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3.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Cúmulo jurídico 

 

I  - Há que resistir à tentação de transformar a providência de “habeas 

corpus” num recurso, ou num seu sucedâneo, ordinário.  

II - Um procedimento de “habeas corpus” não é o meio adequado para se 

decidir a questão da feitura (ou não) de um cúmulo jurídico.  

III - O STJ não sindica aqui nulidades, irregularidades ou outras questões 

atinentes ao domínio da tramitação processual, dado que isso incumbe às 

instâncias. 

IV - Uma pena transitada em julgado, como a dos presentes autos, tem que 

ser de imediato, salvo algum imponderável (v.g., uma amnistia, perdão, 

prescrição), cumprida.  

V -  O início do cumprimento de uma pena transitada não depende da 

eventual feitura de um ou mais cúmulos jurídicos. O condenado inicia o 

cumprimento da pena e depois, se houver lugar a cúmulo jurídico, o 

tempo de cumprimento será tomado em consideração na respectiva 

liquidação.  

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

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

 

07-03-2019 

Proc. n.º 412/14.2PFLRS-C.S1 - 3.ª Secção 

Vinício Ribeiro (relator)  

Conceição Gomes 

Santos Cabral 

 

 Abuso sexual de crianças 

 Pornografia de menores 

 Crime continuado 

 Trato sucessivo 

 Medida concreta da pena 

 

I  - Nos presentes autos, em que é arguido Z, por acórdão de 2/5/2018 foi 

decidido: «Condenar o arguido … pela prática, em autoria material, de: 

- 7 (sete) crimes de pornografia de menores p. e p. pelo art. 176 n.º 1 b) e 

177 n.º6, do CP, na pena parcelar relativamente a cada um destes crimes 

de 1 (um) ano de 10 (dez) meses de prisão;  

- 15 (quinze) crimes de pornografia de menores p. e p. pelo art.º176 n.º1 

b) e 177 n.º7, do CP, na pena parcelar relativamente a cada um destes 

crimes de 2 (dois) anos de prisão; 

- 1 (um) crime de pornografia de menores p. e p. pelo art.º176 n.º1 b) do 

CP, na pena parcelar de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de prisão; 
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- 18 (dezoito) crimes de abuso sexual de criança p. e p. pelo art.º171 n.º3 

b) do CP, na pena parcelar relativamente a cada um destes crimes de 10 

(dez) meses de prisão;  

- 2 (dois) crimes de coacção, agravada, na forma tentada, p.p. pelos 

artigos 154º, nºs 1 e 2 e 155º nº 1, al. b) do CP, na pena parcelar 

relativamente a cada um destes crimes de 7 (sete) meses de prisão. 

Após cúmulo jurídico de penas vai o mesmo arguido condenado na PENA 

ÙNICA de 6 anos de prisão efectiva.» 

Foram também julgados totalmente procedentes ambos os pedido de 

indemnização civil. 

II - O MP, no seu recurso, coloca em causa somente a medida da pena numa 

dupla vertente: 

--penas parcelares fixadas relativamente a cada um dos crimes; 

--pena única, que entende dever ser uma pena «muito próximo dos 9 anos 

de prisão». 

Por seu turno, o arguido, no seu recurso, coloca em causa a qualificação 

jurídica dos factos bem como a medida da pena, que em seu entender 

deve ser reduzida para medida não superior a 5 anos e suspensa na sua 

execução. 

III - Embora as decisões das Relações ainda se mostrem divididas quanto à 

qualificação do trato sucessivo, a jurisprudência do STJ tem perfilhado, 

esmagadoramente, o entendimento que afasta, quer a continuação 

criminosa, quer a figura do crime exaurido, de trato sucessivo, dos crimes 

contra a liberdade e autodeterminação sexual, como os dos presentes 

autos. 

IV - A qualificação jurídica resultante da acusação, e abraçada pelo aresto em 

crise, no sentido de imputar um único crime de abuso sexual ou de 

pornografia de menores, relativamente a cada uma das menores 

envolvida, lançando mão da figura do crime de trato sucessivo, não se nos 

afigura correcta. 

A indeterminação relativamente ao número de crimes cometidos em 

determinado período de tempo não deve ser colmatada com o recurso à 

figura do trato sucessivo. 

A fase investigatória deve procurar determinar o número, ainda que 

elevado, de crimes cometidos. 

V -  Todavia, como essa questão não foi colocada no recurso do MP, que 

subscreve integralmente o acórdão quanto à matéria de facto e à 

qualificação jurídica, nem no recurso do arguido (neste, obviamente, não 

se pediria o agravamento da pena), não pode este STJ, em obediência ao 

princípio da reformatio in pejus (art. 409.º, n.º 1, do CPP), enquadrar e 

agravar a pena com base no afastamento do trato sucessivo.   

VI - No caso em análise a pena aplicável tem como limite mínimo 2 anos de 

prisão (pena parcelar mais levada) e como limite máximo a soma de todas 

as penas concretamente aplicadas, que ultrapassa, largamente, o máximo 

permitido por lei (25 anos de prisão: arts. 41.º, n.º 1 e 77.º, n.º 2 do CP). 
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Além de dois crimes de coacção agravada, na forma tentada (crimes 

contra a liberdade pessoal), estamos perante múltiplos crimes contra a 

liberdade e autodeterminação sexual.  

Os crimes sexuais e, entre eles, nomeadamente, o crime de abuso sexual 

de crianças e menores, estão largamente difundidos pela facilidade das 

novas tecnologias, sendo grande o alarme nomeadamente em razão da 

faixa etária das vítimas, como refere o aresto em crise. 

O arguido, que nasceu em 7/2/1966, num ambiente afectivo e equilibrado, 

atravessou mais tarde situações de carência económica e vivia sem laços 

de amizade e em situação de algum isolamento social (dados do relatório 

social constantes da matéria de facto). 

Os crimes foram perpetrados ao longo de vários anos (de 2011 a 2016), 

através de meios informáticos (o arguido criou 3 perfis falsos e fazia-se 

passar por um jovem de 14, 15, 16 e 17 anos; não existiram contactos 

físicos), lesando 28 menores (entre os 10 e os 16 anos), o que denota uma 

personalidade nada conforme com as regras de convivência em 

sociedade. 

Os factos sucederam-se em cadeia, estando todos, perante a facilidade 

de contacto que as novas tecnologias proporcionam, fortemente 

interligados. As afinidades e pontos comuns resultam à evidência da mera 

leitura das diversas situações fácticas espalhadas ao longo dos 28 

números da matéria provada: desde a abordagem com falsa informação 

acerca da sua verdadeira idade até se fazer passar por emigrante.   

A ilicitude e a culpa elevadas, a natureza dos crimes em causa, 

caracterizados pela sua danosidade e repulsa social, o seu número 

(várias dezenas), a sua extensão temporal, bem como o universo das 

lesadas, apontam para uma ilicitude global elevada. 

Em face de todo este enquadramento, considera-se ajustada a pena única 

de 7 anos de prisão. 

 

13-03-2019 

Proc. n.º 3910/16.0T9PRT.P1.S1 - 3.ª Secção 

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

 

 Pedido de indemnização civil 

 Trânsito em julgado 

 Concorrência de culpas 

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

 Erro notório na apreciação da prova 

 Questão nova 

 Dupla conforme 

 

I  - O trânsito em julgado firmado na vertente penal tem repercussões quanto 

à responsabilidade pela verificação do acidente e, concretamente, quanto 

ao grau de contribuição dos intervenientes por concorrência de culpas. 
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II - A 1.ª instância considerou que a vítima, agora recorrente, concorreu para 

a produção do acidente computando essa contribuição em 50% o que foi 

confirmado no acórdão ora recorrido, o que obteve confirmação integral 

pelo Tribunal da Relação, no âmbito do recurso interposto quanto à 

matéria penal, como quanto à parte cível. 

III - A medida da culpa atribuída ao arguido na sentença penal transitada, na 

proporção em que o foi, não pode deixar de ser considerada como 

elemento integrante do crime por que o agente foi condenado, não 

podendo ser reequacionada, no âmbito da discussão da matéria cível, a 

definição do modo e circunstancialismo do acidente e atribuição de culpa 

integradora do crime (no processo criminal) é definitiva. 

IV - Conforme jurisprudência do STJ, não é possível alteração de matéria de 

facto e de modificação da percentagem de culpa dos intervenientes no 

acidente que esteve na base do processo crime e do pedido de 

indemnização aí deduzido, sendo apenas possível alteração quanto ao 

quantitativo da indemnização na parte impugnada.  

V -  O caso julgado intraprocessual firmado com o acórdão recorrido (da 

Relação) obsta à reapreciação do grau de culpa de cada um dos 

intervenientes no acidente, estando definitivamente assente que cada um 

concorreu com igual medida de culpa. 

VI - Não é admissível um recurso interposto de um acórdão proferido pelo 

Tribunal da Relação para este tribunal, na parte em que convoca a 

reapreciação da decisão proferida sobre matéria de facto, quer em termos 

amplos, quer por erro de julgamento (erro na apreciação da prova), quer 

no quadro dos vícios do art. 410.º do CPP, impondo-se apenas conhecer 

oficiosamente dos vícios enunciados nos n.ºs 2 e 3 deste preceito, porque 

o seu conhecimento não constitui mais do que uma válvula de segurança 

a utilizar naquelas situações em que não seja possível tomar uma decisão 

(ou uma decisão correcta e rigorosa) sobre a questão de direito, por a 

matéria de facto se revelar ostensivamente insuficiente, por se fundar em 

manifesto erro de apreciação ou ainda por assentar em premissas que se 

mostram contraditórias e por fim quanto se verifiquem nulidades que não 

se devam considerar sanadas. 

