de previsão das als. 

e) e f) do n.º 1 do art. 400.º do CPP, segundo as quais não é admissível 

recurso de decisões do tribunal da relação que apliquem penas de prisão 
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não superiores a 5 anos, ou que confirmem a decisão de 1.ª instância que 

aplique penas inferiores a 8 anos de prisão. 

II - Assim sendo, impõe-se concluir pela rejeição do recurso quanto à 

condenação pelos crimes em concurso, a que foram aplicadas penas 

inferiores a 8 anos de prisão, não podendo este tribunal conhecer de 

qualquer questão que lhes diga respeito. Nesta conformidade, há apenas 

que apreciar e decidir das questões de direito, da competência deste 

tribunal (art. 432.º, n.º 1, al. b) e 434.º, do CPP), relacionadas com a 

determinação da pena única conjunta de 9 anos e 3 meses de prisão. 

Sendo a decisão recorrível nesta parte, por se tratar de pena superior a 8 

anos de prisão (art. 399.º e 400.º, n.º 1, al. g), do CPP), fica, assim, o 

conhecimento do recurso limitado à apreciação destas questões. 

III -  Aos crimes praticados corresponde uma pena cuja moldura corresponde 

a 7 anos, no seu limite mínimo, que é a pena parcelar mais grave, e a 13 

anos e 10 meses de prisão, no seu limite máximo, constituído pela soma 

das penas aplicadas (art. 77.º, n.º 2, do CP). NO sentido da diminuição da 

pena, invoca o recorrente ter família e um filho menor, cujo crescimento 

pretende acompanhar. 

IV -  Embora se identifiquem elementos que fundamentam a aplicação ao 

recorrente de uma pena mais grave que as penas aplicadas aos demais 

comparticipantes, não se mostra justificada a acentuada diferença entre 

aquela e as demais, que se situam entre 5 anos e 7 anos e 11 meses, não 

obstante as diversas molduras penais resultantes das penas parcelares 

aplicadas a cada um deles. Pelo que, se afigura ajustada intervenção 

correctiva, fixando-se a pena única em 8 anos e 3 meses de prisão. 

 

 09-05-2019 

 Proc. n.º 1079/17.1JAPRT.P1.S1 - 3.ª secção  

 Lopes da Mota (relator)  

 Vinício Ribeiro 

 

 Taxa sancionatória excepcional  

 Taxa sancionatória excecional 

 Reclamação para a conferência 

 Litigância de má-fé 

 

I  - Constituem pressupostos da aplicação da taxa sancionatória excepcional, 

prevista no art. 521.º, do CPP, a natureza manifestamente improcedente 

do requerimento, recurso, reclamação ou incidente, visando-se evitar a 

prática de actos inúteis, impedindo que o tribunal se debruce sobre 

questões que se sabe de antemão serem insusceptíveis de conduzir ao 

resultado pretendido, assim se salvaguardando o princípio da economia 

processual, e a actuação imprudente, desprovida da diligência, no caso 

exigível, e como tal censurável, da parte de quem os formula/apresenta. 

II - Com a taxa sancionatória excepcional não se pretende 

responder/sancionar erros técnicos, pois estes sempre foram punidos 

através do pagamento de custas; procura-se, isso sim, reagir contra uma 
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atitude claramente abusiva do processo, sancionando o sujeito que 

intencionalmente o perverte. 

III -  Não contendo o CPP norma expressa relativa à má-fé, encontrando-se o 

recurso ao CPC, perante a desarmonia de princípios neste particular, não 

havendo fundamento para sustentar o entendimento de que há lacuna 

(art. 4.º, do CPP), considerando o estatuto do arguido, não lhe pode ser 

aplicável o instituto da litigância de má-fé, o legislador no DL 34/2008, de 

26-02, criou uma taxa sancionatória especial, com carácter penalizados, 

para os intervenientes processuais que, por motivos dilatórios, 

“bloqueiam” os tribunais com recursos e requerimentos manifestamente 

infundados. 

IV -  Analisando a conduta processual da arguida, que também é advogada, 

revela-se manifestamente imprudente e censurável, susceptível de se 

enquadrar na previsão normativa do art. 521.º, do CPP, tal como se 

decidiu no despacho recorrido, já que a conduta processual da arguida 

não se deve a ignorância da lei, nem a ignorância de que a Presidência 

da Relação é um órgão unipessoal, nem que a decisão de indeferimento 

da reclamação é definitiva, nem tão pouco que a “conferência” para onde 

a arguida reclamou não existe, sendo tal actuação manifesta dolosa e 

contra legem e visa, no mínimo retardar artificialmente o trânsito em 

julgado da decisão, como se afirma no despacho recorrido, não se 

mostrando violado o direito ao acesso aos tribunais, consagrado no art. 

20.º, n.º 1, da CRP. 

 

 09-05-2019 

 Proc. n.º 565/12.4TATVR-C.E1-A.S1 - 3.ª secção  

 Conceição Gomes (relatora)  

 Nuno Gonçalves 

 

 Contrafacção de moeda  

 Contrafação de moeda 

 Medida concreta da pena 

 Suspensão da execução da pena 

 

I  - A moldura pena abstracta prevista para o crime de contrafacção de 

moeda é de prisão de 3 a 12 anos (art. 262.º, n.º 1, do CP). A aplicação 

das penas visa a protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente 

na sociedade. 

II - No crime de contrafacção de moeda, p. e p. no art. 262.º, n.º 1, do CP, o 

bem jurídico protegido é a integridade ou a intangibilidade do sistema 

monetário oficial, e a consumação depende de a moeda se mostrar 

susceptível de ser confundida com a moeda legítima e se misturar com a 

moeda legítima no tráfego corrente. 

III -  A diferenciação das penas aplicadas aos arguidos no papel concreto de 

cada um na actividade em causa, sendo a do arguido/recorrente 

essencial na formulação da vontade criminosa de todos, sendo 

especialmente voluntarioso, e tendo a arguida não recorrente tido um 

papel essencial na medida que era quem dominava os conhecimentos 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

6 
Número 257 – Maio de 2019 

informáticos necessários à contrafacção, tal como resulta da matéria de 

facto provada. 

IV -  Considerando que a medida da concreta da pena, assenta na “moldura 

de prevenção”, dentro da moldura penal abstracta prevista para o crime 

de contrafacção de moeda, mostra-se justa, necessária, adequada e 

proporcional, condenar o arguido na pena de 5 anos de prisão efectiva. 

V -  Considerando que o arguido já conta com duas condenações anteriores, 

sendo que uma delas em dois crimes e falsificação de documento, bem 

como as suas condições pessoais do arguido (estilo de vida socialmente 

desvinculado, sem rotinas organizadas), não é possível formular um juízo 

de prognose favorável ao arguido no sentido de que a simples censura do 

facto e a ameaça da pena afastem o arguido da criminalidade. 

 

 09-05-2019 

 Proc. n.º 6095/17.0JFLSB.S1 - 3.ª secção  

 Conceição Gomes (relatora)  

 Nuno Gonçalves 

 

 Habeas corpus 

 Cláusula rebus sic stantibus 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 

I  - O requerente aguardará pela realização do cúmulo jurídico que abrangerá 

as penas parcelares aplicadas no processo principal e as aplicadas nos 

outros processos, mesmo que cumpridas, procedendo-se ao respectivo 

desconto, nos termos do art. 78.º, n.º 1, in fine, e art. 80.º, do CP. 

II - Antes de realizado o novo cúmulo jurídico não pode invocar-se o 

cumprimento de penas de outros processos para efeitos de desconto, de 

modo a alcançar-se os 5/6 da pena aplicada no processo principal, como 

pretende o peticionante. A pretensão do peticionante não tem apoio legal, 

não se verificando qualquer dos fundamentos invocados, pois 

actualmente o peticionante cumpre pena de prisão à ordem do processo 

principal. 

 

 09-05-2019 

 Proc. n.º 462/04.7GAPRD-O.S1 - 3.ª secção  

 Raúl Borges (relator)  

 Manuel Augusto de Matos 

 Santos Cabral 

 

 Recurso directo 

 Recurso direto 

 Alteração da qualificação jurídica 

 Burla 

 Furto 
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 Crime continuado 

 Crime único 

 Escolha da pena 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Nulidade 

 Fundamentação 

 Omissão de pronúncia 

 Suprimento oficioso 

 Suspensão da execução da pena 

 

I  - O juiz, em matéria criminal, como na matéria cível, é livre no plano da 

qualificação jurídica, e na área criminal, atentas as especificidades 

relevantes, desde que tenha em atenção determinados procedimentos 

adjectivos, tendo em vista o exercício do necessário contraditório e desde 

que observados os impedimentos decorrentes da proibição da reformatio 

in pejus. 

II - No caso dos ofendidos MA, DC, ES e mulher MT, atendendo ao facto de 

as entregas de notas por parte dos ofendidos não se traduzirem em 

condutas dispositivas, de actos de disposição patrimonial, tendo acedido 

a entregar notas, não em função de alegado projecto ou obtenção de 

benfeitoria futura, mas alegadamente para o arguido conferir 

autenticidade e validade actual das notas. As notas entram na posse do 

arguido, porque ao proceder à sua análise, sem que os ofendidos disso 

dessem conta, o arguido procede à subtracção de algumas delas. O 

arguido na abordagem inicial cria as condições para que as notas vão à 

sua posse para depois proceder à subtracção parcial. Assim sendo, 

estamos face a 3 crimes de furto. 

III -  No que tange à situação ocorrida contra o assistente JJ, tendo o arguido 

retirado notas da carteira caída ao chão, aproveitando-se do facto para 

proceder à subtracção, o que configura a prática de um crime de furto. A 

situação ocorrida com FA teve contornos diferentes, fazendo-se o arguido 

acompanhar de um menor de cerca de 10 anos, insistindo em deixar em 

casa da ofendida um faqueiro e um relógio, inexistindo na facticidade 

dada por assente qualquer indicação a respeito do valor de tais bens. A 
ofendida entregou os 350,00€ não por ter sido determinada por erro ou 

engano, ou qualquer ardil ou estratagema usado pelo arguido, mas 

porque, como foi dado por provado, por estar vencida pelo cansaço. Daí 

que neste caso não se configure crime. 

IV -  Uma vez que de cada uma das deslocações o arguido renovou a 

resolução de apropriação de notas, não ocorrendo qualquer situação 

exterior que facilitasse a nova conduta. Foi o próprio arguido que criou as 

condições para a prática dos vários actos, procurou e renovou a prática 

das apropriações, em momentos diferentes, actuando perante ofendidos 

distintos. Resulta claro estarmos face a 4 crimes de furto, em concurso 

real. 
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V -  Os valores apropriados foram de 700,00€, 500,00€, 100,00€ e 1000,00€, 

no total de 2.300,00€, ou seja, os valores subtraídos não foram muito 

significativos, sendo certo que o arguido, pela forma e circunstâncias em 

que actuou, poderia ter infligido aos ofendidos prejuízo mais elevado. 

Quanto ao modo de actuação do recorrente, há a considerar que estamos 

perante um comportamento traduzido em 4 condutas ocorridas no período 

compreendido entre finais de Novembro, início de Dezembro de 2015 e 7 

de Janeiro de 2016. O dolo foi directo e intenso. O arguido confessou 

integralmente e sem reservas. 

VI -  O arguido possui antecedentes criminais e contava com 67 anos de 

idade à data dos factos e conta 70 anos actualmente. Pelo que tudo 

ponderado fixam-se as seguintes penas: - 1 ano e 3 meses de prisão pelo 

crime de que foi ofendida MA; - 1 ano e 3 meses de prisão pelo crime de 

que foi ofendido JJ; - 1 ano de prisão pelo crime de que foi ofendido DC e 

1 ano e 6 meses de prisão pelo crime de que foram ofendidos ES e MT. 

VII – A moldura penal do concurso situa-se entre 1 ano e 6 meses de prisão e 

5 anos de prisão. A pena única visa corresponder ao sancionamento de 

um determinado trecho de vida do arguido condenado por pluralidade de 

infracções.  

VIII – Sobre a questão da determinação da medida concreta da pena única, o 

acórdão recorrido foi perfunctório na abordagem, limitando-se a remeter 

para o já escrito na fundamentação das penas parcelares, como se não 

tivesse de fundamentar a decisão tendo em vista a observância e 

substanciação do critério especial ínsito no art. 77.º, do CP, o que 

configura nulidade por omissão de pronúncia, já que o acórdão abdicou 

de fazer uma avaliação do ilícito global, bem como de verificar a presença 

ou não de relações e conexões entre os crimes em concurso, 

designadamente se as condutas indiciam apenas mera ocasionalidade, 

ou antes emergem de uma personalidade desviante, estando-se perante 

uma “carreira criminosa”. 

IX -  Esta nulidade é de conhecimento oficioso, devendo o tribunal de 

recurso supri-la, se possível, como decorre do n.º 2 do art. 379.º do CPP. 

Estando presentes os factos provados e elementos sobre a personalidade 

do arguido, pode avançar-se para a substanciação do critério especial 

determinativo da medida da pena única. Ora, a facticidade provada não 

permite, no presente caso, formular um juízo específico sobre a 

personalidade do recorrente que ultrapassa a avaliação que se manifesta 

pela própria natureza dos factos praticados, atenta a natureza e grau de 

gravidade das infracções por que responde, e muito embora não se 

mostrando provada personalidade por tendência, ou seja, que o ilícito 

global seja produto de tendência criminosa do arguido, certo é que a 

pluriocasionalidade foi procurada. Pelo que, se afigura como adequada a 

pena única de 3 anos de prisão. 

X -  O arguido encontra-se inserido socialmente, sendo de conceder-lhe uma 

oportunidade, constituindo a substituição da pena um sério aviso e uma 

solene advertência no sentido de que o recorrente terá de pautar a sua 

vida de acordo com a lei, termos em que se determina a suspensão da 

execução da pena pelo período de 2 anos. 
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 09-05-2019 

 Proc. n.º 10/16.6PGPDL.S1 - 3.ª secção  

 Raúl Borges (relator)  

 Manuel Augusto de Matos 

 

 Tráfico de estupefacientes 

 Reincidência 

 Co-autoria 

 Coautoria 

 Medida da pena 

 

I  - A norma que se extrai das disposições conjugados do art. 432.º, n.º 1, al. 

b) e 400.º, n.º 1, al. e), do CPP, no sentido de não admitir recurso para o 

STJ de acórdão da Relação que agravou a pena de prisão aplicada na 

decisão condenatória da 1ª instância, aumentando a medida e 

decretando a efectividade da prisão, não padece de inconstitucionalidade 

material, não ofendendo o direito ao recurso, o direito de defesa nem o 

princípio da igualdade perante a lei. 

II - A reincidência é a resposta politico-criminal à reiteração no cometimento 

de crimes conexos por parte do mesmo arguido. 

III -  A elevação da pena obedece à necessidade de responder em maior 

medida perante um crime no qual se verificam condições que o tornam 

merecedor de maior censura, e que reclamam reforço da prevenção 

especial. 

IV -  Conexão existirá entre crimes que violam o mesmo bem jurídico, mas 

também, em princípio, entre crimes da mesma natureza, a não ser que se 

interrompa por circunstâncias especiais. 

V -  É uniforme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de afirmar a 

conexão entre os crimes anterior e reiterado quando o bem jurídico 

violado é o mesmo e, designadamente nos crimes de tráfico de 

estupefacientes. 

VI -  No caso, os factos provados compravam que a condenação anterior 

em pena de prisão efectiva (que o arguido cumpriu) não teve o efeito de 

advertência contra a prática de novo crime, ofensivo do mesmo bem 

jurídico-penalmente tutelado, isto é, que admonição penal anterior falhou 

na finalidade de prevenir a reincidência do arguido no tráfico de 

estupefacientes. 

VII - A ilicitude assume densidade, expressa numa actividade com uma 

organização, com o objectivo de tráfico de drogas da qual o arguido era o 

vértice, assumindo a liderança de um grupo de pessoas que, diariamente, 

baseada num estabelecimento de restauração, vendia heroína e cocaína 

a um número expressivo de compradores e consumidores. 

VIII - O cúmplice não decide levar a cabo a acção típica, não participa na 

execução do facto de outrem. Ficando fora da decisão e da execução do 

acto típico, no entanto favorece aquela ou auxilia nesta, mas sem que o 

seu contributo efetivo, moral ou material, exceda a mera acessoriedade.  
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IX -  Comparticipando na resolução criminosa ou na execução do crime, é 

co-autor.  

X -  A realização conjunta não exige que todos e cada um dos elementos 

constitutivos do tipo sejam executados pelos co-autores. 

XI -  O tráfico de estupefacientes está tipificado no art. 21.º, n.º 1, do DL 

15/93, de 22-01 como crime de mera actividade, de risco ou perigo 

(abstracto) ou de resultado cortado, que se realiza e se consuma por 

quem leve a cabo qualquer ato ou actividade do catálogo. 

XII - Consequentemente, a prática de qualquer uma das acções ou 

actividades exaustivamente descritas no art. 21.º, n.º 1 citado, preenche, 

só por si, o tipo incriminador. 

XIII - O parâmetro primordial do «modelo» de determinação da pena judicial é 

primariamente fornecido pela medida da necessidade de tutela dos bens 

jurídicos violados estabelecendo, in concreto, o limiar mínimo abaixo do 

qual se perde aquela função tutelar. 

XIV - Parâmetro co-determinante é também a culpa, estabelecendo o limiar 

máximo acima do qual a pena é excessiva, subalternizando a dignidade 

pessoal do agente à «paz» comunitária. 

XV - O bem jurídico fundamental tutelado pela incriminação do tráfico de 

estupefacientes - a saúde física e mental dos consumidores - demanda 

penas suficientes a reafirmar a validade comunitária daquela tutela e a 

restabelecer a paz social e jurídica dos cidadãos. 

 

 09-05-2019 

 Proc. n.º 13/17.3SWLSB.L1.S1 - 3.ª secção  

 Nuno Gonçalves (relator)* 

 Pires da Graça 

 

 Ofensa à integridade física 

 Ameaça 

 Roubo 

 Medida concreta da pena 

 

I - Valorando o ilícito global perpetrado, na ponderação conjunta dos factos e 

personalidade do arguido, como determina o art. 77.º, n.º 1, do CP, tendo 

em conta a natureza e gravidade dos ilícitos (ameaça agravada, ofensa à 

integridade física e roubo), na lesão dos bens jurídicos atingidos, as fortes 

exigências de prevenção geral, tendo em conta a inserção sócio-familiar e 

laboral do arguido, afiguram-se como adequadas as seguintes penas: 

- 7 meses de prisão, pela prática do crime de ofensa à integridade física; 

- 9 meses de prisão, pela prática do crime de ameaça agravada; 

- 4 anos e 6 meses de prisão, pela prática do crime de roubo. 

II - Em cúmulo, vai o arguido condenado na pena única de 5 anos de prisão, 

que suspendem na sua execução, por igual período, subordinada ao 

regime de prova por igual período – art. 50.º, n.ºs 1 e 2, e 53.º, do CP. 