VII - No que respeita ao vício da al. a) do n.º 2 do art. 410.º do CPP, cumprindo 

referir que este vício não deve ser confundido com a insuficiência de 

prova para a decisão de facto proferida, questão do âmbito da livre 

apreciação da prova (art. 127.º do CPP), subtraída aos poderes de 

cognição do STJ, a matéria de facto dada como provada no acórdão 

recorrido é suficiente para fundamentar a decisão proferida quanto à 

mecânica do acidente e à contribuição de cada um dos intervenientes 

para a sua verificação. 

VIII - O erro notório na apreciação da prova constitui um vício do raciocínio na 

apreciação das provas, evidenciado pela simples leitura do texto da 

decisão, erro tão evidente que salta aos olhos do leitor médio, sem 

necessidade de particular exercício mental.  

IX - Do texto da decisão recorrida e apenas deste, em conjugação com as 

regras da experiencia comum, não se extrai nenhum erro notório da 
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apreciação da prova. A versão dos factos acolhida pelo Tribunal da 

Relação mostra-se compatível com as regras da experiência comum, já 

que não se vislumbra que a dinâmica do acidente retratada pelo acórdão 

recorrido não corresponda a algo que, de facto, não possa ter ocorrido ou, 

que, na perspectiva do padrão do denominado homem comum ou homem 

médio, surja como um evento inacreditável, inverosímil, completamente 

desconforme com a realidade da vida. 

X  - A «confissão extrajudicial», invocada no recurso perante este STJ, não foi 

suscitada perante o Tribunal da Relação no âmbito do recurso interposto 

pelos demandantes, pelo que se está perante a formulação de uma 

«questão nova». 

XI - Os recursos destinam-se ao reexame das questões submetidas ao 

julgamento do tribunal recorrido e não de questões que antes não tenham 

sido submetidas à apreciação deste tribunal, não sendo lícito invocar no 

recurso questões que não tenham sido suscitadas nem resolvidas na 

decisão de que se recorre, sendo de rejeitar o recurso, por 

inadmissibilidade legal, nos termos dos arts. 420.º, n.º 1, alínea b), e 414.º, 

n.º 2, do CPP, quanto à questão referente à alegada «confissão 

extrajudicial». 

XII - Não estando em causa a aplicação do regime da revista excepcional do 

artigo 672.º do CPC, não é admissível recurso para o STJ, nos termos do 

disposto nos artigos 414.º, n.º 2, do CPP e 671.º, n.º 3, do CPC, aplicável 

por força do disposto no artigo 4.º do CPP, dos segmentos decisórios do 

acórdão recorrido que confirmaram, sem voto de vencido e sem 

fundamentação diferente, o decidido pela 1.ª instância, sendo, por isso, 

rejeitado o recurso nessa parte, nos termos dos artigos 420.º, n.º 1, alínea 

b), e 414.º, n.º 2, do CPP. 

XIII - Há que conhecer apenas, verificados os demais pressupostos de 

recorribilidade, do recurso que os demandantes interpõem da parte em 

que o Tribunal da Relação absolveu a Seguradora demandada do pedido 

de indemnização que formularam relativamente à perda de rendas 
habitacionais, no valor de €14.970,00 que a 1.ª instância acolhera. 

XIV - A irrecorribilidade do acórdão do Tribunal da Relação relativamente aos 

segmentos decisórios que configuram a situação de dupla conforme não 

constitui impedimento à admissibilidade do recurso para apreciação do 

segmento da decisão desfavorável para os demandantes não confirmativa 

da decisão da 1.ª instância. 

XV - Como o STJ vem admitindo, no caso de pedidos múltiplos ou 

cumulativos, a conformidade ou desconformidade da decisão da Relação 

com a decisão da 1.ª instância – relevante para efeitos de admissibilidade 

do recurso de revista – deve ser aferida isoladamente em relação a cada 

um dos segmentos da decisão final em que há pronúncia sobre esses 

pedidos. 

XVI - O recurso relativamente ao segmento indemnizatório da decisão 

recorrida não abrangido pela dupla conforme será admissível se se 

verificarem os requisitos impostos pelo artigo 629.º, n.º 1, do CPC: que a 

causa tenha valor superior à alçada do tribunal de que se recorre e a 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

6 

Número 255 – Março de 2019 

 

decisão impugnada seja desfavorável ao recorrente em valor superior a 

metade da alçada desse tribunal. 

XVII - Perante o valor do pedido de indemnização formulado nestes autos, 

nenhuma dúvida se coloca quanto à verificação do pressuposto de 

recorribilidade relativo ao valor da causa, o mesmo não sucedendo 

relativamente ao outro pressuposto de recorribilidade – o valor da 

sucumbência. 

XVIII - O valor da sucumbência ou do decaimento dos demandantes-

recorrentes, que se traduz no valor do prejuízo ou desvantagem que a 

decisão recorrida, no segmento não abrangido pela dupla conforme, 

representa para eles) acarreta para eles encontra-se, na situação em 

apreço, limitado ao montante de € 14.970,00. 

XIX - Pelo que, tendo presente o que dispõe o já citado art. 629.º, n.º 1, do 

CPC, quanto à medida da sucumbência mínima, para efeitos de 

interposição de recurso da decisão da Relação - superior a € 15.000,00 -, 

ou seja, superior a metade da alçada daquele Tribunal, há que concluir 

que, no caso sub juditio, o recurso não é admissível, porque o valor do 

decaimento é inferior, cumprindo, a propósito, lembrar que os juros 

moratórios não são quantificáveis ou atendíveis para efeitos de 

determinação do valor da causa ou para determinação do valor da 

sucumbência. 

XX - Assim, o recurso é rejeitado, nos termos das disposições conjugadas dos 

arts. 629.º, n.º 1, do CPC, aplicável por força do disposto no art. 4.º do 

CPP, e dos arts. 400.º, n.º 2, 420.º, n.º 1, al. b), e 432.º, todos do CPP. 

 

13-03-2019 

Proc. n.º 2400/11.1TASB.E1.S1 - 3.ª Secção 

Manuel Augusto de Matos (relator) * 

Lopes da Mota 

 

 Cúmulo jurídico 

 Roubo 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 

I  - Do acórdão recorrido e da matéria de facto dada como provada, resulta 

que o arguido praticou, em 4 ocasiões do ano de 2017, mais 

concretamente em 21 de Março, 19 de Agosto, 21 de Outubro e 2 de 

Novembro desse ano, 3 crimes de roubo e 2 crimes de roubo 

desqualificados pelo valor, tendo sido condenado nas penas singulares 

de 4 anos e 6 meses de prisão, 3 anos de prisão, 4 anos de prisão, 2 

canos de prisão e 2 anos de prisão. 

II - Perante a prática sucessiva destes crimes, é razoável admitir-se que o 

conjunto dos factos praticados já é revelador de uma certa tendência 

criminosa do arguido, não sendo propriamente reconduzível a uma 

pluriocasionalidade não radicada na sua personalidade, observação que 

se reforça quando se constata a prática pelo arguido de crimes da mesma 
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natureza (crimes de roubo), em 6 de Dezembro de 2016 e em 28 de Maio 

de 2017, pelos quais foi condenado em penas de prisão cuja execução foi 

suspensa. 

III - A pena única do concurso, formada nesse sistema de pena conjunta e 

que parte das várias penas parcelares aplicadas pelos vários crimes, 

deve ser, pois, fixada, dentro da moldura do cúmulo, tendo em conta o 

conjunto dos factos que integram os crimes em concurso e a 

personalidade do agente. 

IV - Impondo-se ainda atender na determinação da pena conjunta aos 

«princípios da proporcionalidade, da adequação e proibição do excesso», 

imbuídos da sua dimensão constitucional, pois que «a decisão que 

efectua o cúmulo jurídico de penas, tem de demonstrar a relação de 

proporcionalidade que existe entre a pena conjunta a aplicar e a avaliação 

– conjunta - dos factos e da personalidade, importando, para tanto, saber 

– como já se aludiu - se os crimes praticados são resultado de uma 

tendência criminosa ou têm qualquer outro motivo na sua génese, por 

exemplo se foram fruto de impulso momentâneo ou actuação irreflectida, 

ou se de um plano previamente elaborado pelo arguido», sem esquecer, 

que «[a] medida da pena única, respondendo num segundo momento 

também a exigências de prevenção geral, não pode deixar de ser 

perspectivada nos efeitos que possa ter no comportamento futuro do 

agente: a razão de proporcionalidade entre finalidades deve estar 

presente para não eliminar, pela duração, as possibilidades de 

ressocialização -» acórdão do STJ de 27-06-2012 (Proc. n.º 

70/07.0JBLSB-D.S1 – 3.ª Secção). 

V -  A decisão que determine a medida concreta da pena do cúmulo deverá, 

pois, correlacionar conjuntamente os factos e a personalidade do 

condenado no domínio do ilícito cometido por forma a caracterizar a 

dimensão e gravidade global do comportamento delituoso do agente, na 

valoração do ilícito global perpetrado. 

VI - Ponderando a idade do arguido à data da prática dos crimes – 17 e 18 

anos –, mas também que, como emerge da factualidade provada, o 

mesmo apresenta uma personalidade algo imatura, que se deverá ter em 

conta que se trata da primeira pena de prisão efectiva a cumprir e que o 

mesmo tem mantido em meio prisional comportamento institucional 

regular, já tendo trabalhado na faxina e frequenta aulas de português, 

inglês e informática e o curso prisional «Formar para Integrar», 

consideramos que a pena única aplicada é desproporcionada, 

justificando-se uma intervenção correctiva, no sentido da sua redução, 

tanto mais que, após o trânsito em julgado da presente decisão, se haverá 

de proceder à realização de novo cúmulo jurídico para englobamento da 

pena aqui aplicada com as penas aplicadas anteriormente. 

VII - Não se ignorando que as exigências de prevenção geral se fazem aqui 

sentir com intensidade, tendo em conta o valor e a dimensão dos bens 

jurídicos lesados pela conduta do arguido e que o mesmo revela fraca 

responsabilidade social e reduzida capacidade crítica face aos factos 

praticados, ainda que tenha noção do desvalor da sua conduta, 
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consideramos justa e adequada a pena única de 7 (sete) anos de prisão 

em vez dos 9 anos de prisão aplicada na decisão recorrida. 

 

13-03-2019 

Proc. n.º 425/17.2PAPTM.E1.S1 - 3.ª Secção 

Manuel Augusto de Matos (relator) * 

Lopes da Mota 

 

 Escusa  

 Imparcialidade 

 

I  - O pedido de escusa permite o afastamento do juiz quando, 

objectivamente, existir uma razão que, minimamente, possa beliscar a sua 

imagem de isenção e objectividade.  

II - Fundamental, é a formulação de um juízo hipotético baseado na 

percepção que um cidadão médio sobre o reflexo na imparcialidade do 

julgador da verificação de um facto ou situação concreta. 

III - Entende-se pela existência de motivo sério e grave susceptível de gerar 

desconfiança sobre a imparcialidade do Juiz Conselheiro requerente 

perante o circunstancialismo invocado no pedido de escusa quanto ao 

concreto relacionamento interpessoal com o Juiz Desembargador, 

recorrido no recurso penal distribuído àquele magistrado resultante do 

corte de relações após 20 anos de amizade e às participações contra si 

apresentadas pelo mesmo, quer para efeitos de procedimento criminal, 

quer para efeitos de procedimento disciplinar. 

IV - Perante o circunstancialismo apresentado no pedido de escusa 

consideramos que a intervenção do requerente no recurso penal que lhe 

foi distribuído pode razoavelmente correr o risco de ser considerada 

suspeita, podendo ser contestada a sua imparcialidade, sendo por isso de 

deferir a escusa apresentada. 

 

13-03-2019 

Proc. n.º 47/17.8YGLSB.B - 3.ª Secção 

Manuel Augusto de Matos (relator) 

Lopes da Mota 

 

 Abuso sexual de crianças 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 

 Medida concreta da pena 

 Princípio da proibição da dupla valoração 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Cúmulo jurídico 

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

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

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

de circunstâncias modificativas, que podem conduzir à punição por um 

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

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

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

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

da moldura definida pela pena mais grave aplicada aos crimes em 

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

anos de prisão, tendo em consideração, no seu conjunto, a gravidade dos 

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

II - Mostram os factos provados que as ofensas sexuais consistiram em coito 

anal e oral, que a vítima é filho do arguido e que esta tinha 11 anos de 

idade, estando preenchidos todos os elementos do tipo de ilícito do crime 

de abuso sexual de crianças agravado, nos termos dos artigos 171.º, n.ºs 

1 e 2, e 177.º, n.º 1, al. a), do CP. 

III - A conduta do arguido preenche, por dezasseis vezes, este tipo de crime, 

a que corresponde a pena de 4 anos a 13 anos e 4 meses de prisão, 

verificando-se, assim, uma situação de concurso de crimes a que é 

aplicável uma pena única conjunta nos termos do art. 77.º do CP. 

IV - Quanto aos concretos actos de abuso sexual (coito anal e coito oral), que, 

nos termos do n.º 2 do art. 171.º do CP, constituem factores de 

qualificação do tipo de crime, não podem estes, em si mesmos, ser tidos 

em conta nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 71.º, sob pena de 

violação do princípio da dupla valoração; o que releva, para estes efeitos, 

é o modo de execução desses actos e as circunstâncias em que foram 

praticados, nomeadamente o aproveitamento da relação de autoridade e 

de ascendência do arguido sobre a vítima, a quem impunha “temor 

reverencial”, resultantes do facto de esta ser seu filho, a energia criminosa 

com que actuou e a imposição de silêncio à vítima, bem como as 

circunstâncias de os factos terem sido praticados na casa de morada da 

família e de esta não ter outra pessoa que a pudesse proteger, o que, não 

fazendo parte do tipo de crime, milita severamente contra o arguido. 

V -  Desta perspectiva, depondo também fortemente contra o arguido, 

salienta-se o particular peso de agravação resultante da concreta idade 

da vítima, que tinha 11 anos de idade – circunstância que concretiza o 

elemento do tipo “menor de 14 anos” – e da gravíssima violação dos 

deveres que particularmente se impunham ao arguido, de protecção da 

criança; bastando à integração da previsão típica a simples existência da 

relação familiar, para efeitos da alínea a) do n.º 1 do art. 177.º, o que está 

em causa é a devida valoração do aproveitamento e abuso de uma 

posição manifesta de confiança, de autoridade ou de influência sobre a 

criança, resultante da relação familiar, a qual, na estrutura da valoração do 

artigo 177.º apenas se reconduz a elemento do tipo no caso da alínea b) 

do mesmo preceito, que não da respectiva alínea a). 
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VI - Tendo em consideração as circunstâncias valoradas na determinação das 

penas, as finalidades por estas prosseguidas, os princípios que lhe 

presidem e as molduras penais correspondentes a cada um dos crimes 

praticados, não se encontra fundamento que possa constituir base de 

discordância quanto às penas de 6 anos de prisão aplicadas a cada um 

dos crimes em concurso. 

VII - Como se tem sublinhado na jurisprudência constante deste Tribunal, com 

a fixação da pena conjunta pretende-se sancionar o agente, não só pelos 

factos individualmente considerados, mas também e especialmente pelo 

respectivo conjunto, não como mero somatório de factos criminosos, mas 

enquanto revelador da dimensão e gravidade global do comportamento 

delituoso do agente. 

VIII - Dos factos provados sobressai, de forma exuberante, pela frequência da 

reiteração das condutas, pela idade da vítima e pela gravidade da 

violação dos deveres cuja observância se impunha ao arguido, que este 

projectou nos factos praticados características de personalidade 

altamente censuráveis, reveladoras de particular necessidade de 

socialização, por manifesta falta de preparação para, face aos deveres a 

que particularmente estava obrigado, manter uma conduta respeitadora 

dos valores que, no seio da família, se impõem em vista da protecção e do 

desenvolvimento salutar da criança.  

IX - Tendo em conta os factos na sua globalidade, a sua íntima conexão 

pessoal, espacial e sequencial e as qualidades de personalidade do 

arguido neles manifestada, não se encontra qualquer fundamento para 

considerar que a pena única aplicada, de 12 anos de prisão, não se 

mostra adequada e proporcional à gravidade do facto e às necessidades 

que a sua aplicação visa realizar, sendo, pois, improcedente o recurso. 

 

13-03-2019 

Proc. n.º 610/16.4JAAVR.C1.S1 - 3.ª Secção 

Lopes da Mota (relator) * 

Vinício Ribeiro 

 

 Ofensa à integridade física agravada pelo resultado 

 Medida concreta da pena 

 Suspensão da execução da pena 

 

I  - A medida da pena deve, pois, ser fixada em função da prevenção geral, 

visando as penas a protecção dos bens jurídicos, e especial, intervindo a 

culpa como travão a essa medida ou limite inultrapassável. 

II - Ponderando a elevada ilicitude do facto (após contenda que teve como 

motivo o pedido de um cigarro por parte do arguido, que foi negado pela 

vítima, que o insultou e fez menção de o agredir, mas que rapidamente foi 

dominada pelo arguido, que a manietou impedindo-a de continuar a 

agressão, arrastando-a 15 metros e conduzindo-a para o local onde a 

empurrou, projectando-a de frente para o declive com cerca de 1,40 m de 

altura, onde acabou por cair desamparada, batendo com a cabeça numa 
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das pedras ali existente), quer pelo bem jurídico violado, que culminou na 

morte da vítima, quer pelo modo de actuação do arguido, sabendo que 

ela se encontrava embriagada, actuação essa que surgiu em resposta a 

anterior agressão física e verbal por parte da vítima, sendo todavia, 

desproporcionada e desadequada, não só porque já tinha terminado a 

agressão que lhe fora dirigida, mas também porque a vítima se 

encontrava embriagada, notoriamente e com um elevado grau de 

alcoolémia, considerando também que o dolo com que o arguido actuou 

quanto às ofensas à integridade física da vítima é intenso (dolo directo), 

sendo elevada também a negligência manifestada com a supressão da 

vida da ofendida (negligência consciente), mas sendo as exigências de 

prevenção especial diminutas, dada a personalidade revelada pelo 

arguido, bem como a ausência da prática de outros crimes da natureza 

dos que foram aqui apreciados, a situação familiar e a sua boa inserção 

social, afigura-se justa e adequada a pena de cinco anos de prisão, pela 

prática de um crime de ofensa à integridade física grave, previsto no art. 

144.º, al. d), do CP, agravado pelo resultado morte nos termos do disposto 

no art. 147.º, n.º 1, do CP. 

III - Ponderando o circunstancialismo em que o ocorreu a agressão, a 

circunstância de que o arguido não se apercebeu da gravidade dos 

ferimentos da ofendida e que tem sofrido com o sucedido de tal modo que 

foi afectado no seu estado psíquico e emocional a demandar tratamento 

médico, não possui antecedentes criminais pela prática de crimes desta 

natureza, é de concluir que a simples censura do facto e a ameaça da 

prisão aplicada, sujeita à entrega a uma instituição de solidariedade 

social, em prazo para o efeito, realizam, nesta data, de forma adequada e 

suficiente as finalidades da punição, garantindo a socialização em 

liberdade do condenado, suspendendo-se a execução da pena pelo 
período de 5 anos, sujeita à entrega pelo arguido da quantia de 5.000,00 € 

a uma instituição de solidariedade social, no prazo de um ano. 