 

09-05-2019 

Proc. n.º 559/17.3PAPTM.S1 - 3.ª Secção   
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Pires da Graça (relator)  

Raúl Borges 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Prescrição 

 

I - Enquanto o acórdão recorrido considera que a suspensão do processo 

penal tributário ocorrerá se a questão em discussão na impugnação 

judicial tributária se apresentar como uma verdadeira questão prejudicial 

no processo penal em curso, o acórdão fundamento entende que a 

prescrição do procedimento criminal é questão estritamente pessoal, pois 

depende de circunstâncias exclusivas de cada arguido, e impõe uma 

análise caso a caso das causas de suspensão e/ou interrupção da 

prescrição, pelo que o efeito extensivo do recurso não lhe é aplicável. 

II - Resulta inexistir oposição de julgados, por inexistência de situação fáctica 

idêntica na análise dos acórdãos recorrido e fundamento, sendo que este 

decidiu reclamação sobre decisão sumária, que abrangeu vários 

arguidos, em que a perspectiva de análise não teve o mesmo fundamento 

ínsito ao acórdão recorrido. 

III - Houve entendimentos diferentes de análise, sobre a questão da 

suspensão do processo e a prescrição do procedimento criminal, 

surgindo as decisões em conformidade com a análise desenvolvida, por 

isso, não gerando decisões opostas sobre a mesma questão. 

 

09-05-2019 

Proc. n.º 204/07.5IDBRG.G1-A.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator)  

Raúl Borges 

Santos Cabral 

 

 Nulidade de acórdão 

 Alteração de factos 

 

I - A alteração da decisão de facto, adquirida pelo tribunal de 1.ª instância, 

foi operada por iniciativa do tribunal recorrido da relação. Ao contrário do 

que consta do acórdão recorrido da relação tais alterações não 

constituem simples reparos ou observações inócuas e dealbadas de 

alcance e sentido significativo a introdução, modificando, num enunciado 

fáctico. 

II - As alterações que se pontuam não podem deixar de produzir um alcance 

significativo na decisão de facto em que o tribunal se embasa para a 

apreciação da conduta da arguida, a reclamar e exigir que a sua inclusão 

na decisão não seja operada sem que sobre a sua versão seja 

possibilitada uma pronúncia da visada, de modo a poder opor-se-lhe, 

querendo, ou fornecer a sua própria e pessoal versão sobre aquela 

concreta realidade subjectiva-intencional. 
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III - A arguida/recorrente tem o direito, porque não foi ela a promover as 

alterações e as mesmas são susceptíveis de alterar o conspecto volitivo e 

subjectivo da acção actuada, a pronunciar-se sobre a sua inserção na 

decisão e pugna por uma outra versão, mediante produção de prova que 

desestime a convicção a que o tribunal se alcandorou. 

IV -  Coonestando as posições assumidas pelos intervenientes processuais, 

confirmar-se a existência de uma situação de inobservância de uma 

formalidade essencial, susceptível de afectar a esfera de defesa da 

arguida e inquinar o equilíbrio processual e o equitativo direito de 

pronúncia e de contramina das situações influenciadoras de um processo 

justo e de uma verdade histórico-processual produzida de acordo com 

regras de contrariedade e defesa. 

 

09-05-2019 

Proc. n.º 1711/16.4S6LSB.L1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator)  

Manuel Augusto de Matos 

 

 Habeas corpus 

 Direitos fundamentais 

 Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

 Nulidade processual 

 Irregularidade processual 

 Prisão preventiva 

 Prazo da prisão preventiva 

 Sentença criminal 

 Prazo de interposição do recurso 

 Trânsito em julgado 

 Pena de prisão 

 Cumprimento de pena 

 

I -  O habeas corpus, consagrado no artigo 31.º, n.º 1, da CRP como direito 

fundamental contra o abuso de poder, consiste numa providência 

expedita contra a prisão ou detenção ilegal, sendo uma garantia 

privilegiada do direito à liberdade garantido nos arts. 27.º e 28.º da lei 

fundamental. 

II -  No âmbito da providência de habeas corpus, o STJ apenas pode e deve 

verificar se a prisão resultou de uma decisão judicial, se a privação da 

liberdade foi motivada pela prática de um facto que a admite e se foram 

respeitados os respectivos limites de tempo fixados na lei ou em decisão 

judicial (art. 222.º, n.º 2, do CPP). 

III -  A procedência do pedido de habeas corpus pressupõe a actualidade da 

ilegalidade da prisão reportada ao momento em que é apreciado o 

pedido. 

IV -  Proferido acórdão em 1.ª instância que condenou o requerente na pena 

de 4 anos de prisão, e incluindo-se o caso na previsão do corpo do n.º 2 

(crime punível com pena de prisão de máximo superior a 8 anos) e da 

respectiva al. b) (furto de veículo) do art. 215.º, do CPP, é de 2 anos o 
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prazo de duração máxima da prisão preventiva (n.ºs 1 al. d) e 2 do mesmo 

preceito). 

V -  Interposto recurso do acórdão condenatório após esgotamento do prazo 

de 30 dias previsto no artigo 411.º, n.º 1, do CPP, com alegação de justo 

impedimento não reconhecido por despacho judicial de que foi interposto 

recurso que obteve provimento por acórdão da Relação que determinou a 

recontagem do prazo do recurso e não se mostrando esta efectuada por o 

processo ainda não ter sido devolvido ao tribunal da condenação, 

considera-se que, na situação actual, o requerente se encontra preso em 

cumprimento de pena. 

VI -  Tendo a prisão preventiva sido ordenada e mantida por um juiz e pelo 

tribunal, por crime que a admite, e tendo a pena sido aplicada por 

acórdão que, neste momento, se deverá ter por transitado em julgado, 

sem prejuízo da reapreciação a que houver lugar, não se mostrando 

ultrapassado o tempo de privação da liberdade fixado no acórdão 

condenatório, nem o prazo máximo de prisão preventiva, mostra-se, 

assim, não verificada qualquer das situações previstas nas als. a), b) e c) 

do n.º 2 do art. 222.º do CPP. 

VII - A eventual violação do dever de informação previsto no art. 36.º, n.º 1, al. 

b), da Convenção de Viena sobre Relações Consulares (aprovada para 

adesão pelo DL 183/72, de 30-05), para efeitos de assistência consular 

(als. a) e e) do n.º 1 do art. 5.º desta convenção), não constitui motivo para 

qualificar de ilegal a detenção ou a prisão, de modo a justificar o recurso à 

providência de habeas corpus, pois não preenche qualquer dos 

fundamentos taxativamente previstos no art. 222.º, do CPP. 

VIII - A obrigação de respeitar os arts. 5.º, n.º 2 (direito a ser informado das 

razões da prisão), e 6.º (direito a um processo equitativo) da CEDH, nas 

dimensões invocadas pelo requerente, que constituem garantias de 

natureza constitucional (arts. 28.º e 32.º, da CRP), encontra expressão e 

desenvolvimento normativo na estrutura do processo penal e no estatuto 

do arguido, que expressamente as reconhece (art. 61.º, do CPP), 

projectados na regulamentação dos actos processuais. 

IX -  A providência de habeas corpus não é o meio próprio para arguir ou 

conhecer de eventuais nulidades, insanáveis ou não, ou de 

irregularidades, cometidas na condução do processo ou em decisões nele 

proferidas (arts. 118.º a 123.º, do CPP). 

X -  O pedido carece de fundamento, devendo ser indeferido. 

 

16-05-2019 

Proc. n.º 1206/17.9S6LSB-C.S1 - 3.ª Secção  

Lopes da Mota (relator) * 

Vinício Ribeiro 

Santos Cabral 

 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

14 
Número 257 – Maio de 2019 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I - Ao concurso de conhecimento superveniente aplicam-se, por força do art. 

78.º, n.º 1, do CP, as mesmas regras do concurso de conhecimento 

contemporâneo, previstas no artigo anterior desse diploma. Com isto 

pretende o legislador que o condenado não seja prejudicado pelo 

conhecimento extemporâneo do concurso de penas, beneficiando assim 

do regime do cúmulo jurídico, mais favorável do que o da acumulação 

material das penas. 

II - Estabelece o art. 77.º, n.º 1, do CP que o concurso é punido com uma 

pena única, em cuja medida são considerados, em conjunto, os factos e a 

personalidade do agente. E o n.º 2 acrescenta que a pena única aplicável 

tem como limite máximo a soma das penas parcelares (não podendo 

ultrapassar 25 anos de prisão) e como limite mínimo a mais elevada das 

penas parcelares. 

III -  Optou o legislador penal, na punição do concurso de crimes, por um 

sistema de pena conjunta, e não de pena unitária, uma vez que impôs a 

fixação das penas correspondentes a cada um dos crimes em concurso, e 

é das penas parcelares que se parte para a fixação da moldura penal do 

concurso (enquanto que, segundo o sistema de pena unitária, seria 

aplicável uma única pena ao agente, sem determinação prévia das penas 

referentes a cada infração). 

IV -  Essa moldura, por sua vez, é construída através da combinação de dois 

princípios: o da acumulação material e o do cúmulo jurídico. O primeiro 

manifesta-se apenas por meio do estabelecimento do limite máximo da 

moldura, que é constituído pela soma aritmética das penas parcelares. O 

segundo estabelece que a pena é fixada em função de uma consideração 

conjunta dos factos e da personalidade do agente, aproximando de 

alguma forma o sistema do da pena unitária, sem porém de forma 

nenhuma se confundir com este. O princípio da acumulação material é 

amplamente compensado pelo do cúmulo jurídico, que irá moderar os 

excessos a que aquele, se isolado, conduziria, permitindo obter decisões 

que, avaliando a globalidade dos factos no seu relacionamento com a 

personalidade do agente, apliquem o direito ao caso concreto, apliquem a 

justiça do caso. 

V -  No caso de uma das condenações anteriores ser constituída por uma 

pena conjunta, em razão de existência de concurso, essa pena não 

subsiste, ainda que transitada em julgado. Na verdade, o caso julgado 

formado quanto ao cúmulo jurídico vale apenas se e enquanto não se 

alterarem as circunstâncias que determinaram a sua elaboração, ou seja, 

se e enquanto não houver notícia superveniente da existência de outras 

penas que integrem o concurso. 

VI -  Sobrevindo esse conhecimento, o tribunal deve anular (ou “desfazer”) 

o(s) cúmulo(s) anterior(es), e considerar somente, para a elaboração do 

novo cúmulo, o conjunto das penas parcelares, que readquirem 

autonomia. Ou seja, não há cúmulos de cúmulos. A moldura da nova pena 

conjunta, uma vez “desfeitos” os anteriores cúmulos, tem pois como limite 
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mínimo a pena parcelar mais elevada de todas as que se encontram em 

concurso (e não a pena do cúmulo mais grave) e limite máximo a soma 

das penas parcelares (e não a soma dos cúmulos anteriores). 

VII - De qualquer forma, o cúmulo anterior mais elevado não deixará de ser um 

“ponto de referência” a ter em consideração na fixação da nova pena 

conjunta, na medida em que esta última deverá normalmente, pelo 

acréscimo de novas penas, ser superior a esse cúmulo anterior. 

VIII - Contudo, nada impede que a nova pena conjunta seja igual ao cúmulo 

anterior, quando se concluir que as novas penas, pela sua diminuta 

entidade, se mostram irrelevantes ao serem integradas no quadro global 

da factualidade criminosa. Como também nada impede que até possa ser 

inferior, porque a consideração global dos factos e da personalidade que 

o novo concurso impõe poderá, eventualmente, conduzir a um juízo mais 

favorável sobre a personalidade do arguido. E o mesmo poderá suceder, 

embora só excecionalmente, quando essa reavaliação concluir que a 

pena conjunta anterior se mostra francamente desproporcionada, 

atendendo aos critérios legais da determinação da pena. 

IX -  A determinação da medida concreta da pena única deve atender, como 

qualquer outra pena, aos critérios gerais da prevenção e da culpa (art. 

71.º, do CP); e ainda a um critério especial: a consideração conjunta dos 

factos e da personalidade do agente, na sua relação mútua, agora 

reavaliada à luz do conhecimento superveniente dos novos factos (citado 

art. 77.º, n.º 1, do CP). Ao tribunal impõe-se uma apreciação global dos 

factos, tomados como conjunto, e não enquanto mero somatório de factos 

desligados, na sua relação com a personalidade do agente, neles 

revelada. 

X -  Essa reponderação da factualidade e da personalidade do arguido não 

envolve nenhuma violação do princípio da proibição da dupla valoração 

das circunstâncias. Na verdade, na determinação da pena conjunta 

podem ser valoradas circunstâncias já consideradas na fixação das penas 

parcelares, desde que essas circunstâncias sejam reportadas ao conjunto 

dos factos e à apreciação geral da personalidade do agente. É essa 

avaliação global, que não se confunde com a ponderação das 

circunstâncias efetuada relativamente a cada crime, que é 

necessariamente parcelar, que releva para a determinação da medida da 

pena conjunta. São pois avaliações diferentes de factos diferentes (porque 

a parte não se confunde com o todo), não havendo por isso dupla 

valoração das mesmas circunstâncias. 

XI -  A determinação da pena única, quer pela sua sujeição aos critérios 

gerais da prevenção e da culpa, quer pela necessidade de proceder à 

avaliação global dos factos na ligação com a personalidade, não é 

compatível com a utilização de critérios rígidos, com fórmulas 

matemáticas ou critérios abstratos de fixação da sua medida. Como em 

qualquer outra pena, é a justiça do caso que se procura, e ela só é 

atingível com a criteriosa ponderação de todas as circunstâncias que os 

factos revelam, sendo estes, no caso do concurso, avaliados globalmente 

e em relação com a personalidade do agente, como se referiu. Rejeita-se 

assim qualquer critério objetivo na fixação da pena conjunta mediante a 
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agravação da pena parcelar mais grave somando uma fração das 

restantes penas parcelares, e ainda menos por fórmulas matemáticas. 

Esses critérios conduzem afinal à aplicação de um sistema de pena 

conjunta que a lei não consagrou: o da “exasperação”, ou seja, aquele 

que que pune o concurso no quadro da pena mais elevada, agravada em 

função das restantes penas. 

XII - Reconhece-se porém que a amplitude que geralmente assume a moldura 

penal do concurso de penas, ou seja, a distância entre os limites máximo 

e mínimo dessa moldura, pode provocar, e muitas vezes provoca 

dificuldades na determinação da pena, potenciando a produção de 

desigualdades ou pelo menos disparidades evidentes nas decisões de 

tribunais diferentes, e até do mesmo tribunal. No entanto, essas 

dificuldades, embora maiores por vezes, não são diferentes das que os 

tribunais enfrentam quando se trata de aplicar uma qualquer pena cujos 

limites sejam também afastados. O que importa é proceder a uma 

aplicação muito ponderada e exigente, rigorosamente fundamentada, do 

critério legal da determinação da pena do concurso, com referência às 

circunstâncias dos crimes em presença, no seu relacionamento com a 

personalidade do condenado, e considerando os fins das penas. 

XIII - Ou seja: o critério adotado pelo legislador português é mais maleável do 

que as “propostas matemáticas”, impondo ao julgador uma ponderação 

mais profunda e fundamentada de todos os fatores em presença, 

permitindo-lhe pois fixar a pena dentro de todo o arco da moldura 

concurso, de acordo com o juízo formulado a final sobre a personalidade 

do agente. É uma solução que apela a um juízo simultaneamente mais 

rigoroso e prudencial, mais adequado a uma solução justa de cada caso 

concreto, apreciado na sua singularidade. 

XIV - Por último, há que considerar que não é tanto ao número de crimes que 

importa atender para avaliar a gravidade do comportamento global do 

agente, embora esse fator não possa ser ignorado evidentemente, mas 

sim essencialmente ao tipo de criminalidade praticado pelo agente, não 

sendo a repetição, ainda que intensiva, do mesmo tipo que pode agravar 

qualitativamente a tipologia criminosa. Por outras palavras, a acumulação 

de penas características da pequena/média criminalidade, ainda que em 

número elevado, não pode (a não ser que ocorram circunstâncias 

excecionais ligadas à personalidade do agente a impor exigências 

reforçadas de prevenção especial) conduzir a uma pena conjunta 

adequada à punição de um crime integrado na “grande criminalidade”, 

sob pena de violação da regra da proporcionalidade da pena. 

XV - No caso, a moldura penal do concurso tem como limite mínimo 2 anos, 

pena parcelar mais grave, e máximo 25 anos de prisão, por força do n.º 2 

do art. 77.º do CP, já que a soma das penas parcelares excede essa 

medida. Analisando globalmente os factos imputados ao arguido, 

constata-se que, excluindo o crime de maus tratos praticado em 03-02-

3003, todos os restantes se integram no período que vai de 11-03-2009 a 

13-08-2010, e têm uma natureza idêntica: crimes de burla e de 

falsificação, e só residualmente de auxílio material e recetação. A 

atividade criminosa é particularmente intensa entre março e julho de 2009. 
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Porém, a ilicitude dos factos não é elevada, antes mediana ou mesmo de 

escassa entidade, o que é refletido na medida das penas parcelares, que 

não excede 18 meses de prisão. 

XVI - A concentração dos crimes num período relativamente curto de tempo 

impede que se possa falar de uma “carreira criminosa”, que exige uma 

extensa continuidade temporal. Mas também não se pode caracterizar a 

conduta global como mera pluriocasionalidade, pois o arguido agiu com 

grande persistência criminosa durante o período mencionado e de acordo 

com planos bem delineados. 

XVII - Sendo muito numerosos os crimes praticados, eles integram-se 

claramente na pequena criminalidade, como já se referiu. O crime de 

maus tratos, cujos contornos fácticos são aliás muito censuráveis, foi 

praticado em data já distante e aparece isolado. Para além dos factos 

abrangidos pelo concurso, o arguido apresenta ainda uma condenação, 

também por falsificação, praticado em 2013 e punido com pena de multa. 

XVIII - O arguido revela uma personalidade com dificuldades evidentes na 

integração social e laboral no nosso País, onde reside há bastantes anos, 

sendo oriundo de Angola. Estas dificuldades, espelhadas nas condutas 

criminosas apuradas, pesam negativamente em sede de prevenção 

especial. Quanto à prevenção geral, é incontestável a forte exigência que 

impõe neste tipo de criminalidade, muito disseminada. 

XIX - O arguido já estava condenado numa pena conjunta de 9 anos e 6 

meses de prisão quando este cúmulo foi operado, cúmulo que afinal 

somente “aditou” as penas pelo crime de maus tratos (2 anos de prisão) e 

pelo crime destes autos (1 ano e 4 meses de prisão). Assim, o Tribunal 

recorrido, ao fixar a nova pena conjunta em 10 anos de prisão, agravou a 

pena conjunta anterior somente em 6 meses de prisão. 