 

13-03-2019 

Proc. n.º 1033/17.3JAPRT.P1.S1 - 3.ª Secção 

Fernando Samões (relator) 

Conceição Gomes 

 

 Burla relativa a trabalho ou emprego 

 Bem jurídico protegido 

 Modo de vida 

 Medida concreta da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 

I  - O crime de burla relativa a trabalho ou emprego previsto no art. 222.º do 

CP, é um crime de burla qualificada (de execução vinculada, em que o 

facto específico é o aliciamento ou promessa de trabalho no estrangeiro) 

por duas razões: a grande atractividade do meio enganoso (aliciamento 
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ou promessa de trabalho ou emprego); a maior dificuldade ou 

impossibilidade de autoprotecção da vítima (impossibilidade ou enorme 

dificuldade em indagar da real existência do trabalho ou emprego para 

que é aliciado ou lhe é prometido noutro país). 

II - Não obstante o arguido ter sido condenado, com trânsito em julgado, por 

ter cometido crimes 32 crimes de burla qualificada, 9 dos quais burla 

relativa a trabalho e emprego, a qualificativa «fazer modo de vida» não 

exige condenações anteriores pela mesma pratica criminosa, pois tal 

qualificativa «fazer modo de vida», dos crimes em que se verifica, não 

deve confundir-se com «o hábito de delinquir». 

III - Na determinação da medida da pena aplicada aos crimes de burla 

relativa a trabalho ou emprego qualificada por dela o arguido fazer modo 

de vida, e em particular na dosimetria da pena única, não é adequado 

ponderar-se a habitualidade. Seja pela proibição da dupla valoração (para 

quem queira sustentar que modo de vida e habitualidade são, afinal 

maneiras diferentes de traduzir juridicamente a mesma realidade), seja 

porque convocar uma carreira criminosa, significaria que o arguido se 

poderia enquadrar na categoria dos delinquentes por tendência, e remeter 

para a aplicação de uma pena relativamente indeterminada, conquanto se 

julgassem verificados os respectivos pressupostos legais. 

IV - Não merece censura a uniformidade da medida da pena de 2 anos e 6 

meses de prisão aplicada pela prática de cada um dos 31 crimes 

consumados de burla relativa a trabalho ou emprego, qualificada, e 

medida igual, entre si, para os 2 crimes tentados de 1 ano de prisão, que 

se justifica claramente porquanto estiveram presentes no cometimento de 

cada um dos crimes, os mesmos factores que comandam a determinação 

da medida da pena a aplicar em cada caso, pois também a quantia 

monetária ilicitamente obtida pelo arguido (perfazendo o total de 
€2.790,00) de cada uma das vítimas não é expressivamente desigual, não 

ultrapassando a fasquia do valor diminuto (maioritariamente foi de €77,00 

e de €95,00), com a exceção do ofendido de quem o arguido logrou obter 

a entrega de € 285,00 (e que, por isso, merecia um ligeiro agravamento da 

correspondente pena parcelar), a diversidade verificou-se apenas ao nível 

da realização do ilícito (31 consumados, 2 tentados), mas já não ao nível 

da culpa nem no que respeita às necessidades de prevenção (geral 

positiva e especial de integração).  

V -  Perante uma moldura penal abstracta de cúmulo entre 2 anos e 6 meses e 

25 anos, ponderando o massivo cometimento de crimes de burla relativo a 

trabalho ou emprego qualificado - integrantes da denominada 

criminalidade média-, agindo profissionalmente (desde finais de 2012 a 

dezembro de 2013 não lhe é conhecido outro modo de vida), num período 

de tempo significativo, e o seu histórico criminal registado (esta é a sua 

13ª condenação firme em 7 anos, e todas em pena de prisão), no total 

cometeu, cerca de cem crimes, predominantemente de burla) a acentuar 

as necessidades de prevenção especial de ressocialização, a 

censurabilidade ético-jurídica que é elevada (dolo direto e insistentemente 

renovado) e a personalidade global revelada pelo arguido, mas também 
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conferindo especial ênfase ao baixo valor do prejuízo causado a cada um 

dos lesados e, sobretudo, ao valor total também não considerável, com 

que o arguido ilicitamente se enriqueceu e ainda à obrigatoriedade de 

proceder a cúmulo jurídico de penas aplicadas em que foi condenado nos 

vários processos identificados nos factos provados, entende-se, no âmbito 

da moldura da pena do concurso, fazendo funcionar o princípio da 

proporcionalidade, reduzir a pena única a aplicar ao arguido para 6 anos 

de prisão (em detrimento da pena 8 anos de prisão aplicada em 1.ª 

instância). 

 

13-03-2019 

Proc. n.º 732/12.0PLSNT.L1.S1 - 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

 

 Tráfico de menor gravidade 

 Medida da pena 

 Suspensão da execução da pena 

 Perda de bens a favor do Estado 

 Princípio do acusatório 

 

I  - Prevê o art. 25.º do DL n.º 15/93, epigrafado de “tráfico de menor 

gravidade”, um crime de tráfico de estupefacientes privilegiado 

relativamente ao tipo fundamental (previsto no art. 21.º), punível com pena 

de prisão de 1 a 5 anos, quando se tratar das substâncias previstas nas 

tabelas I a III, V e VI anexas ao diploma. Esse privilegiamento assenta 

numa considerável diminuição da ilicitude do facto, “tendo em conta 

nomeadamente os meios utilizados, a modalidade ou as circunstâncias da 

ação, a qualidade ou a quantidade das plantas, substâncias ou 

preparações”. 

II - O privilegiamento deste tipo legal de crime não resulta pois de um 

concreto elemento típico que acresça à descrição do tipo fundamental 

(art. 21.º do mesmo diploma), mas sim da constatação de uma diminuição 

considerável da ilicitude, a partir de uma avaliação da situação de facto, 

para a qual o legislador não indica todas as circunstâncias a atender, 

limitando-se a referir “os meios utilizados, a modalidade ou as 

circunstâncias da ação, a qualidade e a quantidade das substâncias”, 

abrindo a porta à densificação doutrinal ou jurisprudencial do conceito de 

“menor gravidade”.  

III - Na senda dessa densificação, dir-se-á que assumem particular relevo na 

identificação de uma situação de menor gravidade:  

- a qualidade dos estupefacientes comercializados ou detidos para 

comercialização, tendo em consideração nomeadamente a distinção entre 

“drogas duras” e “drogas leves”; 

- a quantidade dos estupefacientes comercializados ou detidos para esse 

fim; 

- a dimensão dos lucros obtidos; 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

14 

Número 255 – Março de 2019 

 

- o grau de adesão a essa atividade como modo e sustento de vida;  

- a afetação ou não de parte dos lucros conseguidos ao financiamento do 

consu-mo pessoal de drogas;  

- a duração temporal, a intensidade e a persistência no prosseguimento 

da ativi-dade desenvolvida;  

- a posição do agente no circuito de distribuição clandestina dos 

estupefacientes;  

- o número de consumidores contactados;  

- a extensão geográfica da atividade do agente;  

- o modo de execução do tráfico, nomeadamente se praticado 

isoladamente, se no âmbito de entreajuda familiar, ou antes com 

organização ou meios mais sofisticados, nomeadamente recorrendo a 

colaboradores dependentes e pagos pelo agente. 

É a imagem global do facto, ponderadas conjuntamente todas as 

circunstâncias relevantes que nele concorrem, que permitirá a 

identificação de uma situação de ilicitude consideravelmente diminuída, 

de menor gravidade, ou seja, uma situação em que o desvalor da ação é 

claramente inferior ao padrão ínsito no tipo fundamental de crime – o 

tráfico de estupefacientes previsto no art. 21º do DL nº 15/93. 

IV - Provando-se que as drogas comercializadas eram heroína e cocaína, 

típicas “drogas duras”, para além de MDMA; que as quantidades de 

estupefacientes detidas pelo arguido não podem ser consideradas 

diminutas, já que somam 73,818 gramas de heroína (71 doses), 55,349 

gramas de cocaína (109 doses) e 7,976 gramas de MDMA (37 doses); 

que, à época, ao arguido não era conhecida qualquer atividade laboral, 

pelo que se deduz que a venda de estupefacientes constituiria, ao menos, 

a fonte principal de obtenção de rendimentos; que essa atividade duraria 

desde havia alguns meses (um máximo de cinco), sendo o arguido 

normalmente contactado por telemóvel pelos interessados, tendo no 

entanto sido identificados apenas dois deles; que o arguido era um 

“retalhista”, atuava isoladamente, e a sua área de ação não ultrapassava o 

concelho de Lagos, onde então residia; uma ponderação global destes 

factos não aponta para uma situação de gravidade consideravelmente 

diminuída, pois pesa, em sentido negativo, a qualidade e a quantidade 

dos estupefacientes detidos pelo arguido e a existência de “clientes fixos”, 

embora só dois tenham sido identificados; em sentido oposto é de 

salientar a atuação isolada; mas tal não basta para sustentar uma 

“imagem global” de ilicitude diminuta. 

V -  O tribunal recorrido fixou a pena em 6 anos de prisão, numa moldura de 4 

a 12 anos de prisão, fundando-se essencialmente na necessidade de 

proteção das expetativas da prevenção geral e também da prevenção 

especial, reconhecendo embora o grau mediano de ilicitude dos factos e 

a falta de antecedentes criminais da mesma natureza. Entende-se, porém, 

que estas circunstâncias não foram devidamente valoradas no acórdão 

recorrido, impondo-se uma redução da pena. Na verdade, a “mediania” 

do grau da ilicitude terá de refletir-se mais fortemente na medida da pena, 

assim como a ausência de cadastro neste tipo de criminalidade, que é um 
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dado relevante. A culpa também não pode ser considerada elevada, 

correspondendo antes a um grau normal neste tipo de crime. São fortes, é 

sabido, as exigências da prevenção geral nesta área da criminalidade. 

Quanto à prevenção especial, é de considerar que o período em que o 

arguido se dedicou à venda de estupefacientes coincidiu, não por acaso 

aparentemente, com uma época em que não tinha uma situação laboral 

estável, trabalhando em estabelecimentos de diversão noturna sem 

vínculo laboral, situação essa que é propícia à solicitação para a prática 

de atividades ilícitas, nomeadamente aquela a que o arguido efetivamente 

se dedicou. Ponderando as circunstâncias do caso, os interesses 

preventivos e o nível da culpa, entende-se que a pena deverá ser fixada 

em 5 anos de prisão. 

VI - Esta pena admite a suspensão da execução, por força do art. 50º, nº 1, do 

CP, medida expressamente solicitada pelo arguido e que sempre teria 

que ser ponderada, por força da mesma disposição legal. A atividade 

criminosa do arguido decorreu num período em que ele se encontrava 

sem vínculo laboral, longe da família, sem “pouso certo”, e 

simultaneamente inserido num meio propício ao desenvolvimento de 

condutas ilícitas, nomeadamente relacionadas com o tráfico de 

estupefacientes. A precariedade laboral e social facilitaram sem dúvida a 

adesão à atividade ilícita.  Antes desse período as únicas condutas 

ilegais praticadas pelo arguido reportam- se ao crime de condução sem 

carta. Presentemente, e desde agosto de 2018, o arguido encontra-se a 

trabalhar, com contrato a termo certo, num posto de trabalho para o qual 

frequentou, com aproveitamento, um curso de formação profissional. O 

seu vencimento mensal permite-lhe assegurar as suas despesas pessoais 

e demais encargos, nomeadamente com a pensão de alimentos dos 

filhos. Tem permanecido sempre em liberdade. 

VII - Perante esta factualidade, é possível concluir que há fundamento para 

formular um juízo favorável quanto ao comportamento futuro do arguido. 

Um juízo arriscado, porventura bastante arriscado, mas que vale a pena 

assumir, em nome do princípio da ressocialização do condenado, que 

também integra os fins das penas. Na verdade, interromper a atual 

situação em que o arguido se encontra, com a sua inserção no mundo do 

trabalho, ainda não garantida definitivamente mas “encaminhada”, e 

consequentemente na sociedade, seria quebrar um percurso que o 

arguido está a seguir, seria frustrar as vias abertas pelo novo rumo que o 

arguido escolheu. A suspensão da pena é sempre uma aposta do tribunal, 

no sentido em que nunca há certezas sobre o comportamento futuro do 

condenado. Mas a suspensão não deverá ser negada quando o risco não 

seja excessivo, quando não seja temerário. É o que se afigura acontecer 

no caso dos autos.  

VIII - O instituto da perda de instrumentos do crime, previsto no art. 109.º do 

CP, visa acautelar interesses preventivos. Com ele pretende-se garantir a 

segurança das pessoas, a moral e a ordem públicas e também combater 

o risco de cometimento de novos crimes. Esta natureza exclusivamente 

preventiva, prescindindo completamente da culpa do agente, e 
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prescindindo inclusivamente de qualquer condenação (n.º 2 do citado art. 

109º do CP), afasta a possibilidade de caracterizar a medida como pena 

acessória, ou como efeito da pena ou da condenação. 

IX. E também não se trata de uma medida de segurança, pois a 

“perigosidade” que sustenta a perda reporta-se aos objetos em si, não ao 

agente. Em bom rigor, o instituto da perda dos instrumentos do crime 

reveste-se de uma natureza específica, não redutível a qualquer daquelas 

categorias. Tratar-se-á de uma providência sancionatória de natureza 

análoga à medida de segurança.  

X  - Este inequívoco caráter sancionatório, mau grado a sua natureza 

específica, impõe que a perda dos instrumentos do crime, tal como a 

aplicação das penas ou das medidas de segurança, esteja sujeita ao 

princípio da acusação. Só a imputação, na acusação, dos factos 

integradores dos pressupostos de perdimento dos instrumentos do crime, 

a individualização dos instrumentos cuja perda se requer e a 

fundamentação jurídica desse requerimento permitirá ao tribunal 

pronunciar-se sobre esse perdimento. Ou seja, o tribunal não pode 

oficiosamente declarar a perda de instrumentos do crime que o Ministério 

Público não solicitar, sob pena de ofensa do princípio da acusação. 

 

13-03-2019 

Proc. n.º 227/17.6PALGS.S1 - 3.ª Secção 

Maia Costa (relator) * 

Pires da Graça 

 

 Recurso de revisão 

 Inconciliabilidade de decisões 

 

I  - São dois os pressupostos cumulativos do requisito previsto na al. c) do n.º 

1 do art. 449.º do CPP: que os factos que fundamentaram a condenação 

sejam inconciliáveis com os considerados provados noutra sentença; e 

que dessa oposição resultem graves dúvidas sobre a justiça da 

condenação. Os factos de uma e outra das sentenças têm pois de ser 

rigorosamente incompatíveis, o que só se verificará se a oposição se 

referir a factos provados nas duas sentenças, e não a uma contradição 

entre factos provados e não provados.  

II - Por outro lado, só a oposição entre sentenças está prevista no preceito, 

não servindo portanto de fundamento de revisão a oposição entre a 

sentença condenatória e uma decisão de outro tipo (por exemplo, 

despacho de arquivamento do MP). 

III - Acresce que a sentença fundamento da oposição pode ser condenatória 

ou absolutória. E tanto pode ser anterior como posterior à condenação 

que é impugnada no recurso de revisão. O que importa é que esteja 

transitada em julgado. 

IV - A inconciliabilidade dos factos não basta. Importa ainda que a oposição 

dos factos induza graves dúvidas sobre a justiça da condenação. A 

oposição terá portanto de referir-se aos elementos constitutivos do crime e 
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colocar o julgador perante uma dúvida insanável sobre a verificação de 

qualquer deles. 

 

20-03-2019 

Proc. n.º 224/13.0TAARC-B.S1 - 3.ª Secção 

Maia Costa (relator) * 

Pires da Graça 

Santos Cabral 

 

 Reclamação 

 Ambiguidade 

 Apoio judiciário 

 Isenção de custas 

 

I  - Entende o Reclamante configurar uma ambiguidade, a corrigir, nos termos 

da norma invocada – art. 380.º, n.º 2, al. b), do CPP - a não menção 

expressa «sem prejuízo do apoio judiciário» no acórdão deste STJ.  

II - Tal menção não tem de figurar numa decisão em que estejam em causa 

custas a cargo de quem beneficia de apoio judiciário, eventualmente 

devidas, porquanto, a questão tem que ver com a exigibilidade das 

custas, questão que só oportunamente, e eventualmente, se ponderará, 

ou seja, no momento em que se venha a apurar que o requerente de 

protecção jurídica possuía, à data do pedido, ou adquiriu no decurso da 

causa ou no prazo de quatro anos após o seu termo, meios económicos 

suficientes para pagar as custas de cujo pagamento haja sido declarado 

isento, caso em que, e só então, será instaurada acção para cobrança 

das respectivas importâncias, sendo este o regime contemplado no art. 

13.º, n.º 1, da Lei 34/2004, de 29-07 - Acesso ao Direito e aos Tribunais.  

III - Não existindo previsão legal para a menção expressa «sem prejuízo do 

apoio judiciário», não se observa qualquer omissão que deva ser suprida, 

nem qualquer obscuridade que deva ser objecto de aclaração, nem 

ambiguidade que deva ser corrigida. 

 

20-03-2019 

Proc. n.º 1032/16.2T9CLD.C1-A.S1 - 3.ª Secção 

Manuel Augusto de Matos (relator) 

Lopes da Mota 

Santos Cabral 

 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Conflito negativo de competência 

 Autoridade judiciária 

 Recusa facultativa de execução 

 Conferência 

 Princípio da investigação 

 Nulidade 
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I  - Não cabe à autoridade judiciária de execução o controlo da competência 

da autoridade judiciária de emissão, pelo que, desde que a autoridade 

judiciária em causa seja uma das comunicadas ao Secretariado-Geral do 

Conselho, nos termos do n.º 3 do art. 6.º da Decisão-Quadro do Conselho, 

de 13-06-2002, nada mais há a controlar/apreciar, por parte da autoridade 

judiciária de execução. 

II - O facto de, em sede de conflito negativo de competência, o STJ de 

Espanha ter declarado o Juzgado de Instrucción n.º 32 de Madrid 

incompetente para o procedimento criminal no âmbito do qual foi emitido 

o presente MDE, e ordenado a remessa daquele procedimento criminal ao 

Juzgado Central de Instrucción n.º 4 da Audiência Nacional de Espanha, 

em nada releva para efeitos do presente MDE. 

III - Tal decisão não constitui motivo de recusa facultativa ou obrigatória do 

MDE, nos termos dos arts. 11.º, 12.º e 12.º-A da Lei 65/2003, de 23-08 e o 

Juzgado de Instrucción n.º 32 de Madrid é, incontornavelmente, uma 

autoridade judiciária competente, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da 

Decisão-Quadro do Conselho, de 13 de Junho de 2002, relativa ao 

mandado de detenção europeu e aos processos de entrega entre os 

Estados-Membros (2002/584/JAI). 

IV - Em sede de processo de MDE, não é obrigatória a realização de 

audiência/alegações. Pelo que, quando não haja lugar a produção de 

prova, o julgamento é realizado em conferência. 

V -  O princípio da investigação, previsto no art. 340.º do CPP, é plenamente 

aplicável ao processo de MDE, ex vi do art. 34.º da Lei 65/2003, de 23-08, 

sendo neste sentido a jurisprudência predominante deste STJ. 