XX - Contudo, e como já se disse, o crime de maus tratos foi praticado em 

data já muito afastada; e o crime de recetação, pelo qual foi condenado 

nestes autos, é de ilicitude manifestamente reduzida. 

XXI - Numa avaliação global da personalidade e dos factos, a pena de 10 

anos de prisão revela-se notoriamente excessiva, completamente 

desproporcionada, ultrapassando manifestamente a medida da culpa. 

Com efeito, as penas parcelares, com exceção da correspondente ao 

crime de maus tratos (2 anos de prisão), não excedem 18 meses de 

prisão, sendo a grande maioria de 1 ano de prisão ou inferiores. O facto 

de serem numerosas não eleva o patamar de criminalidade praticado pelo 

arguido, e portanto não permite a aplicação de uma pena própria de uma 

criminalidade mais grave. De acentuar ainda que a quase totalidade dos 

crimes foram praticados num período relativamente curto de tempo. 

XXII - Já atrás se afirmou, e agora se repete, que o novo cúmulo pode não 

agravar a pena conjunta já anteriormente fixada, ou pode inclusivamente 

reduzi-la, quando a reavaliação da personalidade do agente e da 

factualidade, à luz das novas condenações, impuser uma nova imagem 

global do facto mais favorável ao condenado, ou revelar a 

desproporcionalidade evidente da condenação anterior. 

XXIII - É este manifestamente o caso dos autos, considerando sobretudo a 

medida reduzida das penas parcelares e a concentração temporal da 
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atividade delituosa praticada pelo arguido. Sendo assim, ponderando 

conjuntamente todos os factos em presença e os fins das penas, 

considera-se adequada a pena conjunta de 7 anos de prisão, que ainda 

salvaguarda os interesses da prevenção, geral e especial, nomeadamente 

os desta última, que se mostra algo exigente em face das dificuldades já 

referidas de integração social, e simultaneamente abre a porta à 

ressocialização do arguido. 

 

16-05-2019 

Proc. n.º 790/10.2JAPRT.S1 - 3.ª Secção  

Maia Costa (relator) * 

Pires da Graça 

 

 Recurso de revisão 

 Novos meios de prova 

 

I - Na sentença a rever, por aresto proferido nos autos, confirmado por 

acórdão do STJ, foi o recorrente condenado pela prática de um crime de 

tráfico de estupefacientes agravado, previsto e punido pelos arts. 21.º, n.º 

1, 24.º, al. c), do DL 15/93, de 22-01, na pena de 10 anos de prisão. 

II - Os “novos factos ou meios de prova” [al. d) do n.º 1 do art. 449.º do CPP; 

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

constituem um conceito, cuja interpretação foi evoluindo ao longo do 

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

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

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

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

a jurisprudência passou a optar por uma interpretação mais restritiva do 

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

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

conhecendo, estava impedido ou impossibilitado de apresentar, 

justificação que deverá ser apresentada pelo recorrente. 

III - Como meios de prova estão em causa dois registos áudio contendo actos 

processuais praticados na Republica Federativa do Brasil, bem como 

correspondência recebida pelo arguido. Tais meios de prova foram 

analisados pela Mma Juíza do tribunal a quo, que se pronunciou no 

sentido do deferimento do pedido de revisão por entender que os mesmos 

«poderão suscitar sérias dúvidas sobre a justiça da condenação criminal 

do arguido». 

IV -  Os meios de prova apresentados pelo arguido eram do 

desconhecimento do tribunal e do próprio arguido na data em que ocorreu 

o julgamento e em que foi proferida a condenação em tribunal de 1ª 

instância, como bem frisa a Ex.ma PGA no seu parecer, que, do mesmo 

modo, se pronunciou no sentido do deferimento. Assim sendo, dado o 

desconhecimento de tais meios de prova pelo tribunal e pelo arguido, 

aquando do julgamento pelo tribunal a quo, e as graves dúvidas que os 

mesmos vieram lançar sobre a justiça da condenação do recorrente, 

defere-se o presente pedido. 
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16-05-2019 

Proc. n.º 147/13.3JELSB-D.S1 - 3.ª Secção  

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

Santos Cabral 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pluralidade de acórdãos fundamento 

 Oposição de julgados 

 

I - Os requisitos substanciais para a existência de oposição de julgados, 

verificam-se quando: - as asserções antagónicas dos acórdãos invocados 

como opostos tenham tido como efeito fixar ou consagrar soluções 

diferentes para a mesma questão fundamental de direito; - as decisões 

em oposição sejam expressas; - as situações de facto e o respectivo 

enquadramento jurídico sejam, em ambas as decisões idênticos. 

II -  Inexiste obstáculo à apreciação do pedido de fixação de jurisprudência 

quando, como aqui sucede, sejam indicadas várias questões pelo 

recorrente. 

III -  É manifestamente diverso o lastro ou sedimento fáctico nos dois acórdãos 

recorrido e fundamento, não se vislumbrando qualquer fundamento para, 

convocando a qualificação jurídica dos factos operada no segundo, 

considerar igualmente verificada a prática pelo arguido-recorrente do 

crime de tráfico de menor gravidade. Inexiste, pois, oposição de julgados. 

 

 16-05-2019 

 Proc. n.º 50/15.2GAGVA.C1-A.S1 - 3.ª secção 

 Manuel Augusto de Matos (relator) * 

 Lopes da Mota  

 Santos Cabral 

 

 Recurso interlocutório 

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

 Dupla conforme 

 Abuso sexual de crianças  

 Aliciamento de menores para fins sexuais 

 Pornografia de menores 

 Coacção 

 Coação 

 Pena única 

 

I - Da conjugação do disposto nos arts. 432.º, n.º 1, al. b) e 400.º, n.º 1, al. 

C), do CPP resulta, expressamente, a inadmissibilidade de recurso para o 

STJ “de acórdãos proferidos, em recurso, pelas relações que não 

conheçam, a final, do objecto do processo”. Consequentemente, neste 

domínio, parâmetro nuclear é o conceito de “objecto do processo penal” 

que, a doutrina e a jurisprudência, confluem em fazer coincidir com a 
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acusação e a pronúncia, as quais delimitam a actividade cognitiva e 

decisória do tribunal ou, como se usa dizer, fixam o thema probandum e o 

thema decidendum. 

II -  As diligências probatórias não constituem o objecto do processo penal. 

As provas têm no direito o escopo de demonstrar a realidade dos factos 

que integram os elementos constitutivos dos crimes imputados na 

acusação (ou na pronúncia). O que o recorrente pôs em causa foi tão-

somente a decisão que denegou a ampliação dos quesitos da perícia 

psiquiátrica determinada pelo Tribunal e que, evidentemente, não decide 

definitivamente da acusação. Trata-se de uma questão processual 

interlocutória, como, aliás, o recorrente assim mesmo a identifica, 

perfeitamente autónoma do objecto do processo, isto é, da decisão sobre 

o mérito da concreta pretensão de justiça apresentada pelo MP. A mera 

circunstância de terem coincidido, no mesmo julgamento, o recurso 

interlocutório e o recurso do acórdão condenatório, não confere àquele, 

recorribilidade para o STJ. 

III -  O STJ é um tribunal de revista, competindo-lhe apenas, salvo nos casos 

expressamente previstos, conhecer da aplicação do direito. 

Consequentemente não pode sindicar a valoração das provas que tenha 

sido feita nas instâncias (na 1.ª e na relação). Se reapreciasse as provas 

produzidas no julgamento, estaria a introduzir um terceiro grau de 

jurisdição em matéria de facto, em clara violação do art. 434.º, do CPP. 

IV -  Nas conclusões da sua peça recursória, o recorrente inclui o art. 410.º, 

do CPP, sem que todavia especifique o sentido com que foi aplicado pelo 

tribunal recorrido e a diferente interpretação que lhe deve ser dado ou 

como deveria ter sido aplicada. Manifestamente, o que se aduz é que a 

prova é insuficiente e foi erradamente valorada.  

V -  Ou seja, situa-se inequivocamente no âmbito da discussão do julgamento 

dos factos provados. O que exclui, que possa estar em causa a arguição 

dos vícios da insuficiência da matéria de facto para a decisão e do erro 

notório na apreciação da prova, circunscritos – com tinham que ser – ao 

texto da própria decisão recorrida. Mais, os vícios da decisão, previstos 

no art. 410.º, n.º 2, do CPP, não podem fundamentar o recurso para o STJ, 

podendo apenas ser conhecidos oficiosamente, nos termos do mesmo 

preceito legal. 

VI -  É condição e limiar material mínimo de recorribilidade dos acórdãos da 

relação, confirmatórios de condenação em 1.ª instância, que a pena 

efectivamente aplicada seja em medida superior a 8 anos de prisão. 

Interpretação que, em caso de cúmulo jurídico de penas abrange a pena 

única e as penas parcelares imposta por cada um dos crimes do 

concurso que ultrapassem aquela medida. No caso vertente, nenhuma 

das penas parcelares de prisão impostas ao arguido se aproxima sequer 

do limiar dos 8 anos de prisão, pelo que é de rejeitar o recurso 

relativamente às penas parcelares. 

VII – O in dubio pro reo é um princípio processual penal circunscrito à matéria 

de facto. Trata-se de uma regra de valoração probatória dirigida ao 

tribunal do julgamento não o obrigando a duvidar mas sim a absolver 
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quando, valorados todos os elementos de prova produzidos, persistam 

dúvidas razoáveis sobre os factos e/ou a responsabilidade do acusado. 

VIII – Pelo que, o princípio in dubio pro reo somente pode invocar-se no 

recurso de revista (como é o caso) na sua função normativa, ou seja, 

quando do próprio texto da decisão condenatória recorrida resulta que o 

tribunal se decidiu pela condenação não obstante ter mostrado dúvidas 

sobre os factos e/ou a responsabilidade do arguido, o que não é o caso. 

IX -  No caso, o arguido cometeu em concurso real 23 crimes contra a 

liberdade e autodeterminação sexual de crianças (7 crimes de abuso 

sexual de crianças, 2 crimes de abuso sexual de adolescente, 12 crimes 

de pornografia de menores, 2 crimes de importunação sexual) e 1 crime 

de coacção. Porque a adição material das penas parcelares perfaz 45 

anos e 9 meses, a moldura da pena deste concurso de crimes tem o limiar 

inferior em 5 anos de prisão (a pena singular mais elevada de entre as 

várias penas parcelares aplicadas), e a moldura máxima é de 25 anos de 

prisão. 

X -  No caso, os bens jurídicos violados exigem protecção firme e actuante. A 

actuação criminosa do arguido é gravíssima, tendo embutido, no modo e 

tempo de execução, um grau muito elevado de ilicitude, isto é, de 

desvalor em termos de contrariedade à lei. Os crimes cometidos 

reclamam um juízo de censura acima da média, pela forma ousada, 

despudorada e sem qualquer réstia de compaixão e compreensão pela 

inocência das vítimas, como o arguido as expôs e sujeitou aos seus 

instintos lascivos e libidinosos, revelando a mais profunda indiferença pelo 

desenvolvimento psicológico das menores. 

XI -  Também são vivas e prementes as necessidades de prevenção 

especial de reintegração, já que o arguido tem antecedentes penais por 

crime da mesma natureza. A maior parte da factualidade perpetrada pelo 

arguido, ao longo de cerca de 3 anos, ocorreu quando cumpria aquela 

pena de substituição com regime de prova. Contudo, fazendo intervir o 

princípio da proporcionalidade com a justificação e alcance referidos, o 

tribunal sopesa desde logo que este é o primeiro contacto do arguido 

com o meio prisional. O mesmo tem retaguarda familiar que, tendo 

tomado conhecimento dos comportamentos do arguido e do diagnóstico 

tem vindo a providenciar pelo seu tratamento. Pelo que, tudo ponderado 

se afigura como mais adequada a pena única de 12 anos de prisão em 

lugar da pena de 14 anos de prisão aplicada pelas isntâncias. 

 

 16-05-2019 

 Proc. n.º 476/15.1PELSB.L1.S1 - 3.ª secção 

 Nuno Gonçalves (relator)  

 Pires da Graça 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 

Inexiste oposição de julgados, uma vez que as decisões proferidas no 

acórdão recorrido e fundamento, não partiram de idênticas situações de 
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facto. A discrepância das situações de facto inviabiliza a similitude da 

consequência jurídica. Inexistindo identidade de situações de facto, 

conclui-se pela não oposição de julgados. 

 

 16-05-2019 

 Proc. n.º 967/14.1TXLSB-A.L1-A.S1 - 3.ª secção 

 Conceição Gomes (relatora)  

 Nuno Gonçalves 

 Santos Cabral 

 

 Recurso de revisão 

 Inconciliabilidade de decisões 

 

I - Na previsão normativa do art. 449.º, n.º 1, do CPP, para que haja 

fundamento para a admissibilidade da revisão de sentença transitada em 

julgado, prevista nas als. c) e d), do citado normativo, é necessária a 

verificação cumulativa de dois pressupostos: i) por um lado, a 

inconciliabilidade entre os factos que serviram de fundamento à 

condenação e os dados como provados noutra sentença ii) por outro 

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

condenação. 

II -  Ou seja, é necessário que entre os factos dados como provados no 

processo da condenação e dos dados como provados noutra sentença se 

estabeleça uma relação de exclusão, ou de oposição, de tal modo que, 

verificada a impossibilidade de se conciliarem entre si, é fundado concluir 

pela existência de grave dúvida sobre a justiça da condenação do 

recorrente. 

III -  Analisando a motivação do recorrente e as respectivas conclusões, 

verifica-se que no fundo o recorrente pretende impugnar a matéria de 

facto dada como provada no acórdão recorrido, insurgindo-se quanto à 

apreciação e valoração da prova efectuada pelo tribunal “a quo”, bem 

como insurge-se contra a medida da pena e os pressupostos da punição, 

o que manifestamente não constitui fundamento do recurso extraordinário 

de revisão de sentença. A medida da pena e os pressupostos da punição 

são questões de direito que extravasam o âmbito deste recurso 

extraordinário de revisão. 

 

 16-05-2019 

 Proc. n.º 2000/04.2PBBRG-C.S1 - 3.ª secção 

 Conceição Gomes (relatora)  

 Nuno Gonçalves 

 Santos Cabral 

 

 Recurso de revisão 

 Usura 

 Novos meios de prova 
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I - O fundamento de revisão previsto na citada al. d) do n.º 1 do art. 449.º do 

CPP imposta a verificação cumulativa de dois pressupostos: por um lado, 

a descoberta de novos factos ou meios de prova e, por outro lado, que 

tais novos factos ou meios de prova suscitem graves dúvidas sobre a 

justiça da condenação, não podendo ter como único fim a correcção da 

medida concreta da sanção aplicada (n.º 3 do mesmo preceito). 

II -  O recorrente conhecia a existência dos cheques que emitiu, não podendo 

agora apresenta-los como novos elementos de prova.  

 

 16-05-2019 

 Proc. n.º 350/03.4TASTB-C.S1 - 3.ª secção 

 Raúl Borges (relator)  

 Mário Belo Morgado 

 Santos Cabral 

 

 Extradição 

 Recusa de cooperação 

 

I - A extradição requestada/demandada por um Estado terceiro só pode ser 

deferida pelo Estado requerido se (i) os crimes por que é requestada 

corresponder, segundo o Estado requisitante, pena ou medida de 

segurança privativa ou restritiva da liberdade com carácter perpétuo ou 

de duração indefinida, se, nesse domínio, o Estado requisitante for parte 

de convenção internacional a que Portugal esteja vinculado e oferecer 

garantias de que tal pena ou medida de segurança não será aplicada ou 

executada; (ii) “não é admitida a extradição, nem a entrega a qualquer 

título, por motivos políticos ou por crimes a que corresponda, segundo o 

direito do Estado requisitante, pena de morte ou outra de que resulte 

lesão irreversível da integridade física”; e uma garantia formal-institucional 

a de que “a extradição só pode ser determinada por autoridade judicial.” 

– n.º 7 do art. 37.º da CRP. 

II -  Tratando-se de um procedimento interestadual, em que a vontade das 

partes contratantes se estabelece no plano dos princípios 

internacionalmente reconhecidos e aceites, ao Estado requisitado (sujeito 

passivo do procedimento) não lhe está facultado sindicar o modo ou a 

forma como o Estado requisitante dirige o procedimento de recolha de 

provas, afora se o tivessem sido com recurso a meios de tortura ou ofensa 

dos direitos e dignidade fundamentais da pessoa humana, ou avaliar se, 

segundo o seu direito investigatório e averiguativo o feixe de provas 

recolhido pode constituir ou não suficiência indiciária para efeitos de 

dedução, por exemplo, de uma demanda (acusação) do Estado contra 

um determinado cidadão. 

III -  A lei (tratado ou convenção) estabelece os parâmetros negativos 

limitadores da possibilidade de admissão de extradição – cfr. art. 3.º do 

Tratado de Extradição entre o Governo da República Portuguesa e o 

Governo da República Federativa do Brasil – e as causas/razões por que 

cada um dos Estados pode recusar um pedido de extradição – cfr. art. 5.º 

do mesmo Tratado. 
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IV -  O recorrente não põe em causa que os factos por que a extradição é 

pedida são jurídico-penalmente puníveis no Estado requerente e que 

factualidade de idêntica feição e configuração ilícita colhe incriminação na 

legislação nacional, pelo que a posta em causa da imputação (autoral) 

que lhe é efectuada na descrição que serve de base ao pedido de 

mandado de detenção e de arresto – cfr. fls. 7 a 27 – não pode ser 

objecto de sindicância neste procedimento, mas sim em sede de 

audiência e julgamento no processo em que vier a ser acusado – se o vier 

a ser – e julgado. 

V -  O recorrente não aduz qualquer razão que atine com os pressupostos 

negativos e recusante que permitem, ou facultam, ao Estado requerido 

denegar a pretensão de extradição que lhe haja sido formulada pelo 

Estado requerente. Alegar que o sistema prisional que está instalado no 

Estado requerente padece de mazelas e deficiências que o permitem 

qualificar como um sistema caótico, desregrado, anómico, coactivo, 

violento e desapiedado não integra a causa de recusa inscrita no direito 

convencionado inter-estadual nem pan-estadual.  

 

 16-05-2019 

 Proc. n.º 334/19.0YRLSB.S1 - 3.ª secção 

 Gabriel Catarino (relator)  

 Mário Belo Morgado 

 Santos Cabral 

 

 Taxa sancionatória excepcional  

 Taxa sancionatória excecional 

 Admissibilidade de recurso 

 

I - É admissível recurso para o STJ de acórdão da Relação que condenar na 

taxa excecional prevista no art. 10.º do RCP, ao abrigo do nº 6 do art. 27º 

do RCP, disposição especial que prevê que, fora dos casos legalmente 

admissíveis, sejam sempre recorríveis as condenações em multa, 

penalidade ou taxa sancionatória excecional. 

II -  A taxa sancionatória excecional em processo penal vem prevista no art. 

521.º, do CPP, que se limita, quanto aos sujeitos processuais, a remeter 

para o art. 531.º, do CPC. Esta taxa, como a própria designação indica, 

não tem natureza tributária (como a tem a taxa de justiça), mas sim 

sancionatória, o que significa que ela se destina a punir uma conduta 

processual reprovável. 

III -  A lei fornece um critério muito lato ou flexível para a caracterização dos 

atos suscetíveis desta sanção: a manifesta improcedência; e ainda 

(cumulativamente, portanto) a falta de prudência ou diligência devidas. E 

acentua no texto do artigo, como também na epígrafe, o caráter 

excecional da sanção, que funciona como elemento integrante da própria 

cominação. 

IV -  O que significa, em síntese, que esta taxa poderá/deverá ser aplicada 

só quando o ato processual praticado pela parte seja manifestamente 

infundado, tendo ainda a parte revelado nessa prática falta de prudência 
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ou de diligência, a que estava obrigada, assumindo o ato um caráter 

excecionalmente reprovável, por constituir um desvio acentuado e 

injustificado à tramitação regular e adequada do processo. Tipicamente 

cabe nessa previsão a utilização de meios não previstos na lei ou a sua 

utilização abusiva para dificultar a marcha do processo, ou seja, a prática 

de atos meramente dilatórios completamente infundados. 

V -  O uso da faculdade prevista no art. 531.º, do CPC no processo penal 

deve ser objeto de especial rigor, para não ser posto em causa o direito 

das partes a usufruir plenamente dos seus direitos de defesa ou de 

patrocínio dos seus interesses processuais. Ou seja, não se deve 

confundir a defesa enérgica e exaustiva desses interesses com um uso 

desviante e perverso dos mesmos. Só neste caso se justificará o 

sancionamento nos termos do citado art. 531.º, do CPC. 

VI -  No caso dos autos, o assistente recorreu para a Relação de Lisboa, 

impugnando fundamentalmente a matéria de facto, sustentando que os 

factos imputados aos arguidos deveriam ser considerados provados e os 

arguidos consequentemente condenados pelos referidos crimes. Esse 

recurso foi julgado improcedente pela Relação de Lisboa, que remeteu a 

sua fundamentação para a da sentença recorrida, usando da faculdade 

concedida pelo n.º 5 do art. 425.º do CPP. 

VII - Permite esse preceito que, havendo lugar a confirmação de sentença 

absolutória, a Relação deixe de proceder a uma fundamentação própria 

da sua decisão, remetendo pura e simplesmente para a da 1.ª instância. 

Esta disposição legislativa, animada pelo propósito de simplificação 

processual, não deixa porém de suscitar grande perplexidade quanto à 

sua conformidade constitucional, e por isso deverá ser sempre invocada 

com rigor e parcimónia. Deve ser utilizada apenas nos casos evidentes, 

em que a fundamentação da decisão recorrida é exaustiva e o recorrente 

nada traz de novo que justifique uma fundamentação autónoma por parte 

da Relação, sendo pois redundante repetir os fundamentos da decisão 

recorrida. 

VIII - Em qualquer caso, ao recorrente não poderá ser negado o direito de 

reagir contra o acórdão da Relação que aplica o n.º 5 do art. 425.º do 

CPP, quando entender que não estão preenchidas as condições da sua 

aplicação. E o único meio que está ao seu alcance para tal é o de 

arguição de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou omissão 

de pronúncia, ao abrigo do art. 379.º, n.º 1, als. a) e c), do CPP, já que 

não há lugar a recurso ordinário (art. 400.º, nº 1, al. d), do CPP). 

IX -  Ora foi precisamente isso que o recorrente fez. O que quer dizer que o 

recorrente fez um uso normal e adequado dos meios processuais que a 

lei lhe concede. Consequentemente, é absolutamente insustentável 

condenar o recorrente na taxa sancionatória excecional. 

 

 29-05-2019 

 Proc. n.º 364/14.9TAPDL.L1.S1 - 3.ª secção 

 Maia Costa (relator) * 

 Pires da Graça 
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 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Questão nova 

 

I - Nestes autos, por acórdão de 04-10-2017, foi efectuado o cúmulo jurídico 

superveniente da pena do presente processo (burlas qualificadas, 

falsificações e abuso de confiança à Segurança Social; 5 anos de prisão 

suspensa na sua execução por igual período sujeita a regime de prova) e 

do processo X (falsificação de documento; 2 anos e 6 meses de prisão) e 

condenado o arguido na pena única de 6 anos e 6 meses de prisão. 

II -  Os recursos estão configurados no nosso sistema processual penal como 

remédios jurídicos, conforme parece ser entendimento doutrinário e 

jurisprudencial pacífico. Deste entendimento deriva, além do mais, que os 

recursos não se destinam a criar ou debater questões novas (salvo o caso 

das questões que devem ser oficiosamente conhecidas) que não tenham 

sido suscitadas ou apreciadas pelo tribunal recorrido, mas apenas a 

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

decidida pelo tribunal recorrido. 

III -  Ora a questão levantada pelo arguido recorrente de saber se a pena de 2 

anos e 6 meses aplicada pela decisão de 01-07-2014, transitada em 

julgado a 23-09-2015, que entrou no presente cúmulo jurídico, se mostra 

já inteiramente cumprida, devendo ser por isso declarada extinta, é nova 

dado que não foi objecto de análise e decisão pelo tribunal recorrido e 

pode ter influência decisiva no presente recurso, prejudicando até o seu 

conhecimento. 

IV -  Atento o exposto, os Juízes desta 3.ª Secção Criminal do STJ acordam 

em ordenar a remessa dos autos ao Tribunal a quo, onde será apreciada 

a questão nova suscitada pelo recorrente e decididos os ulteriores termos 

do processo. 

 

 29-05-2019 

 Proc. n.º 179/11.6TABJA.E3.S1 - 3.ª secção 

 Vinício Ribeiro (relator) * 

 Conceição Gomes 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Depoimento 

 Testemunha 

 Arguição de nulidade 

 Indeferimento 

 

I - O requerente foi condenado por decisão transitada em 24-11-2016, na 

pena única de 11 anos de prisão, pela prática de 2 crimes de roubo, um 

deles agravado, 2 crimes de sequestro, cujas penas parcelares foram de 
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8 anos de prisão, 4 anos de prisão, 1 ano e 2 meses de prisão e 1 ano e 8 

meses de prisão, respectivamente. 

 Tal decisão foi confirmada em arestos, proferidos na sequência de 

recursos do arguido, da Relação de 20-1-2016 e do STJ de 16-4-2016. 

II -  O condenado veio oportunamente interpor recurso de revisão de sentença 

com fundamento na al. d) do n.º 1 do art. 449.º do CPP. Por acórdão deste 

STJ de 24-04-2019 foi o recurso julgado improcedente. 

III -  É deste acórdão de 24-04-2019 que o recorrente vem arguir a nulidade 

com junção de requerimento e de declarações de uma testemunha 

também recluída. 

IV -  Em primeiro lugar, o requerente parece querer (re)discutir a matéria 

fáctica do acórdão cuja revisão invoca. É o que resulta, por exemplo, dos 

arts. 20.º, 21.º e 24.º do requerimento. Mas, em sede de processo de 

revisão, tal pretensão está fora de causa. Aqui cumpre apenas aquilatar 

da eventual verificação dos requisitos da al. d) do n.º 1 do art. 449.º do 

CPP. E, mesmo nos raros casos em que a revisão é deferida, este STJ não 

decide da matéria de facto remetendo os autos à primeira instância (cfr. 

n.º 1 do art. 457.º do CPP) para proceder ao respectivo julgamento. 

V -  Em segundo lugar, só a dúvida grave, séria, qualificada, fundamentada, 

pode implicar o deferimento da revisão. É este o entendimento pacífico 

deste STJ, que pode colher-se, por exemplo, nos Acs. de 8-10-2014, 

processo 458/07.7PTAMD-B.S1, relator Pires da Graça, de 27-1-2016, 

processo 11/14.9T9SXL-A.S1, relator Raul Borges e de 8-6-2016, 

processo 132/13.5GBPBL-A.S1, relator Manuel Augusto de Matos. As 

normais dúvidas são irrelevantes. A mera dúvida pode coexistir, e 

coexiste muitas vezes com a decisão transitada, por força dos valores da 

certeza e estabilidade. 

VI -  A Mma Juíza do tribunal a quo considerou, no despacho de 26-3-2019, 

credível o depoimento do ofendido e não credível a versão da testemunha 

R. E refere, no seu despacho as razões, com vários exemplos resultantes 

da análise dos depoimentos, que estão na base de tal entendimento.  

VII - Sempre que a atribuição de credibilidade à prova, pelo julgador, se 

apoiar em opção assente na imediação e na oralidade, o tribunal de 

recurso só a poderá criticar se ficar demonstrado que essa opção é 

inadmissível em face das regras da experiência comum. 

VIII - Mesmo sem imediação e oralidade, é evidente a falta de sintonia e 

incompatibilidade entre o depoimento da testemunha R e do ofendido C, 

por exemplo no aspecto das razões que estão na base da marcação do 

encontro: para recuperar a guita (de acordo com o vocabulário repetido 

da testemunha), que seria 5000 mil euros que o ofendido C deveria a um 

outro empresário, sendo que 1500 euros ficariam para a testemunha e o 

restante, conforme o seu depoimento, seria dividido pelos outros dois 

indivíduos (N e Z); segundo o depoimento do ofendido C, o encontro terá 

sido marcado por alguém ligado ao clube de G, tendo em vista adquirir 

uns fatos para aquela colectividade. Tomando como boa a versão da 

testemunha R, sempre faltaria saber quanto é que entregariam ao 

empresário que lhes encomendou a cobrança do dinheiro perante o 

ofendido C: se o total era de 5000 euros e se 1500 ficavam para a 
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testemunha e o restante para os outros dois indivíduos, nada sobejaria 

para o dito empresário. No mínimo estranho. A leitura e análise da peça 

com as declarações não permite censurar o entendimento constante do 

despacho, de 26-3-2019, da Mma Juíza. 

 

 29-05-2019 

 Proc. n.º 200/08.5PAESP-C.S1 - 3.ª secção 

 Vinício Ribeiro (relator) * 

 Conceição Gomes 

 Santos Cabral 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Inutilidade superveniente da lide 

 

I - A questão objecto do presente processo foi objecto de recurso 

extraordinário de fixação de jurisprudência no processo 1059/13.6PKLSB-

A.L1-A.S1, tendo sido reconhecida a oposição e apreciada a questão, 

este STJ, por acórdão de 07-03-2019, decidiu, em tal processo, fixar 

jurisprudência sobre a mesma. 

II -  A inadmissibilidade do recurso a que se refere o n.º 2 do art. 437.º do CPP 

tem como pressuposto a fixação de jurisprudência por acórdão anterior à 

data de interposição do recurso – isto é, não cabe recurso do acórdão da 

relação se a orientação perfilhada nesse acórdão estiver de acordo com a 

jurisprudência já anteriormente fixada pelo STJ. Pelo que, tendo o recurso 

sido interposto em 21-12-2018 e tendo o AFJ, no processo 

1059/13.6PKLSB-A.L1-A.S1, sido proferido em 07-03-2019, não ocorre tal 

motivo de inadmissibilidade. 

III -  A situação processual deverá, pois, ser analisada em função da 

necessidade ou utilidade do presente recurso, que visa objectivo idêntico 

ao realizado no processo 1059/13.6PKLSB-A.L1-A.S1. Assim sendo, tendo 

o recurso por objectivo prosseguir finalidade que, por motivo posterior à 

sua interposição, não pode ser prosseguida nem realizada nos presentes 

autos, impõe-se concluir no sentido da sua impossibilidade e inutilidade 

superveniente (arts. 277.º, al. e), do CPC ex vi art. 4.º, do CPP). 

 

 29-05-2019 

 Proc. n.º 1115/09.5TAVCD-K.P1-A.S1 - 3.ª secção 

 Lopes da Mota (relator)  

 Vinício Ribeiro 

 Santos Cabral 

 

 Acórdão da Relação 

 Admissibilidade de recurso 

 Tráfico de armas 

 Medida concreta da pena 

 

I - Apesar de ter alterado um ponto da matéria de facto conexo com o crime 

de abate clandestino, o acórdão do tribunal da relação denegou 
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provimento, em tudo mais, ao recurso do arguido, tendo, designadamente 

mantido a condenação dele – perfeição do ilícito, autoria e pena – pelo 

crime de abate clandestino que vinha da 1.ª instância. Deu, contudo, 

parcial provimento ao recurso do MP, agravando para 5 anos e 8 meses 

de prisão a pena pelo crime de tráfico de arma e a pena conjunta para 6 

anos de prisão e 150 dias de multa. 

II -  Verifica-se, assim, quanto à pena parcelar pelo crime de abate 

clandestino (1 ano e 4 meses de prisão e 150 dias de multa), que foi 

mantida pelo tribunal da relação, não excede, na componente da prisão, 

os 5 anos e, na da multa, não é privativa da liberdade. E, além disso, não 

foi inovatoriamente imposta pelo tribunal superior, pese ter aí assentado 

em base factual (ligeiramente) diferente. O acórdão recorrido é, desse 

modo e nessa perspectiva da figuração e imputação do crime de abate 

clandestino e da escolha e medida da correspondente pena parcelar – e, 

claro está, de toda “a actividade decisória prévia que subjaz e conduziu à 

condenação” – irrecorrível nos termos do disposto nos arts. 432.º, n.º 1, al. 

b) e 400.º, n.º 1, al. e), do CPP, este ainda que com a salvaguarda 

interpretativa decretada pelo acórdão do TC 595/2018, de 11-12. 

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

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

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

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

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

IV -  Partindo da moldura pena abstracta do cúmulo jurídico balizada entre 

um limite mínimo de 5 anos e 8 meses de prisão (correspondente à pena 

mais elevada aplicada pela prática de 1 crime de tráfico de armas) e o 

limite máximo de 7 anos de prisão (correspondente à soma daquela pena 

com a pena de 1 ano e 4 meses de prisão pela prática de 1 crime de 

abate clandestino), atendendo à consideração em conjunto dos factos e a 

personalidade do agente, as exigências de prevenção geral e especial, 

mostra-se justa, necessária, proporcional e adequada, a pena de 6 anos 

de prisão e 150 dias de multa, aplicada pelo acórdão da relação 

recorrido. 

 

 29-05-2019 

 Proc. n.º 93/15.6GCVRL.G1.S1 - 3.ª secção 

 Conceição Gomes (relatora)  

 Nuno Gonçalves 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Prazo de interposição do recurso 

 Extemporaneidade 

 

I - Resulta dos autos que o acórdão recorrido foi proferido em 22-11-2018, 

tendo a notificação postal sido expedida em 23-11, uma sexta-feira, 

considera-se recebida no 3.º dia, se for dia útil, como realmente foi, uma 

segunda-feira, dia 26. Por isso, o termo inicial para a contagem do prazo 

para o trânsito em julgado iniciou-se em 27-11-2018. 
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II -  Não prescrevendo a lei prazo especial para o pedido de correcção a que 

alude a norma do art. 380.º, do CPP, vem a jurisprudência deste STJ 

entendendo que o prazo para tal efeito é de 10 dias, conforme prevê o art. 

105.º, n.º 1, do CPP. O prazo para interposição do recurso para o TC é 

também de 10 dias, nos termos do art. 75.º, n.º 1, da Lei 28/82, de 15-11. 

III -  No caso, como em tal prazo a recorrente não lançou mão de nenhuma 

dessas vias de impugnação, o acórdão recorrido transitou em julgado 

decorrido o referido prazo de 10 dias, nos termos do art. 628.º, do CPC ex 

vi art. 4.º, do CPP. Consequentemente, os 30 dias hábeis para a 

interposição deste recurso extraordinário decorreram em 18-01-2019, pelo 

que, tendo a recorrente apresentado o vertente recurso em 28-01-2019, o 

presente recurso é intempestivo, devendo ser rejeitado, nos termos do art. 

441.º, do CPP. 

 

 29-05-2019 

 Proc. n.º 121/18.3T8TVD.L1-A.S1 - 3.ª secção 

 Nuno Gonçalves (relator)  

 Pires da Graça 

 Santos Cabral 

 

 Escusa 

 Mandatário 

 

I - O contrato de mandato forense gera uma relação profissional assente não 

somente em sinalagmáticas contraprestações, mas também e 

necessariamente no seu âmbito se estabelece uma reciproca relação 

pessoal. 

II -  No caso, o cidadão médio e bem assim os destinatários da boa 

administração da justiça naqueles autos em que o Exmo. Advogado 

defensor é o mesmo mandatário com o qual a Cª Conselheira requerente 

mantém igual contrato de patrocínio forense, com o reforço de ter sido 

escusada muito recentemente, em outro processo, rigorosamente com o 

mesmo motivo, teria motivo sério e grave para, objectivamente, encarar 

com desconfiança que se mantivesse na condução do processo para o 

qual ora pede escusa. 

 

 29-05-2019 

 Proc. n.º 25/19.2YFLSB - 3.ª secção 

 Nuno Gonçalves (relator)  

 Pires da Graça 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 

I - A questão fundamental de direito para a qual se demanda a intervenção 

uniformizadora do STJ, é de natureza processual penal (do âmbito do 

direito adjectivo). Radicada na duplicação de inquéritos para investigar o 

mesmo acontecimento da vida, pretende-se a uniformização de 
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jurisprudência sobre o efeito que o arquivamento do primeiro inquérito 

produz sobre o que, para investigação dos mesmos factos, é instaurado 

depois. 

II -  Flui da análise comparativa dos dois acórdãos – recorrido e fundamento – 

que as situações tramitadas e decididas num e noutro não são idênticas. 

A questão fundamental de direito – de natureza processual – decidida nos 

arestos em que se funda a pretensão uniformizadora do recorrente 

apresenta importante diferença: se no caso do acórdão fundamento havia 

uma autêntica (efectiva) duplicação de queixas e de inquéritos, tal não se 

verifica no caso do acórdão recorrido. Inexistindo identidade de situações 

de facto, inexiste oposição de julgados. 

 

 29-05-2019 

 Proc. n.º 2145/09.2TAGMR.G2-B.S1 - 3.ª secção 

 Nuno Gonçalves (relator)  

 Pires da Graça 

 Santos Cabral 

 

 Única instância 

 Instrução 

 Decisão instrutória 

 Despacho de pronúncia 

 Processo respeitante a magistrado 

 Difamação 

 Omissão de pronúncia 

 Autoridade do caso julgado 

 Pluralidade de acções 

 Pluralidade de ações 

 Causas de exclusão da ilicitude 

 Consciência da ilicitude 

 Constitucionalidade 

 Atipicidade da conduta 

 Denúncia caluniosa 

 

I - Existindo normas expressas, no âmbito do processo penal, que tratam da 

matéria da nulidade – da sentença e da decisão instrutória – inexiste 

qualquer lacuna ou omissão por parte do legislador pela que cumpra 

suprir através da aplicação subsidiária das normas específicas do CPC.  