VI - Estando em causa meios de prova essenciais, pois que, a confirmação 

que nos processos indicados pelo arguido, estão em causa os mesmos 

factos que motivaram a emissão do MDE, pode configurar a causa de 

recusa facultativa prevista na al. b) do n.º 1 do art. 12.º da Lei 65/2003, de 

23-08, a omissão de tais diligências probatórias configura a nulidade 

prevista na al. d) do n.º 2 do art. 120.º do CPP, o que como decorre do 

disposto no art. 122.º, n.º 1, do CPP, torna inválido, não apenas o 

julgamento realizado, mas também os actos subsequentes, impondo-se, 

declarar também a nulidade do acórdão recorrido. 

 

20-03-2019 

Proc. n.º 37/18.3YREVR.S2 - 3.ª Secção 

Raúl Borges (relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Roubo 

 Detenção de arma proibida 

 Homicídio  

 Tentativa 

 Cúmulo jurídico 

 Pluriocasionalidade 

 Pena única 
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I  - Com a fixação da pena conjunta pretende-se sancionar o agente, não só 

pelos factos individualmente considerados, mas também e especialmente 

pelo respectivo conjunto, não como mero somatório de factos criminosos, 

mas enquanto revelador da dimensão e gravidade global do 

comportamento delituoso do agente, visto que a lei manda se considere e 

pondere, em conjunto (e não unilateralmente), os factos e a personalidade 

do agente. 

II - Porque as penas em concurso têm diferentes naturezas (de prisão e de 

multa) a diferente natureza mantém-se na pena única aplicada ao 

concurso de crimes, conforme dispõe o art. 77.º, n.º 3, do CP. 

III - Perante a prática pelo arguido de 27 crimes de roubo (sendo 22 de roubo 

qualificado, um deles na forma tentada e 5 crimes de roubo simples, um 

deles na forma tentada), 1 crime de detenção de arma proibida e ainda 1 

crime de homicídio, na forma tentada, nos meses de Dezembro de 2014 a 

Março de 2015, concluísse que o arguido os praticou numa cadência que 

se traduz no cometimento de crimes “em serie” ou em cadeia. 

IV - Perante uma moldura penal abstracta de cúmulo jurídico de 5 anos e 6 

meses a 25 anos, da ponderação em conjunto, interligada, quer da 

apreciação dos factos, de forma a poder avaliar-se globalmente da 

gravidade destes, e da conexão entre eles, quer da personalidade neles 

manifestada, gerando a conclusão sobre a sua motivação subjacente 

(oriunda nessa altura de tendência para delinquir, e não de 

pluriocasionalidade não fundamentada na personalidade), e tendo em 

conta, o efeito previsível da pena no comportamento futuro do arguido e 

as balizas legais da punição, tendo sido intensa a culpa do arguido na 

prática dos factos, conclui-se que se mostra adequada a pena de 15 anos 

de prisão (em detrimento da pena de 17 anos de prisão aplicada pelas 

instâncias), sem prejuízo da manutenção da pena de 380 dias de multa, à 
taxa diária de € 5,00, e mantendo-se a pena acessória de expulsão, por 5 

anos aplicada. 

 

20-03-2019 

Proc. n.º 1053/14.0PFCSC-D.L1.S1 - 3.ª Secção 

Pires da Graça (relator) 

Raúl Borges 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Prazo de interposição de recurso 

 Trânsito em julgado 

 Tempestividade 

 

I  - Se o acórdão da Relação não admitia recurso ordinário (atento o disposto 

no art. 400.º, n.º 1 al. f) do CPP), e o recorrente no prazo de 10 dias, não 

arguiu nulidades do aludido acórdão (ao abrigo do art. 380.º, n.º 1, al. b) 

aplicáveis por força do art. 425.º, n.º 4, ambos do CPP), nem recorreu para 

o TC (art. 75.º, n.º 1, da Lei 28/82, de 15-11), o acórdão recorrido transitou 
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em julgado decorrido o aludido prazo de 10 dias, conforme estabelece o 

art. 628.º do CPC. 

II - Sendo pressuposto formal da admissibilidade do recurso para fixação de 

jurisprudência a sua interposição nos 30 dias subsequentes ao trânsito em 

julgado do acórdão recorrido e tendo o recorrente apresentado o recurso 

para fixação de jurisprudência antes de decorridos 10 dias após a 

notificação do mesmo, forçoso é concluir que o recurso foi apresentado 

prematuramente fora do prazo legal. 

III - Tendo o presente recurso sido interposto antes do termo inicial do prazo 

legalmente previsto, é o mesmo intempestivo, pelo que, não deveria ter 

sido admitido, sendo que, de qualquer modo a decisão de admissão não 

vincula o tribunal superior. 

 

20-03-2019 

Proc. n.º 42/18.0GAMNC.G1-A.S1 - 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

Santos Cabral 

 

 Recurso de revisão 

 Novos meios de prova 

 Declaração 

 

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

449.º do CPP (único que importa ao vertente recurso de revisão), exige 

desde logo a descoberta de novos factos ou meios de prova. 

II - Exige ainda que os novos factos ou meios de prova, por si sós ou 

combinados com os que foram apreciados no processo, suscitem graves 

dúvidas sobre a justiça da condenação. 

III - Resultando das 2 declarações dactilografadas apresentadas pelo 

recorrente que as pessoas que as terão assinado não estavam no local do 

crime e, logicamente, não o presenciaram, não sabendo quando, como, 

nem por quem foi cometido, não sendo, pois, testemunhas presenciais ou 

que possam aportar qualquer dado relevante sobre as concretas 

circunstâncias do crime de homicídio na forma tentada pelo qual o 

recorrente está condenado, forçoso é concluir que as mesmas são, pois, 

provas inconsistentes para mudar a convicção do tribunal quanto à justiça 

da condenação do arguido.  

IV - Se o recorrente reconhece (confessa), que as testemunhas cujas 

declarações junta não foram arroladas e, consequentemente, inquiridas na 

audiência por "não as ter querido incomodar com pedidos de uma - quase 

sempre demorada e por vezes em vários dias - presença no Tribunal", 

forçoso é concluir que as provas apresentadas não são novas, não se 

descobriram depois da condenação. Preexistam ao julgamento e à 

condenação e não eram desconhecidas do arguido, que nem sequer as 

ignorava (na sua alegação, sabendo delas não as quis incomodar). 
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V -  O recurso de revisão não é uma nova oportunidade para apresentar 

provas que podiam ter sido apresentados no tribunal de instância.  

 

20-03-2019 

Proc. n.º 165/15.7PLSNT-B.S1 - 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

Santos Cabral 

 

 Dupla conforme 

 Confirmação in mellius  

 Alteração substancial de factos 

 Alteração da qualificação jurídica 

 

I  - O requisito da dupla conforme também se verifica, para além dos casos 

em que o acórdão da Relação confirma integralmente a decisão de 1.ª 

instância, quando a Relação mantém inalterada a qualificação dos factos, 

embora reduza a medida da pena ou aplique uma pena menos grave 

(confirmação in mellius).  

II - É de rejeitar por inadmissível, nos termos do disposto no art. 400.º, n.º 1, 

al. f), do CPP, o recurso de acórdão da Relação que, na sequência de 

recurso interposto pelo arguido, alterou, em favor do recorrente, um 

pequeno segmento da decisão da 1.ª instância, o ponto 7 da matéria de 

facto dada como provada, passando a constar do mesmo que o 

recorrente entregava então ao arguido J, em média, duas vezes por mês 

e, não, como por lapso material consta do Acórdão recorrido, duas vezes 

por semana, reduzindo a pena de 5 anos e 6 meses para a pena de 5 

anos e 2 meses de prisão, pela prática de um crime de tráfico de 

estupefacientes, p. e p. pelo art. 21.º, n.º 1, do DL 15/93, de 22-01. 

III - A circunstância de tal alteração resultar da correção de um lapso material, 

não constitui uma alteração da matéria de facto, no sentido de que não 

existe identidade de facto, sendo que a qualificação jurídica é a mesma. 

 

20-03-2019 

Proc. n.º 1/16.7GACNT.C1.S1 - 3.ª Secção 

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Violação das regras de construção 

 Pedido de indemnização civil 

 Competência material 

 Tribunal de trabalho 

 Caso julgado 

 Prazo de prescrição 

 Danos não patrimoniais 
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I  - A competência, em razão da matéria, do tribunal, afere-se pela pretensão 

formulada pelo autor caracterizada pelo pedido e causa de pedir (sendo 

que na análise desta se consideram os factos narrados e o 

enquadramento jurídico que lhe está subjacente). 

II - Pese embora o Tribunal de Trabalho tenha competência para apreciar e 

decidir a totalidade dos prejuízos sofridos pela vítima do acidente de 

trabalho, nos termos gerais de direito (incluindo os danos não 

patrimoniais) quando há violação culposa das regras de segurança, 

sempre que o facto ilícito e culposo em causa, também assuma natureza 

criminal, a causa de pedir e o pedido formulados na petição assumem 

esses contornos, e a lei estende ao Tribunal Criminal a competência, nos 

termos do art. 71.º do CPP, para conhecer dessa responsabilidade civil. 

III - Inexiste qualquer caso julgado (formal ou material), que impeça o Tribunal 

Criminal de conhecer e condenar em indemnização por danos não 

patrimoniais no âmbito do pedido de indemnização civil, na medida em 

que, em momento algum da sentença laboral foi apreciada ou decidida a 

questão da violação culposa das regras de segurança por parte da 

entidade empregadora (ou de outra entidade responsável) ou dos danos 

emergentes dessa violação e ao invés, no presente o pedido de 

indemnização civil a causa de pedir tem na sua génese a prática de um 

crime de violação das regras de segurança por negligência e são 

peticionados danos (não patrimoniais) ocasionados pela prática desse 

crime, forçoso é concluir que não são coincidentes a causa de pedir, o 

pedido, ou o conhecimento oficioso feitos no processo laboral, e a causa 

de pedir e o pedido formulado no pedido de indemnização civil deduzido 

nestes autos. 