II -  O art. 379.º, do CPP diz respeito apenas a sentenças e, por via da 

remissão constante do art. 425.º, n.º 4, do CPP, aos acórdãos proferidos 

em recurso. Nenhuma outra remissão foi feita pelo legislador que, com 

certeza, o teria feito se assim o entendesse. Mais, as sentenças e os 

acórdãos proferidos em recurso são actos processuais com estrutura e 

requisitos – constantes dos arts. 374.º a 377.º e 425.º, do CPP – bem 

diferentes dos exigidos para uma decisão instrutória, previstos nos arts. 

307.º e 308.º, do CPP. 

III -  Estando em causa um despacho de pronúncia que alegadamente não 

conheceu de questão que devia ter apreciado, o eventual vício de que a 
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decisão instrutória padeceria seria o da irregularidade (art. 123.º, do CPP), 

e não o da nulidade, como pretende o recorrente. Tendo este invocado a 

eventual irregularidade apenas em sede de recurso, a mesma sempre 

estaria sanada, por não ter sido tempestivamente invocada. 

IV -  Ainda que assim não se entendesse, sempre haveria que concluir pela 

inexistência de qualquer vício. Atenta a estrutura da decisão instrutória, as 

questões essenciais a decidir são a verificação da prova recolhida e o seu 

exame, por forma a aferir se, em termos indiciários, estão ou não 

verificados os pressupostos de que depende a aplicação de uma pena ou 

medida de segurança, o que foi efectivamente decidido. No mais, estarão 

em causa meros motivos ou argumentos invocados pelo recorrente o que 

não consubstancia qualquer omissão de pronúncia, como o STJ vem 

decidindo de forma reiterada. 

V -   Se o agente imputar, em diferentes ocasiões, o mesmo facto ou formular 

um mesmo juízo várias vezes, cometerá tantos crimes de difamação, 

quantas as vezes que imputou tal facto ou formulou tal juízo.  

VI -  Um entendimento jurídico e/ou uma interpretação jurídica 

eventualmente aplicáveis a uma determinado caso concreto não revestem 

qualquer autoridade de caso julgado. O que o recorrente qualifica como 

autoridade de caso julgado, mais não é do que a fundamentação jurídica 

das decisões invocadas, isto é, a interpretação e articulação de várias 

normas jurídicas em apreciação naqueles concretos casos. Não podem, 

pois, as mesmas revestir autoridade de caso julgado. 

VII – Tendo as expressões em causa sido proferidas no âmbito da prestação 

de declarações de parte, sendo que quanto a estas o arguido (então 

autor) estava obrigado a falar com verdade, nos termos dos arts. 466.º, n.º 

2 e 417.º, do CPC, poderá eventualmente estar em causa a al. c) do n.º 2 

do art. 31.º do CP, mas não, como indicado pelo recorrente as als. b) e c) 

do art. 31.º do CP, uma vez que não está em causa o exercício de 

qualquer direito, tão-pouco qualquer direito de denúncia, mas apenas o 

cumprimento de um dever imposto por lei, a saber, o de falar com 

verdade. 

VIII – Mas, a exclusão da ilicitude só funcionará se as declarações de parte 

prestadas se tiverem confinado ao objecto do processo, uma vez que só 

nestes casos se verifica o cumprimento do dever de responder com 

verdade. As declarações de parte, nos termos dos arts. 410.º, 466.º e 

461.º, ex vi do n.º 2 do art. 466.º do CPC, são declarações sobre factos 

em que o declarante tenha intervindo pessoalmente ou de que tenha 

conhecimento directo, relativamente aos temas da prova enunciados que 

naturalmente se hão-de conter dentro dos limites do objecto do processo, 

factualmente delimitado pelas partes, nos termos do art. 5.º, do CPC. 

IX -  As concretas declarações em causa extravasam os limites permitidos 

das declarações de parte – diga-se, aliás, que uma criteriosa condução 

da audiência impediria, até, que fossem produzidas – pelo que as 

mesmas não podem beneficiar da causa de exclusão da ilicitude prevista 

na al. c) do n.º 2 do art. 31.º do CP. 

X -  Ainda que assim não se entendesse, a imputação de factos desonrosos a 

terceiros responsabiliza quem a faz, que tem de estar preparado para 
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suportar as afirmações por si produzidas, pelo que, uma vez invocado o 

dever de falar com verdade, importa averiguar objectivamente se existem 

nos autos indícios suficientes de que estamos na presença do 

cumprimento desse dever de falar com verdade. Não basta a alegação de 

que se estava em cumprimento de um dever, sem mais para que se 

encontre excluída a ilicitude, pois que o dever em causa, que constitui 

causa de exclusão da ilicitude, é o dever de falar com verdade e não 

apenas o deve de falar/depor. 

XI -  Não se desconhece a posição de certa jurisprudência dos tribunais da 

relação de que quando esteja em causa o dever de falar com verdade o 

que pode ser cometido é apenas o crime de falsidade de testemunho e 

nunca o crime de difamação. Tal posição não pode ser adoptada, sob 

pena de, a coberto de uma pretensa obrigação de falar com verdade, 

tudo se poder dizer. O dever em causa só se mostra cumprido com a 

prestação de depoimento/declarações de parte com verdade e não 

apenas com a prestação de tal depoimento/declarações. 

XII – Mais, os bens jurídicos protegidos pelos crimes de falsidade de 

testemunho e de difamação são diversos – a realização ou administração 

da justiça no primeiro caso e a honra no segundo – pelo que a punição de 

tais condutas apenas com o crime de falsidade de testemunho, não 

protege a totalidade dos bens jurídicos em causa. 

XIII – Inexistem, nos autos, indícios de que o arguido cumpriu o dever legal de 

depor com verdade, sendo que também as causas de exclusão da 

responsabilidade penal necessitam de ser provadas, não existindo 

qualquer presunção legal que determine, face à inexistência de prova, a 

procedência da causa de exclusão da responsabilidade penal 

concretamente alegada. Para que a causa de exclusão da ilicitude 

prevista no art. 31.º, n.º 2, al. c), do CP pudesse proceder, sempre seria 

necessário que dos autos constassem, pelo menos, indícios no sentido de 

que o arguido prestou as declarações de arte com verdade, indícios 

esses que inexistem. 

XIV - O sistema de causas de exclusão da ilicitude não pode operar “à la 

carte”: ou bem que se está perante o exercício de um direito – previsto na 

al. b) do n.º 2 do art. 31.º e de que é exemplo o direito de denunciar – ou 

bem que se está perante o cumprimento de um dever – previsto na al. c) 

do n.º 2 do art. 31.º, que é o casos dos autos -, ou bem que se está 

perante um interesse legítimo – previsto no n.º 2 do art. 180.º do CP, de 

que é exemplo o interesse de informar o público. 

XV – Não basta a mera invocação da falta de consciência da ilicitude 

completamente desgarrada de qualquer suporte/invocação factual para 

que a mesma possa proceder, uma vez que a consciência da ilicitude tem 

suporte factual, não se tratando de pura matéria de Direito. No caos, da 

factualidade que foi dada como indiciada constam factos que sustentam a 

efectiva existência de consciência da ilicitude por parte do recorrente. 

XVI – A falta de consciência da ilicitude pressupõe um erro do agente acerca 

da natureza ilícita da sua conduta, ou seja, pressupõe que o agente aja na 

convicção de que a sua conduta não é ilícita. A problemática da falta de 

consciência da ilicitude colocar-se-ia, por exemplo, se o recorrente 
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desconhecesse que imputar factos desonrosos a outrem, dirigindo-se a 

terceiro, é crime, o que é difícil de sustentar estando em causa um 

magistrado judicial. 

XVII – O cumprimento do dever de falar com verdade não pode constituir uma 

carta branca para que tudo se possa dizer (ainda que não seja verdade) 

sem que tal constitua (para além do eventual crime de falsidade de 

testemunho) um crime de difamação. Não se descortina que tal 

interpretação padeça de qualquer inconstitucionalidade. O recorrente 

também não explica, nas suas conclusões, de que forma ocorre tal 

violação, nada adiantando acerca das razões pelas quais se entende 

haver inconstitucionalidade. Sendo que procurar encontrá-las redundaria 

numa operação de adivinhação que não compete a este tribunal. 

XVIII – A decisão instrutória recorrida considerou que as declarações em 

causa no presente recurso (respeitantes em síntese, à pertença da 

assistente a um lobby negativo montado contra ao arguido, à realização 

de reunião para preparação de testemunhas e à autoria de uma carta 

anónima) eram susceptíveis de ofender a honra e consideração da 

assistente.  

XIX -  A independência e a imparcialidade são qualidades que um 

magistrado deve fazer por proteger, pelo que a afirmação de coisa 

diversas constitui uma ofensa à honra de qualquer magistrado. As 

afirmações supra indicadas são claramente um facto que belisca a 

imagem de independência e imparcialidade que um magistrado deve 

manter. Tais expressões não consubstanciam um mero juízo crítico, uma 

mera opinião negativa, sobre a personalidade da assistente, sendo 

idóneas a atingir o essencial do direito à honra e consideração desta, 

ultrapassando o patamar da simples expressão azeda ou agressiva. 

 

 29-05-2019 

 Proc. n.º 9/15.0YGLSB.S2-B - 3.ª secção 

 Raúl Borges (relator)  

 Mário Belo Morgado 

 

 Habeas corpus 

 Liberdade condicional 

 Liquidação da pena 

 

I - O estabelecido no n.º 4 do art. 61.º do CP não permite aporias, injungindo 

a obrigação de o tribunal, alcançado o patamar/limite dos 5/6 de uma 

pena superior a 6 anos, ter de colocar, obrigatoriamente, o condenado em 

liberdade condicional. 

II -  In casu, a liquidação e sequente fixação das datas referentes ao meio, 2/3 

e 5/6 da pena de prisão a cumprir pelo condenado – cuja homologação 

não sofreu impugnação – observou o disposto no art. 61.º e n.º 1 do art. 

81.º, ambos do CP, confirmando que com o tempo de prisão (total) 

imposto na decisão que realizou o cúmulo jurídico das penas aplicadas 

nos processos adrede; (ii) descontado o tempo de prisão cumprido à 

ordem dos processos cujas penas foram englobadas no cúmulo jurídico; 
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(iii) tendo sido afastadas no período de tempo a descontar o período 

temporal em que esteve a cumprir pena à ordem de processos que não 

foram incluídos no cúmulo de penas. Os 5/6 da pena ficarão saldados, ou 

perfeitos, no dia 08-10-2020, pelo que improcede o presente habeas 

corpus. 

 

 29-05-2019 

 Proc. n.º 1292/17.1T8EVR-A.S1 - 3.ª secção 

 Gabriel Catarino (relator)  

 Mário Belo Morgado 

 Santos Cabral 

 

 Única instância 

 Instrução 

 Decisão instrutória 

 Despacho de pronúncia 

 Processo respeitante a magistrado 

 Difamação 

 Causas de exclusão da ilicitude 

 Atipicidade da conduta 

 Mandatário judicial 

 

I -  O termo “gajo” assume, na comunicação e linguagem corrente, um duplo 

sentido/significado, “coloquial” e “pejorativo”. Assumindo a expressão 

inserta pelos arguidos, este duplo sentido significante, haverá que indagar 

o sentido e alcance com que ela foi utilizada no texto, contextualizando o 

sentido intencional com que foi utilizada. 

II -  A percepção e compreensão do vocábulo “gajo” pelo arguido deve ser 

interpretada e averbada com um sentido pejorativo, ominoso e infamante, 

tendo em conta a sequência comportamental do arguido, traduzida numa 

participação – contra “incertos” referenciados, por 24 razões, como sendo 

a assistente – e com a intenção, declarada e assumida, de repudiar a 

referência indigna e desqualificadora que havia recebido na carta 

apócrifa, de admitir que o sentido e alcance colocado na utilização e 

crisma dos visados na nota de rodapé – assistente X e ex-maridos e ex-

acompanhantes da assistente Y – com o apódo de “gajo” assume e 

inculca uma conotação pejorativa e ferente da consideração para as 

pessoas visadas. 

III -  A expressão “provavelmente no tribunal a que preside se usem esses 

métodos” foi utilizada na participação em causa nos autos, como um 

comentário a umas declarações de parte que a arguida terá prestado no 

âmbito de uma acção cível, e em que terá afirmado que o meio de 

obtenção de prova por que tinha advindo ao conhecimento uma situação 

que constaria de uma carta que era dirigida ao arguido, e que havia, 

quiçá por engano, sido entregue na residência do irmão, e de que este se 

havia, indevidamente, apropriado e tomado conhecimento do respectivo 

conteúdo por violação da correspondência, era um meio lícito de 

obtenção de prova. 
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IV -  Terá sido neste contexto que o arguido, repontando e comentando o 

conteúdo da referida declaração de parte, escreveu que “provavelmente 

no tribunal a que preside [a assistente] se usem esses métodos”. A 

imputação do juízo de valor contido nesta expressão é depreciativa e 

desqualificante da qualidade que ostenta a assistente – juiz – e que exibe 

perante aqueles a quem deve contas pela forma como administra e gere a 

justiça num órgão jurisdicional. 

V -  O interesse legítimo exigido pela al. a) do n.º 2 do art. 180.º do CP, 

comporta, na sua dimensão objectiva, uma acepção conformada com um 

repositório de valorações arrimado com o ethos da pessoa humana e 

aferida aos vectores psicossociais e comportamentais prevalentes numa 

determinada comunidade histórico-social. Trata-se de uma valoração de 

feição individual-social, que se constitui como um crédito associado ao 

acervo reputacional e personalístico de uma pessoa e colimado pela 

pauta avaliativa que a sociedade confere aquele sujeito concreto. 

VI -  O interesse legítimo arvorado, pelo arguido/recorrente, como causa de 

exclusão de responsabilidade para a prática do crime de difamação – que 

ele próprio qualifica como tal, ao considerar-se lesado e ofendido com o 

apódo com que foi crismado na missiva (anónima) que havia sido dirigido 

ao CSM – radica no facto de com o reenvio e remessa do apódo a outros 

estar a repulsar a indignidade que sentiu quando foi alanceado com o 

epíteto. O arguido/recorrente teria agido, numa situação que poderia, cum 

grano salis, qualificar-se como “culpa de carácter”. 

VII – O interesse em alguém repudiar um doesto que haja sido produzida à 

sua honra, reputação e consideração pessoal adquire um perfil de 

legitimidade quando o autor da atitude repulsora o dirige a uma pessoa 

certa e determinada e que é reconhecida como sendo a autora da 

imputação lesiva da honra. Sendo a participação contra “incertos” inexiste 

interesse legítimo que o visado pelo doesto da apócrifa tinha em dirigir a 

manifestação de repulsa contra pessoas de que não possuía convicção 

segura e firme de que haviam sido elas as autoras da carta. Inexiste, de 

igual forma, interesse legítimo em incluir na manifestação de repúdio, 

apodando pessoas que não eram as incertas/suspeitas que indicava nas 

razões em que sustentava a identificação e autoria da carta anónima. 

VIII – A inclusão na participação contra “incertos” de uma manifestação de 

repúdio contra uma ofensa recebida através de uma carta anónima e 

dirigida a pessoas pessoalmente referenciadas, retorquindo a ofensa que 

havia sido recebida, constitui um impulso de obtenção de uma satisfação 

de desforço pessoal incompatível com ideia de realização de um 

interesse legítimo. 

IX -  Não desconhecendo a arguida (mandatária judicial do co-arguido) que 

tanto as expressões em causa nos autos eram susceptíveis de lesar a 

honra e consideração dos visados, então a arguida tornou-se co-autora 

do arguido. Tal apenas não sucederia se a mesma provasse que foi 

constrangida pelo arguido a escrever o que consta da participação, ou 

não teve intervenção na elaboração do seu conteúdo, tendo-se limitado a 

subscrever o requerimento de denúncia. À Sra. Advogada sempre restaria 

a renúncia ao mandato, sendo que ao advogado cabe a direcção, 
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organização e condução da defesa do representado o que inclui o dever 

de refrear a impulsividade e paixão coenvolvente ao litígio. 

 

 29-05-2019 

 Proc. n.º 27/16.0YGLSB - 3.ª secção 

 Gabriel Catarino (relator)  

 Mário Belo Morgado 

 Santos Cabral 

 

5.ª Secção 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Prazo de interposição do recurso 

 Rejeição 

 

I  - No caso, não admitindo recurso ordinário, o acórdão recorrido da relação 

transitou em julgado (art. 628.º, do CPC, por via do art. 4.º, do CPP) 

decorrido que foram 10 dias sobre a notificação do recorrente, a 21-05-

2018, tal seja, no dia 01-06-2018. 

II - Nos termos do art. 438.º, do CPP, interposto que foi a 03-12-2018, muito 

além do prazo respectivo, o recurso não pode ser admitido (arts. 438.º, n.º 

1, 440.º, n.º 3 e 414.º, n.º 2, do CPP), devendo ser rejeitado [420.º, n.º 1, 

al. b), do CPP]. 

 

 02-05-2019 

 Proc. n.º 55/15.3JBLSB-L.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (relator)  

 Nuno Gomes da Silva 

 

 Recurso de revisão 

 Reclamação 

 Obscuridade 

 Novos meios de prova 

 

I  - O invocado “erro, lapso, obscuridade ou ambiguidade” reportará ao 

disposto no at. 380.º, n.º 1, al. b), do CPP. O reclamante não identifica a 

presença de piáculo no acórdão sindicado. Mesmo de ofício, não se 

descortina no deciso qualquer obscuridade, no sentido de uma 

imperfeição traduzida em ininteligibilidade, ou qualquer ambiguidade, no 

sentido de poder razoavelmente atribui-se à decisão dois ou mais 

sentidos – a decisão é inteligível e de sentido unívoco. 

II - A nulidade do acórdão pretextada pelo reclamante centra-se na 

reiteração da importância decisiva do depoimento da testemunha 

oferecida já depois do trânsito do julgado, como novo meio de prova. Ora, 

tal matéria foi objecto de apreciação no acórdão reclamado. 

III -  Pelo que, entende-se que o acórdão reclamado assegurou a devida 

transparência da decisão (nos termos e para os efeitos prevenidos nos 

arts. 205.º, n.º 1, da CRP, e 97.º, n.º 5 e 374.º, n.º 2, do CPP), não 
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padecendo de qualquer nulidade, designadamente no âmbito do disposto 

no n.º 2 do art. 379.º, do CPP, ademais quando é sabido que, mesmo a 

dar-se a motivação como insuficiente ou deficiente, sempre sairia 

afectada não a validade do deciso mas sim o seu valor doutrinário. 

 

 02-05-2019 

 Proc. n.º 218/10.8GBASL-E.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (relator)  

 Nuno Gomes da Silva 

 Manuel Braz 

 

 Abuso sexual de crianças 

 Medida concreta da pena 

 

I  - A criminalidade contra a autodeterminação sexual envolve um inarredável 

efeito devastador não apenas sobre o livre desenvolvimento da 

personalidade dos menores ofendidos, encarado sob a perspectiva de 

matriz sexual, também potencialmente desestruturante da tranquilidade 

social comunitária. As exigências de prevenção geral são pois de 

acentuada intensidade. 

II - No caso, o desvalor do resultado da conduta do arguido que, de modo 

reiterado, abusou sexualmente da filha, então com 7 anos de idade, e, 

reiteradamente da filha da sua mulher, convivente com ambos, aos 8 e 

aos 13 anos de idade, impõe a aplicação penas detentivas, e como relevo 

punitivo. Não se detecta ademais que, na fixação das penas parcelares, o 

tribunal a quo haja valorado as circunstâncias apuradas com inadequado 

peso prudencial. 

III -  Quanto à pena do cúmulo (7 anos de prisão), afigura-se que, na 

ponderação conjunta dos factos (abuso sexual sucessivo de menores, 

filha e enteada, no lar conjugal) e da personalidade do arguido recorrente 

(melhor revelada no relatório social), se mostra concretizada em medida 

adequada e proporcionada às cirucnstâncias de facto apuradas. 

 

 02-05-2019 

 Proc. n.º 220/18.1PLSNT.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (relator)  

 Nuno Gomes da Silva 

 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Omissão de pronúncia 

 Objecto do recurso  

 Objeto do recurso 

 Pena suspensa 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 
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I  - A alegação do recorrente de que o acórdão recorrido padece de omissão 

de pronúncia não tem qualquer fundamento, desde logo porque o tribunal 

recorrido abordou expressamente a questão na fundamentação do 

acórdão da inclusão das penas suspensas no cúmulo jurídico 

superveniente. A existência de um eventual erro de direito da solução que 

foi dada a uma tal questão não invalidaria a decisão proferida, justificando 

apenas, caso se comprovasse a existência desse erro, a sua correcção 

pelo tribunal ad quem no exercício dos seus poderes de substituição. 

II - O acórdão recorrido apenas excluiu da pena conjunta o crime de furto por 

que o recorrente tinha sido condenado no âmbito do processo X porque, 

em conformidade com a jurisprudência deste tribunal, considerou que, 

tendo a pena imposta sido a de prisão suspensa e encontrando-se esta 

extinta pelo cumprimento, não o deveria integrar. Muito embora não fosse 

essa a única solução jurídica sustentável, o certo é que o recorrente não a 

impugnou, razão pela qual este tribunal não pode apreciar uma tal 

questão. 

III -  O STJ considera maioritariamente que as penas de prisão suspensas 

devem ser incluídas no cúmulo jurídico superveniente.  

IV -  O recorrente, actualmente com 48 anos, teve um percurso de vida em 

grande medida associado à toxicodependência, com períodos de 

consumo e de abstinência, beneficiando de generoso apoio familiar. Estão 

em causa 44 crimes de furto e 30 crimes de falsificação, tendo 

antecedentes anteriores pela prática do mesmo tipo de ilícito, o que leva a 

crer que estes actos não correspondem a uma mera pluriocasionalidade. 

São, por isso, elevadas as necessidades de prevenção especial, as quais 

apenas são atenuadas pelo tempo entretanto decorrido, pelo apoio 

familiar e pelo comportamento que conseguiu manter durante alguns 

períodos que se encontrou em liberdade. 

V -  Tudo ponderado, entende este tribunal que a pena única de prisão (a que 

acresce a de multa, não impugnada) que deve ser aplicada pela prática 

dos crimes por que o recorrente foi condenado nos processos antes 

mencionados é de 10 anos de prisão, em lugar dos 12 anos de prisão 

aplicada pela 1.ª instância. 

 

 02-05-2019 

 Proc. n.º 39/12.3SULSB-B.S1 - 5.ª Secção 

 Carlos Almeida (relator)  

 Júlio Pereira 

 

 Recurso de revisão 

 Medida da pena 

 

 A revisão tem a natureza de um recurso que genericamente incide sobre 

a matéria de facto tratando-se não de uma revisão do julgado mas de um 

julgado novo sobre novos elementos de factos e não já somente a 

discussão sobre a medida ou espécie da pena aplicada. 
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 09-05-2019 

 Proc. n.º 659/17.0GAPFR-A.S1 - 5.ª Secção 

 Nuno Gomes da Silva (relator)  

 Francisco Caetano 

 Manuel Braz 

 

 Única instância 

 Requerimento de abertura de instrução 

 Requisitos 

 Inadmissibilidade 

 

I  - O requerimento de abertura de instrução, se deduzido pelo assistente, 

tem de visar a comprovação judicial sobre a decisão de não submeter a 

julgamento o denunciado que haja sido objecto de investigação não 

podendo ser requerida instrução para obter pronúncia de pessoas que 

não foram visadas no inquérito. Num tal caso, a instrução é inadmissível. 

II - Impõe o n.º 2 do art. 287.º do CPP, no tocante à descrição dos factos que 

o requerimento de abertura de instrução assume formalmente a natureza 

de uma acusação alternativa que fixa o objecto do processo e logo da 

instrução, leia-se do conjunto de actos de instrução/investigação que o 

juiz entenda necessários levar a cabo para a realização das finalidades 

referidas no art. 286.º, n.º 1. 

III -  Se não é cumprido este conjunto de formalidades, o que sucede no caso, 

a instrução é legalmente inadmissível. Não haverá lugar à apreciação de 

qualquer das questões suscitadas no requerimento de abertura de 

instrução, não haverá actos de instrução nem debate instrutório nem, 

naturalmente, decisão instrutória. 

 

 09-05-2019 

 Proc. n.º 232/17.2TRPRT - 5.ª Secção 

 Nuno Gomes da Silva (relator)  

 Francisco Caetano 

 

 Habeas corpus 

 Notificação 

 Trânsito em julgado 

 Acórdão da Relação 

 Constitucionalidade 

 Caso julgado formal 

 

I  - A alegação, por parte do requerente, de invalidades respeitantes ao 

procedimento adoptado no processo principal - decorrentes do facto de a 

audiência de julgamento ter sido realizada sem a sua presença e de o 

acórdão proferido no seu termo não lhe ter sido pessoalmente notificado - 

desconsidera o facto de que a questão do trânsito em julgado do acórdão 

condenatório já ter sido objecto de discussão no processo, tendo o 

tribunal de 1.ª instância entendido que, na parte em que se referia ao 

requerente, o acórdão condenatório tinha transitado em julgado, decisão 
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que veio a ser confirmada pelo acórdão do tribunal da relação, que 

revogou um despacho judicial posterior àquele, em sentido inverso, e 

ordenou o cumprimento do despacho que primeiramente tinha sido 

proferido e transitado em julgado – art. 625.º, do CPC. 

II - Tal acórdão foi notificado ao mandatário do arguido, tal como é imposto 

pelo n.º 6 do art. 425.º do CPP, sem que o mesmo a ele tenha reagido, 

razão pela qual transitou em julgado. Formou-se, por isso, no processo 

principal um caso julgado formal – art. 620.º, do CPC – que há que 

respeitar e impede a apreciação nestes autos das invalidades invocadas 

pelo requerente. 

III -  As questões de constitucionalidade suscitadas pelo requerente teriam 

perfeito cabimento no recurso interposto pelo arguido do acórdão de 1.ª 

instância. Nestes autos, porém, tendo em conta que se entendeu que as 

invalidades do procedimento principal não podiam hoje ser apreciadas 

por se ter formado um caso julgado formal quanto à questão do trânsito 

em julgado, o juízo sobre tal matéria, que tem por objecto normas e 

dimensões normativas que não forma aplicadas nesta decisão, é 

irrelevante para esta decisão. 

 

 09-05-2019 

 Proc. n.º 28/12.8GAETR-B.S1 - 5.ª Secção 

 Carlos Almeida (relator)  

 Júlio Pereira 

 Manuel Braz 

 

 Processo respeitante a magistrado 

 Instrução 

 Atestado médico 

 Uso de documento falso 

 Fé pública 

 

I  - Tendo em conta o teor da norma do n.º 1 do art. 260.º do CP, há que dar 

especial atenção à exigência de que o atestado se destine a fazer fé 

pública perante autoridade pública. É este elemento que dá relevância 

criminal ao atestado falso já que, se a isso se não destinar ou se do 

mesmo não resultar prejuízo para os interesses de outra pessoa, o 

atestado, ainda que falso, mesmo que o seu atestante possa ser 

censurado sob o ponto de vista ético ou deontológico, a falsidade nele 

contida não tem dignidade penal. 

II - O atestado médico emitido por X é falso quando atesta que a arguida Y 

tinha sido submetida a intervenção maxilo-facial. Uma intervenção 

cirúrgica não é doença, é antes um procedimento cirúrgico. Ainda que se 

tratasse de uma doença, tal só teria relevo criminal se nessa parte se 

destinasse a fazer fé pública. Não era esse o caso dos autos em que o 

atestado se destinava a demonstrar que a arguida não estava 

temporariamente me condições de exercer a sua profissão. 

III -  A incidência criminal respeitante a eventual falsidade constante do 

atestado tem por objecto os elementos essenciais do atestado e não 
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elementos supérfluos, ou seja, no caso em apreço, a existência de 

situação incapacitante para a prestação do trabalho e não as causas 

dessa incapacidade, que de resto o médico não teria que referenciar. O 

atestado não é verdadeiro, mas a falsidade não ocorre no segmento em 

que o mesmo se destina a fazer fé perante a autoridade pública, pelo que 

lhe não está subjacente um propósito de enganar. 

 

 09-05-2019 

 Proc. n.º 286/17.1TRPRT.S1 - 5.ª Secção 

 Júlio Pereira (relator)  

 Clemente Lima 

 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida concreta da pena 

 Correio de droga 

 

I  - No caso, relativo ao transporte, pelas arguidas, de cerca de 5kg de 

cocaína dissimulada em malas de porão, desde o Brasil até Portugal, a 

irrelevância da confissão e a pouca colaboração das arguidas com as 

autoridades, e mesmo relevando, em abono atenuativo, seja a ausência 

de antecedentes criminais, seja o comportamento das recorrentes em 

meio prisional, impõe-se a aplicação de penas detentivas, e com relevo 

punitivo. 

II - As recorrentes não invocam quaisquer circunstâncias que não tivessem 

sido, de todo, consideradas pelo tribunal recorrido, nem se vê 

sedimentada, como provada, materialidade que possa fundar a mitigação 

das penas, doutamente alegada na motivação recursiva. Pelo que se 

mantém as penas de 5 anos e 8 meses de prisão aplicadas pela 1.ª 

instância. 

 

 09-05-2019 

 Proc. n.º 67/18.5JELSB.L1.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (relator)  

 Nuno Gomes da Silva 

 

 Concorrência 

 Coima 

 Arresto 

 Execução 

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Admissibilidade de recurso 

 Citação 

 Omissão 

 Valor do incidente 

 Oposição 

 

I  - Pese embora a inexistência de um despacho, expresso, de admissão de 

recurso, o processado não perdeu regularidade e, mais importante, essa 
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omissão não afectou qualquer direito dos recorrentes e/ou recorridos. 

Levando em ponderação que o despacho que admite o recurso não 

vincula o tribunal de recurso (arts. 414.º, n.º 3, do CPP e 641.º, n.º 5, do 

CPC), figura-se que, por uma questão de economia processual e para 

obviar à prática de actos inúteis (art. 130.º, do CPC), não é de determinar 

a remessa dos autos ao tribunal da relação para, em suprimento da 

irregularidade, proceder à prolação expressa de despacho de admissão 

de recurso, devendo aceitar-se o processado nos exactos termos em que 

se encontra. 

II - Uma vez que o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras não possui norma expressa sobre a execução para 

pagamento das coimas, impõe-se convocar, supletivamente, o regime 

geral do ilícito de mera ordenação social. O RGCO remete o regime da 

execução das coimas para o disposto no CPP sobre a execução da multa 

(art. 89.º, n.º 2). Nos termos do art. 491.º, n.º 2, do CPP, a execução da 

multa, segue os termos da execução por custas, que se encontra 

regulada no RCP, remetendo para o CPC para a forma sumária do 

processo comum para pagamento de quantia certa. 

III -  Assim, ao contrário do que vem doutamente argumentado pelo recorrido 

na resposta ao recurso interposto pelos recorrentes para este STJ, não se 

aplica aos presentes autos o regime de recursos previsto no CPP mas sim 

o regime de recursos previsto no CPC, e, nessa medida, não cabe 

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

quanto à inadmissibilidade de recurso. 

IV -  A admissibilidade do recurso, pela via especial prevista no art. 629.º, 

n.º 2, al. d), do CPC, abrange tão-apenas os casos em que o obstáculo à 

interposição de recurso para o STJ não reside no facto de o valor da 

acção ou o da sucumbência ser inferior aos limites mínimos resultantes do 

n.º 1 do art. 629.º do CPC mas em motivo, outro, de ordem legal, 

garantindo desta forma que não fiquem sem possibilidade de resolução 

conflitos de jurisprudência verificados entre acórdãos das relações em 

matérias que nunca podem vir a ser apreciadas pelo STJ. 

V -  Estamos, no caso, perante um recurso de um incidente processual de 

omissão de citação, no âmbito de uma acção executiva. O valor do saldo 

bancário que foi penhorado no âmbito da presente execução e que se 

encontrava arrestado preventivamente a favor dos recorrentes e 

relativamente ao qual os mesmos, por serem titulares do arresto, 

pretendiam ser citados para fazerem valer no processo o seu “crédito” 
monta a 1.969,87€. Ou seja, o valor do incidente, vale por dizer, o valor do 

pedido que os requerentes pretendem fazer valer no processo executivo é 

o do seu alegado “crédito”, titulado pelo arresto preventivo, do montante 
de 1.969,87€. Assim, o valor do incidente (processual de omissão de 

citação) reporta à quantia de 1.969,87€. 

VI -  Vale por dizer que aquela decisão é desfavorável para os recorrentes 

em valor que fica muito aquém de metade da alçada do tribunal da 

relação (15.000,01 euros). Só sendo admissível recurso para o STJ, 

quando o valor do pedido seja superior à alçada do tribunal recorrido e a 

decisão impugnada seja desfavorável para o recorrente em valor superior 
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a metade desta alçada (art. 629.º, n.º 1, do CPC), ou seja, superior a 

15.000,01 euros, é forçoso concluir que não está preenchido o critério da 

sucumbência. 

VII – A admissibilidade do recurso, por esta via especial, não prescinde da 

verificação dos pressupostos gerais de recorribilidade em função do valor 

da causa e/ou da sucumbência, que, como acima se aludiu, não se 

verificam, de todo em todo, no caso em apreço. A decisão recorrida não é 

passível de recurso para este STJ, pro falta dos requisitos de alçada e de 

sucumbência previstos no art. 629.º, n.º 1, do CPC. 

VIII – É de salientar que, mesmo que se pudessem ter como verificados os 

aludidos critérios de valor e de sucumbência, a revista não seria 

admissível, na medida em que se não pode ter por verificada a 

contradição de decisões exigida pela al. d) do n.º 2 do art. 629.º do CPC. 

Enquanto no acórdão recorrido a questão fundamental de direito foi 

decidida tendo em consideração tratar-se de um arresto preventivo 

decretado ao abrigo do art. 228.º, n.º 1, do CPP, sob o entendimento de 

que se não trata de um arresto civil num quadro dos processos civil e, 

nessa medida, não convocando a aplicação ao casi das regras 

subjacentes ao processo civil (mormente as sedimentadas nos arts. 786.º, 

788.º e/ou 792.º, do CPC). 

IX -  Ao invés, nos acórdãos fundamento, foi apreciado um arresto (civil) 

num quadro de processo civil, chamando à colação as regras de 

processo civil relativo ao arresto, penhora e reclamação de créditos, 

mormente a convocação e aplicação das regras subjacentes ao processo 

civil (mormente arts. 786.º, 788.º e/ou 792.º, do CPC), jamais se fazendo 

referência à natureza do arresto decretado ao abrigo do disposto no at. 

228.º, n.º 1, do CPP, e à envolvência processual do decretamento desse 

arresto num processo de natureza penal. 

 

 09-05-2019 

 Proc. n.º 45/14.3YUSTR-M.L1.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (relator)  

 Nuno Gomes da Silva 

 Francisco Caetano 

  

 Furto qualificado 

 Associação criminosa 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - Tendo como parâmetro imprescindível, na vertente da fixação da pena 

única, o respeito pela proporcionalidade (em sentido amplo), ou seja, a 

pena terá de ser aferida e ponderada em função da sua idoneidade, 

necessidade e proporcionalidade (em sentido estrito) para proteger os 

bens jurídico-penais lesionados levando aqui em linha de conta a 

importância desses bens a exigir essa protecção. 

II - No caso concreto, não se dirá que os bens jurídicos lesionados são de 

primeira ordem, digamos, de natureza individual conexionados com vida, 
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a integridade física, a liberdade ou a auto-determinação mas não é 

escamoteável que se trata de bens jurídicos que sendo embora de 

natureza essencialmente patrimonial assume para a comunidade uma 

relevância especial e cuja lesão – designadamente com o tipo de 

actuação descrito – causa um elevado alarme social e um intenso 

sentimento geral de insegurança. 

III -  Característica comum aos recorrentes é a ausência de projecto 

estruturado e consistente de outro estilo de vida que não seja o da 

errância contumaz. Toda a conduta tida na sua globalidade, revela um 

dolo intenso e uma persistente intenção de levar por diante o projecto 

criminoso. Note-se que como também resulta dos factos provados 

nenhum dos recorrentes tem ligação consistente a Portugal seja por via 

familiar, seja por qualquer outra mormente pela existência de um projecto 

laboral ou social. A conclusão a extrair é a de que só a concretização 

daquele outro projecto criminoso justifica a sua presença no país.  

IV -  Pelo que tudo ponderado, não se verificando qualquer violação das 

regras da experiência nem a desproporção ou inidoneidade das penas 

únicas impostas nada há a modificar em relação ao que se dispôs na 

decisão recorrida em sede de penas únicas. 

 

 10-05-2019 

 Proc. n.º 347/10.8PJPRT.P1.S1 - 5.ª Secção 

 Nuno Gomes da Silva (relator)  

 Francisco Caetano 

 Manuel Braz 

 

 Única instância 

 Processo respeitante a magistrado 

 Despacho de não pronúncia 

 Instrução 

 Difamação 

 Omissão de pronúncia 

 Irregularidade 

 Nulidade 

 Queixa 

 

I  - Mais que omissão de pronúncia, o vício alegado, nos termos formulados, 

poderia integrar, antes, a falta de fundamentação, o que constituiria mera 

irregularidade uma vez que a nulidade, face ao princípio da legalidade 

(art. 118.º, n.º 1, do CPP) é próprio da sentença ou do acórdão, não da 

decisão instrutória. 