IV - Uma vez que o ilícito praticado, em 09-04-2013, constitui crime de 

violação de regras de segurança por negligência, p. e p. pelo art. 152.-B, 

n.ºs 1, 2 e 3, al. b) do CP, punível com pena de prisão até 5 anos, o prazo 

de prescrição do procedimento criminal é de 10 anos - art. 118.º, n.º 1, al. 

b) do CP, pelo que, o lesado exerceu tempestivamente em 04-05-2016 o 

seu direito à indemnização por danos não patrimoniais, inexistindo assim 

prescrição/ e ou caducidade do direito a reclamar a indemnização 

peticionada.  

V -  A fundamentação da decisão impugnada permite, a apreensão, por um 

destinatário razoável e normal, das razões pelas quais foi atribuída ao 

recorrente (Demandante Civil) uma indemnização maior, pelo que é de 

concluir que estamos perante uma suficiência de fundamentação. 

VI - O que o legislador pretendeu na previsão do art. 379.º, n.º 1, al. a) e do 

art. 425.º, n.º 4, ambos do CPP é que a fundamentação exarada permitisse 

ao tribunal de recurso exercer a sua função de controlo das decisões dos 

tribunais inferiores e, no nosso entender, tal controlo é possível na 

presente fundamentação. Isto é, o presente Tribunal (de recurso) está em 

condições de entender qual foi o iter lógico, o raciocínio do Tribunal a quo 
para proceder ao aumento da indemnização para 200.000€.  

VII - Não se pode confundir falta de convencimento na decisão com falta de 

fundamentação da decisão. 
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VIII - Tendo em conta que a compensação não se compadece com valores 

simbólicos - a título de quantum indemnizatórios - para casos em que 

estão em causa danos irreversíveis e sofrimentos e tristeza profundas para 

uma vida, aos 39 anos de idade, vendo-se privado de locomover, sem 

possibilidade de utilizar o corpo, e dependente de terceira pessoa para o 

resto da sua vida, para realizam de tarefas básicas do dia-a-dia que o 

impedem de desfrutar de forma plena a sua vida, seja familiar, sexual e 

social, sendo 5 (cinco) os responsáveis civis pela indemnização (ainda 

que tenhamos consciência que respondem em regime de solidariedade) 

com rendimentos medianos, não se vislumbra qualquer excesso no valor 
de 200.000€ atribuído pelo Tribunal da Relação a título de danos não 

patrimoniais. 

 

20-03-2019 

Proc. n.º 183/13.0GAVNO.E1.S1 - 3.ª Secção 

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Roubo 

 Burla qualificada 

 Cúmulo jurídico 

 Pena relativamente indeterminada 

 

I  - Nos presentes autos, por acórdão de 6/6/2017, foi efectuado o cúmulo 

jurídico e condenado o arguido nos seguintes termos: 

«Decide-se condenar o arguido J: 

- Pela prática dos crimes referidos nos n.º 3. e 5. deste acórdão 

(processos nº 12/11.9GCRMZ e 114/14.0JACBR), e dos crimes cometidos 

nos dias 28-03-2014, 08-04-2014, 09-04-2014 e 13-04-2014, e que foram 

julgados no processo nº 112/14.3GASPS (ponto 4. deste acórdão), 

fixando-se a pena única de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de prisão, na 

pena relativamente indeterminada de 5 (cinco) anos (mínimo) a 13 (treze) 

anos e 6 (seis) meses (máximo); 

- Pela prática dos crimes cometidos nos dias 06-05-2014 e 09-05-2014, e 

que foram julgados no processo nº 112/14.3GASPS (ponto 4. deste 

acórdão), fixando-se a pena única de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de 

prisão e, em consequência, na pena relativamente indeterminada de 2 

(dois) anos e 10 (dez) meses (mínimo) a 10 (dez) anos e 3 (três) meses 

(máximo). 

Penas estas que o arguido/condenado deve cumprir em sucessão.» 

II - O arguido, no seu recurso, defende que deve ser cominada uma pena 

única, não devendo ser fixada em termos relativamente indeterminados. 

III - A figura do cúmulo por arrastamento tem merecido repúdio firme por parte 

da jurisprudência. 

O cúmulo por arrastamento abrange, por “grosso e atacado” todas as 

penas resultantes de condenações anteriores ainda não cumpridas 

(prescritas ou extintas). Tal tipo de cúmulo, além de impedir cúmulos 
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sucessivos com cumprimento sucessivo de penas, eliminando a diferença 

entre concurso e sucessão, acaba, também, por tornar irrelevante a 

distinção entre figuras como a reincidência e o concurso de crimes. 

Atenta a data dos factos e o trânsito em julgado, verifica-se que existe 

uma relação de cúmulo entre as penas dos processos 12/11 (processo 

onde se verificou o primeiro trânsito em julgado em 28/4/2014), 112/14 

(quanto às penas dos crimes com factos praticados nos dias 28-03-2014; 

08-04-2014; 09-04-2014; 13-04-2014, dado que ocorreram antes do 

primeiro trânsito em julgado verificado no cit. proc. 12/11) e 114/14. 

E atentos os mesmos elementos, verifica-se também que existe uma 

relação de cúmulo entre as penas do processo 112/14 (mas apenas 

quanto às penas dos crimes com factos praticados nos dias 06-05-2014 e 

09-05-2014, factos ocorridos já depois daquele trânsito em julgado 

ocorrido no proc. 12/11). 

Há por isso dois cúmulos a efectuar, cujas penas serão cumpridas 

sucessivamente: o primeiro cúmulo jurídico com as penas dos processos 

12/11, 112/14 (relativamente a algumas penas) e 114/14; o segundo 

cúmulo jurídico com as penas (duas) do processo 112/14. 

IV - Nos termos do n.º 1 do art. 83.º do CP «Quem praticar crime doloso a que 

devesse aplicar-se concretamente prisão efectiva por mais de 2 anos e 

tiver cometido anteriormente dois ou mais crimes dolosos, a cada um dos 

quais tenha sido ou seja aplicada prisão efectiva também por mais de 2 

anos, é punido com uma pena relativamente indeterminada, sempre que a 

avaliação conjunta dos factos praticados e da personalidade do agente 

revelar uma acentuada inclinação para o crime, que no momento da 

condenação ainda persista.»  

A condenação em pena relativamente indeterminada obedece a 

determinados requisitos, cumulativos, de índole objectiva, formal, os dois 

primeiros, e de índole substantiva ou material, o último: 

--é necessário que o agente pratique crime doloso a que deva aplicar-se, 

concretamente, prisão efectiva por mais de dois anos;  

--que o mesmo tenha cometido, anteriormente, dois ou mais crimes 

dolosos, a cada um tenha sido ou seja aplicada pena de prisão efectiva 

também por mais de dois anos;  

--e, por último, que a avaliação conjunta dos factos e a personalidade do 

agente revelem uma acentuada inclinação para o crime, que ainda 

persista no momento da condenação. 

V -  A pena relativamente indeterminada (PRI), cuja aplicação não obedece a 

qualquer automatismo, tem em vista os delinquentes por tendência, e 

constitui uma sanção de natureza mista. 

Tal configuração da PRI como sanção de natureza mista, nomeadamente 

após as alterações introduzidas no CP pelo DL 48/95, é pacificamente 

aceite pela doutrina e pela jurisprudência. 

A pena relativamente indeterminada (PRI) é de escassa aplicação, sendo 

também, por isso, objecto de pouca referência doutrinária e 

jurisprudencial 
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VI - A problemática jurídica desencadeada pelo aresto em crise prende-se, 

essencialmente com a relação entre o concurso de crimes e a pena 

relativamente indeterminada, que constitui uma raridade, quer no enfoque 

jurisprudencial, quer doutrinário. 

O legislador, contrariamente ao que acontece com a reincidência (n.º 2 do 

art. 76.º CP) não tomou posição expressa sobre o assunto. 

VII - No caso de concurso de crimes punidos uns com penas de prisão 

simples, e outros com penas relativamente indeterminadas, devem 

cumular-se juridicamente as diversas penas concretas, estabelecendo 

primeiro a pena única que caberia a todos os crimes em concurso e, 

partindo desta, determinando depois, numa segunda operação, a pena 

relativamente indeterminada a aplicar. 

VIII - A realização de cúmulo jurídico e posterior determinação da pena 

relativamente indeterminada não exige que a PRI seja aplicável a todos os 

crimes em concurso, ou seja, não impõe que os pressupostos materiais e 

formais desta se verifiquem em relação a todos os crimes em concurso. 

 

20-03-2019 

Proc. n.º 114/14.0JACBR.S1 - 3.ª Secção 

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

 

 Reclamação 

 Extinção do poder jurisdicional 

 

Uma vez que a pretensão apresentada pelo requerente foi já apreciada 

por acórdãos deste STJ e dado que já se reconheceu no segundo aresto 

deste STJ, de 06-02-2019, não só a bondade e o bem fundado da doutrina 

exarada no Ac. do STJ de 24/1/2018 (trazido a terreiro pelo recorrente no 

seu cito pedido de correcção), como a razão da jurisprudência fixada pelo 

AFJ 03/2014, hoje lei comum, e, igualmente, a perplexidade relativa à não 

admissão, pelo Acórdão da Relação de Coimbra de 04-11-2015, do 

recurso interposto pelo arguido do acórdão do Tribunal de Tomar, sendo, 

do mesmo modo, também explicitadas as razões da não aceitação do 

recurso extraordinário de fixação de jurisprudência, forçoso é concluir que 

se esgotou-se o poder jurisdicional (art°. 613° n". I do C.P.C. ex vi art°. 4° 

do C.P.P.). Nada havendo a acrescentar. 