II - Mais, o despacho de não pronúncia recorrido colhe a sua fundamentação 

não na insuficiência da prova indiciária, mas na não subsunção dos factos 

insertos na queixa formulada pelo crime de violência doméstica na pessoa 

do filho comum de recorrente e recorrido, pelo que, tratando-se de mera 

questão de direito, o vício invocado carece em absoluto de razão, por isso 

se indeferindo. 
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III -  Relevante para o preenchimento do crime de difamação é o meio onde se 

verifica a ofensa à honra ou consideração, a qualidade das pessoas entre 

quem ocorre, a forma como tal ocorre, em suma, interessará 

contextualizar as expressões eventualmente ofensivas da honra e 

consideração, sendo tal contextualização elemento essencial para aferir 

se as mesmas assumem tal natureza. 

IV -  No âmbito da contextualização dos concretos factos ou juízos em 

apreço e da aferição da sua intensidade há ainda que ter em conta a 

necessidade de articulação do direito à honra e consideração com o 

direito à denúncia criminal enquanto garantia de acesso à justiça e aos 

tribunais para defesa dos interesses legalmente protegidos conforme 

disposto no art. 20.º, n.º 1, da CRP. 

V -  Conforme este STJ teve ensejo de decidir, toda a participação ou queixa 

criminal contém em regra. Objectivamente, uma ofensa à honra, por 

comunicar a prática de factos configuradores de um comportamento 

criminoso. A queixa, no respeitante às afirmações especificadas na 

acusação particular, limitou-se a narrar factos, aí se não formulando juízos 

valorativos vexatórios para a denunciada. O ora recorrido, nessa queixa, 

não foi além do exercício de um direito de queixa que a lei, desde logo 

Fundamental, lhe confere (art. 20.º, n.º 1) e cuja ilicitude o art. 31.º, n.ºs 1 e 

2, al. b), do CP, tem por excluída. Bem andou pois a decisão recorrida ao 

não pronunciar o arguido. 

 

 16-05-2019 

 Proc. n.º 21/18.7TRPRT.S1 - 5.ª Secção 

 Francisco Caetano (relator)  

 Carlos Almeida 

  

 Pedido de indemnização civil 

 Omissão de pronúncia 

 Falta de fundamentação 

 Título executivo 

 Danos não patrimoniais 

 

I  - A decisão recorrida dá cabal explicação para o facto de se ter entendido 

que, em concreto, não havia que verificar dos pressupostos da 

responsabilidade civil, simplesmente por se ter considerado que os 

montantes reclamados a título de indemnização correspondiam a créditos 

preexistentes à prática do crime. A decisão recorrida pronunciou-se sobre 

os pressupostos da responsabilidade civil, ao considerar, no caso 

concreto e perante os factos apurados, a ausência de nexo causal entre a 

conduta ilícita dos arguidos e o dano, o que bastaria para afastar um dos 

pressupostos da responsabilidade civil, improcedendo por isso a 

invocada nulidade por omissão de pronúncia. 

II - Improcede, de igual forma, a nulidade por falta de fundamentação 

invocada, já que o texto do acórdão é suficientemente explícito 

designadamente ao afirmar que, reconhecer como dano indemnizável um 

crédito existente previamente à data da prática do crime e que subsiste 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

47 
Número 257 – Maio de 2019 

para além dele é, verdadeiramente, atribuir ao credor um crédito que ele 

já tem. Poderá não se concordar com esta parte da decisão mas não se 

pode dizer que não esteja fundamentada, pelo que improcede também 

esta invocada nulidade. 

III -  Não pode considerar-se indemnização o reconhecimento de um crédito 

pré-existente e ainda subsistente, titulado pela demandante, nem nisso se 

vê qualquer utilidade. Na verdade o que a demandante cível no máximo 

alcançaria, através do pedido formulado, era um novo título executivo que, 

relativamente ao já existente, nem seria melhor título, já que as letras de 

câmbio de que são avalistas o arguido e a sua filha podem também 

repercutir os seus efeitos no património da arguida dado que o aval dado 

pelo marido está associado a uma dívida assumida pela sociedade de 

que ele e a esposa eram sócio-gerentes. 

IV -  Tal não significa que a acção dos arguidos não pudesse ter provocado 

prejuízos, inclusivamente não patrimoniais, para a demandante, os quais, 

uma vez reconhecidos, acresceriam ou compensariam o crédito titulado 

perlas letras. Todavia, da matéria de facto nada se retira nesse sentido, 

nem mesmo que a conduta dos arguidos tenha gerado a impossibilidade 

total ou parcial, definitiva ou temporária da satisfação do crédito da 

demandante. 

 

 16-05-2019 

 Proc. n.º 2028/15.7T9VIS.C1.S1 - 5.ª Secção 

 Júlio Pereira (relator)  

 Clemente Lima 

 

 Admissibilidade de recurso 

 Pena suspensa 

 Absolvição crime 

 Acórdão da Relação 

 Constitucionalidade 

 

I  - O art. 400.º, do CPP estatui na al. e) do seu n.º 1 que não é admissível 

recurso de acórdãos proferidos em recurso, pelas relações, que apliquem 

pena não privativa da liberdade ou pena de prisão não superior a 5 anos. 

São dois, portanto, os segmentos distintos que fixam a irrecorribilidade: (i) 

de decisões das relações que apliquem pena não privativa da liberdade; 

(ii) de decisões que apliquem pena de prisão não superior a 5 anos. 

II - A situação agora em apreço que se enquadra no primeiro dos ditos 

segmentos difere de modo essencial daquela outra que deu origem à 

declaração de inconstitucionalidade lavrada inicialmente do acórdão do 

TC 429/2016 e que, com força obrigatória geral, veio a ser sufragada no 

acórdão 595/2018. Aí colocava-se a questão da irrecorribilidade 

relativamente ao segundo segmento acima mencionado: do acórdão da 

relação que inovatoriamente, face à decisão de absolvição proferida em 

primeira instância, condenasse o arguido a pena de prisão efectiva não 

superior a 5 anos. 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

48 
Número 257 – Maio de 2019 

III -   Não é o caso e a diferença é de relevo, já que, no que se apresenta, o 

arguido foi absolvido na 1.ª instância e no recurso foi pedida a alteração 

da matéria de facto e proposta a condenação do arguido numa “pena de 

multa não inferior a 250 dias”, tendo sido condenado em pena de 1 ano 

de prisão suspensa na sua execução por igual período. O acórdão da 

relação incidiu, pois, sobre a matéria de facto, alterando-a, daí 

decorrendo uma subsequente tomada de posição sobre a matéria de 

direito em dois passos: questão da culpabilidade e questão da 

determinação da sanção. 

IV -   A discussão sobre a constitucionalidade da norma acima referida 

cinge-se somente àquela situação de reversão de uma decisão 

absolutória numa inovatória decisão condenatória em pena de prisão, e 

por causa dessa específica sanção. Não é o que se passa no presente 

caso em que ao arguido foi imposta uma pena de substituição de 

substituição de suspensão de execução da pena de prisão, ou seja, uma 

pena não privativa da liberdade. Por conseguinte, a declaração de 

inconstitucionalidade não é aplicável na situação em apreço. 

 

 16-05-2019 

 Proc. n.º 407/14.6TAVRL.C1.S1 - 5.ª Secção 

 Nuno Gomes da Silva (relator)  

 Manuel Braz 

 Helena Moniz (com voto de vencido, no sentido da admissibilidade do 

recurso) 

  

 Burla qualificada 

 Branqueamento 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - A pena conjunta deve ser fixada, nos temos do n.º 2 do art. 77.º do CP, 

entre os 6 anos de prisão, que é a mais elevada das penas parcelares, e 

os 13 anos de prisão, que corresponde à soma destas penas. A 

recorrente limita-se, nesta sede, a invocar a ausência de antecedentes 

criminais e a confissão, defendendo mesmo, com base nelas, a 

atenuação especial das penas, instituto que se reporta às penas 

parcelares e não à pena conjunta. 

II - Tais factores, que nem sequer têm perfeita tradução na matéria de facto 

provada, onde não consta a existência de confissão, muito menos a sua 

pretendida relevância, apenas daí resultando que ela assumia uma atitude 

de desculpabilização, embora devam, na medida em que se baseiam na 

matéria de facto provada, ser tomados em conta na determinação da 

pena conjunta, não justificam minimamente a alteração da dimensão 

desta, que reflecte adequadamente a culpa e as necessidades de 

prevenção geral e especial. Improcede, pois, o recurso, mantendo-se a 

pena única aplicada de 8 anos e 6 meses de prisão pela prática de 1 
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crime de branqueamento, 1 crime de burla qualificada na forma tentada e 

1 crime de burla qualificada. 

 

 16-05-2019 

 Proc. n.º 668/13.8JACBR.C1.S1 - 5.ª Secção 

 Carlos Almeida (relator)  

 Júlio Pereira 

 

 Admissibilidade de recurso 

 Limitação do recurso 

 Alteração da qualificação jurídica 

 Roubo agravado 

 Tentativa 

 Medida concreta da pena 

 

I  - O arguido restringiu o recurso que interpôs à questão da determinação 

das sanções, parcelares e conjunta, o que é legalmente admissível – al. d) 

do n.º 2 do art. 403.º, do CPP. Porém, o fato de o arguido não ter 

impugnado a qualificação jurídica das condutas não impede o tribunal ad 

quem, que tem que se pronunciar sobre as penas aplicadas com base 

numa determinada qualificação jurídica, de a apreciar quando a 

considerar incorrecta e a nova qualificação beneficiar o arguido. Daí que 

este tribunal, antes de se pronunciar sobre as questões suscitadas pelo 

recorrente, deva apreciar a qualificação jurídico-penal das condutas que 

se mostram desconformes com o direito aplicável. 

II - O tribunal recorrido condenou o arguido, para além do mais, pela prática 

de 6 crimes de roubo qualificado. Acontece, porém, que todos estes 

crimes, excepção feita ao primeiro apreciado no processo I, tiveram por 

objecto coisas de valor diminuto, ou seja, de valor não superior ao de uma 

unidade de conta no momento da prática do fato, tal como ele é definido 

na al. c) do art. 202.º do CP. Por essa razão, não há lugar à qualificação 

desses crimes de roubo, atento o disposto no n.º 4 do art. 204.º do CP. 

III -  Por isso, o arguido deve ser condenado pela prática de um único crime 

de roubo qualificado, aquele de que foi vítima N, que foi julgado no âmbito 

do processo I, devendo ser, quanto aos restantes, condenado pela 

prática de 5 crimes de roubo simples, p. e p. pelo art. 210.º, n.º 1, do CP. 

IV -  No que se refere aos factos objecto do processo indicado sob a letra C, 

o arguido foi condenado pela prática de 2 crimes de roubo simples 

consumados. Acontece que o arguido nada chegou a subtrair ao ofendido 

D, por isso o arguido não deveria ter sido condenado pela prática de 2 

crimes de roubo consumado, mas sim de um crime de roubo consumado, 

como o foi, e de um crime de roubo tentado, este, de que foi vítima D, p. e 

p. pelos arts. 210.º, n.º 1, 22.º, 23.º e 73.º, do CP. 

V -  A pena conjunta terá como mínimo 4 anos de prisão, o que corresponde à 

mais elevada das penas parcelares, e como limite máximo 25 anos de 

prisão, já que a soma daquelas é de 52 anos e 10 meses – art. 77.º, n.º 2, 

do CP. Para a graduação da pena conjunta há que atender, nos termos 
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do n.º 1 deste mesmo preceito, à globalidade dos factos e à 

personalidade do agente. 

VI -  No caso, tendo em conta que as condutas parcelares são, em geral  

semelhantes, consistindo na intimidação, por vezes com o uso de armas 

brancas, ou no uso de violência física para, na generalidade das 

situações, juntamente com outro ou outros, conseguir, na maioria delas, 

constranger as vítimas a entregar-lhe bens patrimoniais de reduzido valor, 

que todos os crimes foram praticados entre 22-12-2014 e 16-04-2015, ou 

seja, num período de cerca de 4 meses, que o arguido nasceu em 21-08-

1996, tendo então 18 anos e o seu percurso institucional, antes e depois 

da maioridade penal, entende este tribunal dever fixar em 10 anos de 

prisão a pena conjunta. 

 

 16-05-2019 

 Proc. n.º 429/15.0PBMTS.S1 - 5.ª Secção 

 Carlos Almeida (relator)  

 Júlio Pereira 

 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida concreta da pena 

 

I  - A ilicitude de que se reveste o facto ilícito típico representa-se média/alta, 

tendo em vista, para além da natureza dos produtos estupefacientes 

objecto de tráfico (heroína e haxixe), o largo lapso de tempo (cerca de 7 

anos) durante o qual o arguido cedeu e/ou vendeu, de modo reiterado, 

aquelas substâncias a terceiros (pelo menos a cerca de 20 pessoas 

distintas), mediante contacto, directo ou por telefone. 

II - Por outro lado, cabe ter presente que, se média/lata se representa a culpa 

concreta do arguido, que agiu com intenso dolo directo, muito acentuadas 

são igualmente as necessidades de prevenção geral e especial. Entende-

se, ainda assim, ser de fixar a pena pela prática do crime de 

estupefacientes em 6 anos de prisão, em lugar da pena de 7 anos de 

prisão fixada pela 1.ª instância. 

 

 16-05-2019 

 Proc. n.º 673/14.7PBAGH.S1 - 5.ª Secção 

 Isabel São Marcos (relatora)  

 Helena Moniz 

 

 Nulidade 

 Irregularidade 

 Prazo 

 Limitação do recurso 

 Conhecimento oficioso 

 Alteração da qualificação jurídica 

 Reformatio in pejus 

 Pena parcelar 

 Pena única 
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 Convite ao aperfeiçoamento  

 

I  - Atendendo ao princípio da legalidade das nulidades, afirmado no art. 

118.º, n.º 1, do CPP e por outro à impossibilidade de recondução do 

aludido acto (relativo à prorrogação do prazo para exercer o contraditório 

quanto a eventual alteração da qualificação jurídica) a qualquer das 

nulidades previstas nos arts. 119.º e 120.º, do CPP, o mesmo integraria 

eventualmente mera irregularidade, de acordo com o disposto no 1.º dos 

referenciados preceitos. 

II - Irregularidade que, em conformidade com o prescrito no n.º 1 do art. 123.º 

dos CPP, havia de facto de ser arguida pelo interessado no próprio acto 

ou, não tendo a este assistido, nos 3 dias seguintes a contar daquele em 

que houvesse sido notificado para qualquer termo do processo ou 

intervindo em algum acto nele praticado, o que não sucedeu. 

III -  Se é certo que as conclusões apresentadas pelo recorrente definem e 

delimitam o objecto do recurso (art. 412.º, n.º 1, do CPP), não é menos 

verdade que a limitação do recurso não obsta, desde que observado o 

princípio da reformatio in pejus, a que, no âmbito do conhecimento amplo 

de que dispõe com respeito à matéria de direito, o tribunal de recurso 

conheça oficiosamente de questões dessa natureza, designadamente 

atinentes à qualificação jurídica dos factos e, na decorrência da mesma, à 

espécie e à medida da pena ou penas, à prescrição do procedimento 

criminal e até aos eventuais vícios da decisão sobre matéria de facto, 

quanto a estes como forma de obviar a que seja compelido a aplicar o 

direito a matéria de facto manifestamente insuficiente, contraditória ou 

eivada de erro na apreciação da prova. 

IV -  Não permitindo a alteração da qualificação jurídica a manipulação de 

sanções em prejuízo dos arguidos ainda que não recorrentes, tratando-se 

de um caso de concurso de crimes, a proibição da reformatio in pejus 

abrange não tão-só a pena conjunta mas também as penas parcelares 

aplicadas. O que significa que se a manutenção da pena conjunta não 

basta para garantir a observância do princípio da proibição da reformatio 

in pejus, este há-de ser igualmente tido em conta no que concerne às 

penas parcelares que devam integrar o concurso.  

V -  E, sendo assim, impõe-se redeterminar a medida das novas penas 

parcelares aplicadas por aquele tribunal por forma a subtrair, não tão-só a 

pena conjunta mas, também as penas parcelares, a uma violação do 

invocado princípio da proibição da reformatio in pejus, o que, como é bom 

de ver, passará por revogar em tal segmento o acórdão recorrido. 

VI -  A jurisprudência fixada pelo STJ no seu acórdão 4/2016, de 21-01-

2016, é por maioria de razão, aplicável aos casos de determinação da 

espécie e da medida da pena em consequência, não da condenação 

pela relação do arguido que em 1.ª instância havia sido absolvido da 

prática do crime ou crime mas, da simples alteração da qualificação 

jurídica dos factos a que o tribunal de recurso, a relação, procedeu. 

VII – O pretendido convite ao aperfeiçoamento, nos termos do art. 417.º, n.º 3, 

do CPP, com vista a completar ou esclarecer as conclusões formuladas, 

pressupõe que na motivação o recorrente tenha observado as 
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especificações a que se referem os n.ºs 2 a 5 do art. 412.º, do CPP. Não o 

tendo feito, fica inviabilizado o pretendido convite ao aperfeiçoamento, 

sob pena de, a não se entender destes jeito, tal determinar um indevido 

alargamento do prazo de recurso. 

 

 16-05-2019 

 Proc. n.º 8683/10.7TALRS.L1.S1 - 5.ª Secção 

 Isabel São Marcos (relatora)  

 Helena Moniz 

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Prisão ilegal 

 Obrigação de permanência na habitação 

 Revogação 

 

I  - A prisão por facto pelo qual a lei a não permite, prevista na al. b) do n.º 2 

do art. 222.º do CPP, abrange uma multiplicidade de situações, a saber, 

entre outras: a não punibilidade dos factos imputados ao preso, a 

prescrição do procedimento criminal ou da pena, a amnistia da infracção 

imputada, a inimputabilidade do preso, a falta de trânsito da decisão 

condenatória, a impossibilidade legal de submissão do mesmo a prisão 

preventiva. 

II - Todas estas situações nos conduzem a uma mesma apreciação: trata-se 

de uma ilegalidade evidente, de um erro directamente verificável com 

base nos factos recolhidos no âmbito da providência confrontados co a 

lei, sem que haja necessidade de proceder à apreciação da pertinência 

ou correcção de decisões judiciais, à análise de eventuais nulidades ou 

irregularidades do processo, matérias essas que não estão 

compreendidas no âmbito desta providência de habeas corpus, e que só 

podem ser discutidas em recurso ordinário. 

III -  Pretende o arguido impugnar o despacho que lhe revogou a medida de 

coacção de OPH, e que veio a determinar que passe a aguardar os 

ulteriores termos do processo na situação de prisão preventivas. O 

arguido impugnou, e bem, este despacho pela via do recurso ordinário, 

não tendo obtido vencimento. Não compete a este tribunal, em sede de 

habeas corpus, apreciar tal despacho, tão-pouco o acórdão da relação 

que conheceu do recurso ordinário interposto daquele despacho e sua 

fundamentação. 

 

 23-05-2019 

 Proc. n.º 72/15.3GAAVZ-M.S1 - 5.ª Secção 

 Margarida Blasco (relatora)  

 Helena Moniz 

 Manuel Braz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 
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I  - O acórdão fundamento declarou expressamente a irregularidade do 

despacho proferido pela 1.ª instância por não conter a narração dos 

factos suficiente e não suficientemente indiciados e, por esse motivo, se 

determinou que o tribunal recorrido reparasse a irregularidade cometida. 

II - Outro tanto não aconteceu com o acórdão recorrido, já que este não 

apreciou, muito menos expressamente, a questão da qualificação da 

natureza do vício de omissão de narração da matéria de facto suficiente e 

não suficientemente indiciada no despacho de não pronúncia. Não existe, 

por isso, oposição de julgados. 

 

 23-05-2019 

 Proc. n.º 4783/15.5T9AVR.P1-A.S1 - 5.ª Secção 

 Carlos Almeida (relator)  

 Júlio Pereira 

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada 

 Pedido de indemnização civil 

 Partes civis 

 Legitimidade 

 Oposição de julgados 

 Erro de julgamento 

 Interpretação da lei 

 

I  - O recurso foi interposto pelo demandante civil. Porém o recurso interposto 

versa sobre matéria que extravasa os limites da intervenção admissível 

dos demandantes civis, prevista no art. 74.º, n.º 2, do CPP. A decisão 

recorrida, na parte em que o recorrente sustenta a sua contrariedade ao 

AFJ 1/97, fundou-se num entendimento relativo à solução de uma questão 

processual penal respeitante à legitimidade do MP para o exercício da 

acção penal num crime semi-público, o que claramente extravasa o 

âmbito da intervenção de uma parte civil. Não pode, por isso, reconhecer-

se legitimidade ao recorrente para interpor o presente recurso contra 

jurisprudência fixada, razão pela qual o recurso por ele interposto deve 

ser rejeitado. 

II - Mesmo que assim não fosse, sempre se deveria entender que só é 

admissível um recurso contra jurisprudência fixada quando o acórdão 

recorrido manifesta não aceitar essa jurisprudência, contrariando-a, nos 

termos previstos no n.º 3 do art. 445.º do CPP, e não quando 

simplesmente a ignora ou quando a interpreta incorrectamente.  

III -  Uma outra interpretação do n.º 1 do art. 446.º confeririam uma maior 

protecção à efectiva aplicação da jurisprudência fixada do que aquela 

que se encontra estabelecida para a cabal aplicação da lei. A não 

aplicação de uma determinada norma legal ou a sua interpretação 

incorrecta apenas permite aos sujeitos processuais o direito a interpor um 

recurso ordinário, estando-lhes vedada a interposição de qualquer 

recurso extraordinário. 
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 23-05-2019 

 Proc. n.º 74/15.0T9ABF.E1.S1 - 5.ª Secção 

 Carlos Almeida (relator)  

 Júlio Pereira 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 

Tanto o acórdão recorrido, como o acórdão fundamento aludem ao 

contexto em que as expressões alegadamente injuriosas foram proferidas, 

para a partir daí se concluir em sentidos diferentes sobre a relevância 

criminal das mesmas. E é precisamente a diferença de contextos que não 

permite concluir pela identidade, ainda que apenas substancial, das 

situações de facto.  

 

 23-05-2019 

 Proc. n.º 355/16.5GESTB.E1-A.S1 - 5.ª Secção 

 Júlio Pereira (relator)  

 Clemente Lima 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 

O acórdão fundamento e o acórdão recorrido não adoptaram soluções 

divergentes sobre a mesma questão de direito, uma vez que o acórdão 

recorrido, expressa e explicitamente, decidiu sobre a prescrição do 

procedimento criminal e da pena, considerando-as inoperativas, enquanto 

o acórdão fundamento decidiu em matéria de agravação da pena, 

relevando o quase atingimento do tempo prescrição do procedimento 

como factor atendível na respectiva graduação. Tão-pouco tais decisões 

se estabeleceram no domínio do mesmo quadro normativo, pelo que 

inexiste oposição de julgados. 

 

 23-05-2019 

 Proc. n.º 2/03.5FCLGS-X.E1.E1.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (relator)  

 Margarida Blasco 

  

 Reclamação para a conferência 

 Admissibilidade de recurso 

 Constitucionalidade 

 Pena de multa 

 Acórdão da Relação 

 Absolvição crime 

 

I  - O recurso interposto pelo arguido de decisão do tribunal da relação que, 

revertendo absolvição decidida em 1.ª instância, condena o arguido em 

pena de multa, deve ser rejeitado, nos termos prevenidos nos arts. 420.º, 
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n.º 1, al. b) e 414.º, n.º 2, do CPP, por a decisão recorrida não ser 

recorrível, nos termos do disposto nos arts. 432.º, n.º 1, al. b), 400.º, n.º 1, 

al. e) e 434.º, do CPP. 

II - Deve ser rejeitado, por manifesta improcedência, nos termos prevenidos 

na al. a) do n.º 1 do art. 420.º do CPP o recurso em que o recorrente 

pretende ver-se absolvido com fundamento em alteração da decisão do 

tribunal da relação sobre a matéria de facto mediante juízo que está fora 

do alcance dos poderes cognitivos do STJ (que enquanto tribunal de 

revista, conhece apenas de direito). 

 

 23-05-2019 

 Proc. n.º 320/13.4PIVNG.P1.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (relator)  

 Margarida Blasco 

 

 Abuso sexual de crianças 

 Crime de trato sucessivo 

 Reparação oficiosa da vítima 

 

I  - Quanto à problemática atinente à unificação num só crime de trato 

sucessivo (também denominado de prolongado, protelado, protraído, 

exaurido), no essencial correspondente ao crime habitual, de uma 

pluralidade de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, 

cometidos durante determinado lapso de tempo contra a mesma vítima, 

depois de breve hesitação, a alguma jurisprudência do STJ que havia 

acolhido tal solução tem vindo a pronunciar-se em sentido negativo. 

II - In casu, em cada uma das situações fácticas dadas como provadas 

houve da parte do arguido e ora recorrente renovação do desígnio 

criminoso de sorte que, sem em relação aos desígnios anteriores os que 

lhes sucederam se representam autónomos, inexistindo razões para se 

falar em unidade de resolução. 

III -  O arbitramento de uma certa quantia a favor da vítima do crime, nos 

termos do art. 82.º-A, do CPP, correspondendo a uma pretensão do 

legislador orientada no sentido de acudir e obviar a uma situação de 

urgência determinada pela desprotecção da vítima, não tem de equivaler 

ao montante indemnizatório que, caso tivesse sido deduzido pedido de 

indemnização civil, seria fixado em conformidade com os critérios 

decorrentes dos arts. 483.º e segs. e 562.º do CC e 129.º, do CP. 

IV -  Quantitativo “reparatório” que, na falta de previsão, na norma do art. 

82.º-A, do CPP, de critérios legais, deverá ser fixado atendendo aos 

conceitos da lei civil, maxime à luz da equidade e ponderando o grau de 

desprotecção da vítima do crime e da culpabilidade do agente, as suas 

condições pessoais, a sua situação económica e também da vítima, e 

demais circunstancialismo com relevância para o efeito, em conformidade 

com o previsto nas normas dos arts. 494.º e 496.º, n.º 3, do CC. 

 

 23-05-2019 

 Proc. n.º 134/17.2JAAVR.S1 - 5.ª Secção 
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 Isabel São Marcos (relatora)  

 Helena Moniz 

 

 Acórdão para fixação de jurisprudência 

 Processo de contra-ordenação 

 Recurso 

 Tribunal da Relação 

 Questão nova 

 Decisão da autoridade administrativa 

 

 Em processo contraordenacional, no recurso da decisão proferida em 1.ª 

instância o recorrente pode suscitar questões que não tenha alegado na 

impugnação judicial da decisão da autoridade administrativa 

 

 23-05-2019 

Proc. n.º 13/17.3T8PTB.G1-A.S1 

Helena Moniz (relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

Francisco Caetano 

Manuel Augusto de Matos 

Carlos Almeida 

Lopes da Mota 

Vinício Ribeiro  

Conceição Gomes 

Júlio Pereira 

Clemente Lima 

Nuno Gonçalves  

Santos Cabral  

Pires da Graça  

Raúl Borges  

Manuel Braz 

Mário Belo Morgado 

António Joaquim Piçarra (Presidente) 

 

 Habeas corpus 

 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 dimensões 

e sequelas, os actos processuais levados no processo produzem 

consequência que possa acolher-se na previsão do citado n.º 2 do art. 

222.º do CPP. 

II - O arguido peticionante encontra-se em cumprimento sucessivo de duas 

penas, de 21 anos de prisão (processo X) e de 6 anos e 9 meses de 

prisão (processo Y), vindo a execução daquela a ser interrompida na 

medida em que ali se atingiu o meio da pena, passando a executar-se a 
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pena aplicada nos presentes autos, tudo nos termos prevenidos no art. 

63.º, do CP. Inexiste, pois, qualquer prisão ilegal. 

 

 30-05-2019 

 Proc. n.º 767/11.0JAPRT-A.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (relator)  

 Margarida Blasco 

 Manuel Braz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Tempestividade 

 Extemporaneidade 

 

Tendo o arguido sido notificado do acórdão recorrido por via postal 

dirigida ao seu mandatário e expedida em 23-11-2018, considera-se o 

mesmo notificado em 26-11-2018. Uma vez que o acórdão não era 

passível de recurso ordinário, decorridos 10 dias (art. 105.º, n.º 1, do CPP) 

para eventual arguição de nulidade ou irregularidade transitou em 

julgado, o que ocorreu em 06-12-2018, data a partir da qual se contam os 

30 dias para interposição do recurso extraordinário de fixação de 

jurisprudência, cujo termo foi em 18-01-2019. Pelo que o mesmo é 

extemporâneo. 

 

 30-05-2019 

 Proc. n.º 10/18.1GATVR-B.E1-A.S1 - 5.ª Secção 

 Júlio Pereira (relator)  

 Clemente Lima 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 

I  - No acórdão recorrido a questão da perda de mandato foi tratada somente 

de um ponto de vista processual tendo em atenção a ausência de decisão 

a esse respeito no dispositivo do acórdão da 1.ª instância. Já no acórdão 

fundamento a questão foi tratada num sentido não coincidente com este 

apreciando-se se, do ponto de vista material, havia ou não factos que 

suportassem uma conclusão a respeito da possibilidade da perda de 

mandato. Concluído que não a decisão foi de revogação da condenação 

nessa parte. 

II - Nesta perspectiva, as questões debatidas nos dois acórdãos sobre as 

quais houve tomada de posição explícita não foram as mesmas. Sobre a 

questão de direito subjacente que era a da possível automaticidade da 

perda de mandato prevista na al. f) da Lei 34/87 ambas as decisões se 

pronunciaram pela rejeição da sua aplicação ope legis. Ou seja, as 

tomadas de posições sobre esta matéria foram coincidentes e não 

opostas como seria exigível para afirmar a oposição de julgados. 

 

 30-05-2019 
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 Proc. n.º 592/03.2TAEVR-B.S1 - 5.ª Secção 

 Nuno Gomes da Silva (relator)  

 Francisco Caetano 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Habeas corpus 

 Interesse em agir 

 

I  - Também no recurso para fixação de jurisprudência é exigível o interesse 

em agir do recorrente, ou interesse processual, o interesse em lançar mão 

deste meio de impugnação para defender um seu direito. E esse interesse 

tem de ser concretizável no sentido de ser um interesse com um concreto 

benefício que a decisão possa trazer para o recorrente. 

II - O ora recorrente cumpre pena de prisão e as diligências levadas a cabo 

para a sua detenção e início de cumprimento da pena forma 

consideradas legais, pela decisão de habeas corpus que o recorrente 

invoca como acórdão recorrido. Por conseguinte, desse ponto de vista o 

estatuto legal do ora recorrente – o de condenado em cumprimento de 

pena – não é reversível não havendo, pois, qualquer possível benefício e 

logo qualquer interesse na decisão de um putativo recurso extraordinário. 

 

 30-05-2019 

 Proc. n.º 127/06.5IDBRG-G.S1-A - 5.ª Secção 

 Nuno Gomes da Silva (relator)  

 Francisco Caetano 

 

 Repetição da motivação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Matéria de direito 

 Homicídio qualificado 

 Frieza de ânimo 

 Medida concreta da pena 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 

I  - A motivação apresentada no recurso para este STJ é quase ipsis verbis 

uma repetição integral da usada para o recurso para a relação e as 

conclusões são exactamente as mesmas. Significa isto que o recorrente, 

no recurso agora interposto não manifesta específica discordância quanto 

à forma como esse conjunto de questões foi analisado pelo tribunal da 

relação nem tão pouco rebate ou sequer discute os argumentos 

utilizados. 

II - O recorrente ignora a especificidade da competência do STJ em matéria 

de recursos ordinários. Não é admissível recurso para o STJ se nele se 

pretende impugnar a decisão recorrida sobre um putativo erro de 

julgamento da matéria de facto (art. 434.º, do CPP). Está, por isso, 

afastada da apreciação do presente recurso toda a matéria que diz 
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respeito à invocação dos pontos que o recorrente considera 

incorrectamente julgados. Pelo que a análise do recurso se cinge à 

questão de precisar se houve ou não homicídio qualificado pela al. j) do 

n.º 2 do art. 132.º do CP e à medida das penas parcelares e da pena 

única. 

III -  No tocante ao crime de detenção de arma proibida há dupla conforme 

pois houve no acórdão do tribunal da relação manutenção da matéria de 

facto, integral coincidência da qualificação jurídica e confirmação da pena 

imposta de 2 anos e 2 meses de prisão. Razão pela qual não é admissível 

recurso nesta parte (art. 400.º, n.º 1, als. e) e f), do CPP). 

IV -  É entendimento pacífico deste STJ que a qualificativa prevista na al. j) 

do n.º 2 do art. 132.º do CP consubstancia-se em agir “de forma 

calculada, planeada quanto ao local e ao momento, com imperturbada 

calma, revelando-se indiferença e desprezo pela vida, firmeza, 

tenacidade, sangue frio, um lento, reflexivo e cauteloso processo na 

execução e preparação do crime de forma a denotar insensibilidade e 

profundo desrespeito pela pessoa e vida humana.”. 

V -  No caso, verifica-se a indicada qualificativa uma vez que o arguido 

preparou as condições adequadas ai encontro com a vítima, à qual se 

dirigiu munido de arma de fogo, disparando 3 tiros à cabeça da vítima, a 

3/4 metros, disparando outros 3 tiros à queima-roupa à cara da vítima 

depois de proferir a expressão “Ainda estás vivo?”. 

VI -  Na avaliação do caso concreto e na ponderação global das 

circunstâncias nele presentes, o modo de execução do crime não deixa 

de exprimir uma atitude determinada e contumaz do recorrente, um 

propósito e persistência da intenção de matar. Tendo a moldura penal 

abstracta um limite mínimo de 16 anos, por força da agravação de um 

terço prevista no art. 86.º, n.º 3, da Lei 5/2006, de 23-02, e o limite máximo 

de 25 anos o que se constata é que a pena concreta foi fixada muito 

acima desse limite mínimo o que se crê adequado e equilibrado, pois a 

sua redução, além de não ser justificada ao nível da prevenção especial, 

criaria a aberrante ideia de impunidade. Pelo que a pena única aplicada 

pelas instâncias de 20 anos de prisão se afigura como adequada. 

 

 30-05-2019 

 Proc. n.º 21/17.4JAFUN.L1.S1 - 5.ª Secção 

 Nuno Gomes da Silva (relator)  

 Francisco Caetano 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 

 Inexiste oposição de julgados nos casos em que é patente que as 

situações factuais não são sobreponíveis, não se podendo, assim, falar de 

soluções opostas. 

 

 30-05-2019 

 Proc. n.º 295/16.8T9VPV.L1-A.S1 - 5.ª Secção 
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 Nuno Gomes da Silva (relator)  

 Francisco Caetano 

 

 Escusa 

 Imparcialidade 

 

 A relação de amizade existente entre o Sr. Juiz Conselheiro requerente e o 

arguido, consubstanciada no facto de terem sido colegas de escola, 

mantendo proximidade há mais de 50 anos, é motivo de escusa. 

 

 30-05-2019 

 Proc. n.º 26/19.0YFLSB - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (relatora)  

 Nuno Gomes da Silva 

 Francisco Caetano 

 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Pena suspensa 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Furto qualificado 

 

I  - A jurisprudência maioritária do STJ tem-se pronunciado no sentido de que 

o obstáculo algum existe à cumulação de penas de prisão suspensas na 

respectiva execução com outras penas de substituição do mesmo tipo ou 

com penas de prisão efectiva. E isto na consideração que, ainda que 

tenham integrado cúmulos jurídicos antes efectuados, havendo que 

desfazê-los para os reformular com vista à determinação de uma ou mais 

penas conjuntas, a final sempre caberá decidir se é, ou não, de manter a 

suspensão na respectiva execução de tais penas em relação à pena 

conjunta. 

II - Daí que, não exista qualquer óbice à integração, no cúmulo jurídico de 

conhecimento superveniente, de penas de prisão suspensas na execução 

e cujo prazo de suspensão ainda não haja decorrido (como sucede no 

caso vertente), ou tenha sido prorrogado, ou em que a suspensão haja 

sido revogada. 

III -  No caso em análise, a moldura penal abstracta do concurso é de 2 anos e 

10 meses de prisão (a mais elevada das concretas penas parcelares 

aplicada ao arguido, pela prática de um crime de furto qualificado) a 22 

anos de prisão (a soma de todas as penas parcelares que, num total de 

10, são de dimensão média baixa, salvo uma que é de dimensão baixa. 

IV -  O recorrente foi condenado na sua esmagadora maioria pela prática de 

crimes de furto qualificado (9, dos quais um tentado), a que acresce um 

crime de falsificação de documento, cometidos ao longo dos anos de 

2010 (5) e de 2012 (os demais). A ilicitude global dos factos, aferida em 
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função da medida das penas singulares em si mesmas e em relação ao 

conjunto, e do tipo de conexão que intercede entre os crimes, situa-se a 

um nível semelhante ao das ditas penas. 

V -  Ao nível da prevenção especial, importa não perder de vista o percurso 

criminal do arguido que, tendo cometido para cima de uma dezena de 

crimes de furto qualificado ao longo dos anos de 2010 e 2012, revela 

possuir certa propensão para a prática deste tipo de actuação ilícita. O 

arguido está desempregado e foi consumidor de estupefacientes, sendo 

casado e pai de dois filhos menores, contando actualmente com 42 anos 

de idade. Pelo que, tudo ponderado se afigura como adequada a pena 

única de 7 anos e 6 meses de prisão em lugar da pena única de 9 anos 

de prisão aplicada pela 1.ª instância. 
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