 

20-03-2019 

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

Vinício Ribeiro (relator)  

Fernando Samões 

 

 Acidente de viação 

 Homicídio por negligência 

 Processo penal 

 Pedido de indemnização civil 
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 Condenação 

 Absolvição do pedido 

 Indemnização 

 Danos não patrimoniais 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Direito à indemnização 

 Equidade 

 Limitação do recurso 

 Nulidade de acórdão 

 

I  - O recurso para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de acórdão do 

tribunal da Relação que condena os demandantes civis em pedido de 

indemnização fundado na prática de crime depende da verificação 

cumulativa dos critérios da alçada do tribunal e da sucumbência, nos 

termos do art. 400.º, n.º 2, do CPP e do art. 629.º, n.º 1, do CPP. 

II - Sendo o valor do pedido de 50.000 EUR e a condenação no montante de 

15.000 EUR, não é admissível recurso para o STJ, por não estar 

preenchido o critério da sucumbência, em virtude de a decisão 

impugnada não ser desfavorável para o recorrente em valor superior a 

metade da alçada da Relação. 

III - Tendo ocorrido a morte dos dois progenitores em acidente de viação de 

que resultou a condenação do arguido pela prática de dois crimes de 

homicídio por negligência, mostra-se conforme ao critério de equidade a 

condenação da seguradora demandada no montante de 60.000 EUR a 

pagar a cada um dos filhos das vítimas, por danos não patrimoniais, nos 

termos dos artigos 494.º e 496.º, n.º 2, do CC, como tem decidido o STJ 

em casos semelhantes. 

IV - É nulo, por falta de fundamentação, nos termos do n.º 2 do art. 379.º ex vi 

art. 425.º, n.º 4, do CPP, o acórdão do tribunal da Relação que, em 

recurso da decisão da 1.ª instância que havia absolvido a seguradora dos 

pedidos deduzidos pelos netos das vítimas com fundamento em que o 

artigo 496.º, n.º 2, do CC não lhes reconhece o direito a indemnização por 

danos não patrimoniais, se limita a dizer que o que unicamente está em 

causa é o quantum da indemnização, sem especificar os motivos por que 

os considera titulares do direito a indemnização. 

V -  A nulidade deve ser suprida pelo tribunal recorrido, não cabendo ao STJ 

fazê-lo, dado que a este tribunal de recurso se impõe aferir da justeza do 

resolvido e não suprir o não resolvido. 

VI - Estando a declaração da nulidade limitada à condenação da demandada 

relativamente à qual o recurso é admitido e não sendo aceitável que a 

decisão do recurso possa deixar espaços de incongruência dentro do 

campo específico em que esta se impõe, deve esta declaração de 

nulidade produzir consequências em relação à condenação do recorrente 

de que foi interposto recurso não admitido por não preenchimento do 

critério da sucumbência, por força do disposto no n.º 3 do artigo 403.º do 

CPP. 
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20-03-2019 

Proc. n.º 107/15.0GAMTL.E1.S1 - 3.ª Secção 

Lopes da Mota (relator) * 

Vinício Ribeiro 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Prazo de interposição de recurso 

 Trânsito em julgado 

 Tempestividade 

 

I  - Se o acórdão da Relação não admitia recurso ordinário (atento o disposto 

no art. 400.º, n.º 1 al. f) do CPP), e o recorrente no prazo de 10 dias, não 

arguiu nulidades do aludido acórdão (ao abrigo do art. 380.º, n.º 1, al. b) 

aplicáveis por força do art. 425.º, n.º 4, ambos do CPP), nem recorreu para 

o TC (art. 75.º, n.º 1, da Lei 28/82, de 15-11), o acórdão recorrido transitou 

em julgado decorrido o aludido prazo de 10 dias, conforme estabelece o 

art. 628.º do CPC. 

II - Sendo pressuposto formal da admissibilidade do recurso para fixação de 

jurisprudência a sua interposição nos 30 dias subsequentes ao trânsito em 

julgado do acórdão recorrido, tendo tal prazo terminado no dia 08-11-

2018, sem prejuízo da prática do acto num dos 3 dias seguintes – art. 

107.º do CPP – e tendo o recorrente interposto o presente recurso por 

requerimento apresentado no dia 28-11-2018, forçoso é concluir que o 

recurso foi apresentado fora do prazo previsto na lei. 

III - Decorre do art. 441.º, n.º 1, do CPP que o recurso é rejeitado, em 

conferência, se ocorrer motivo de inadmissibilidade. 

IV - Nos termos do art. 414.º, n.º 2, do CPP, subsidiariamente aplicável ao 

recurso extraordinário de fixação de jurisprudência (art. 448.º do CPP), o 

recurso não é admitido quando for interposto fora de prazo. 

 

20-03-2019 

Proc. n.º 82/15.9GAPVC.C1-A.S1 - 3.ª Secção 

Lopes da Mota (relator) * 

Vinício Ribeiro 

Santos Cabral 

 

 Roubo 

 Violação 

 Coacção 

 Coação 

 Cúmulo jurídico 

 Pluriocasionalidade 

 Pena única 

 

I  - A pena única do concurso de crimes, assente no sistema de pena 

conjunta e que parte das várias penas parcelares aplicadas pelos vários 
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crimes (princípio da acumulação), deve ser fixada dentro da moldura do 

cúmulo, tendo em conta os factos e a personalidade do agente. 

II - Na consideração do conjunto dos factos que integram os crimes em 

concurso, está ínsita uma avaliação da gravidade da ilicitude global, 

devendo ter-se em conta a possível conexão existente entre os factos em 

concurso. 

III - Na consideração da personalidade do agente, tal como se manifesta na 

globalidade dos factos, devem ser avaliados e determinados os termos 

em que a personalidade se projecta nos factos e é por estes revelada, ou 

seja, aferir se os factos traduzem uma tendência desvaliosa, ou antes se 

se reconduzem apenas a uma pluriocasionalidade que não tem raízes na 

personalidade do agente. 

IV - A determinação da pena conjunta será feita, de acordo com o disposto no 

artigo 77.º, n.º 2, do Código Penal, dentro da moldura abstracta 

compreendida entre 9 anos de prisão (pena parcelar mais elevada) e 16 

anos e 6 meses de prisão (somatório das penas parcelares), sendo que as 

penas a englobar neste cúmulo foram aplicadas ao arguido pela prática 

de três crimes: um crime de violação, um crime de coacção e um crime de 

roubo qualificado, executados em duas ocasiões: o crime de roubo foi 

cometido em 1 de Outubro de 2011 e os restantes dois crimes em 19 de 

Agosto de 2012. 

V -  Esta sucessão de crimes não revelando uma actividade criminosa do 

arguido que se possa traduzir num modo de vida desviante; porém, a 

imagem global da conduta delituosa do arguido já evidencia uma 

tendência desvaliosa da sua personalidade manifestada pelo desprezo 

revelado na agressão de bens eminentemente pessoais das vítimas, em 

ambas as situações com modos de execução particularmente graves e, 

por isso, especialmente censuráveis. 

VI - A gravidade da ilicitude global do comportamento do arguido encontra-se 

particularmente vincada e marcada pelo cometimento do crime de roubo 

qualificado sobre uma mulher idosa, na altura com 90 anos de idade, e 

que morreu na sequência das lesões sofridas com as agressões de que 

foi vítima. E essa gravidade mais se acentua com a prática de um crime 

de violação no interior de uma cela no estabelecimento prisional em que o 

arguido se encontrava na sequência do cometimento daquele crime de 

roubo, tendo sido vítima um jovem recluso.  

VII - O ilícito global aqui presente configura-se, pois, com uma gravidade 

superior, sendo as exigências de prevenção geral aqui particularmente 

fortes, sendo justa e adequada a pena conjunta de 11 anos e 4 meses de 

prisão aplicada pelo tribunal Colectivo e que, por isso, é de manter. 

 

27-03-2019 

Proc. n.º 516/12.6JDLSB-A.L1.S1 - 3.ª Secção 

Manuel Augusto de Matos (relator) * 

Lopes da Mota 

 

 Recurso de revisão 
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 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Inimputabilidade 

 Prova pericial 

 Inconciliabilidade de decisões 

 

I  - Os factos ou meios de prova devem não só ser novos para o tribunal, 

como inclusivamente para o condenado recorrente, sendo esta, como o 

STJ tem afirmado, «a única interpretação que se harmoniza com o 

carácter excepcional do recurso de revisão. Na verdade, essa 

excepcionalidade não é compatível com a complacência perante 

situações como a inércia do arguido na dedução da sua defesa, ou a 

adopção de uma estratégia de defesa incompatível com a lealdade 

processual, que é uma obrigação de todos os sujeitos processuais» 

(acórdão de 14-03-2013). 

II - O fundamento de revisão da al. c) do n.º 1 do art. 449.º do CPP reclama 

que os factos que serviram de fundamento à condenação sejam 

inconciliáveis com os factos dados como provados noutra sentença de 

modo a que, do confronto entre uns e outros, resultem graves dúvidas 

sobre a justiça da condenação. 

III - A perícia de psiquiatria forense, realizada no âmbito do processo X na 

sequência da anulação parcial do julgamento decretada pelo acórdão 

deste STJ de 23-03-2017, apresenta-se indiscutivelmente como um meio 

de prova novo, sendo certo que todos aceitam que a prova pericial está 

inscrita entre os meios de prova. 

IV - Nessa perícia, concluiu-se, além do mais, que «[E]m 22 de Novembro de 

2014 [data da prática dos factos julgados naquele processo X] e 11 de 

Março de 2015 [data da prática dos factos julgados no processo Y – 

presentes autos], o arguido padecia de uma doença mental de psicose 

induzida por canabinóides e por álcool, sendo que ao quesito sobre se o 

arguido era imputável a resposta dos peritos foi categórica ao afirmaram 

que este não é imputável, havendo indicação para medida de segurança 

que lhe permita a continuação da remissão clinica e a sua reabilitação. 

V -  Esta perícia, tendo incidindo sobre a mesma realidade que as duas 

anteriores realizadas em 15.5.2015 e 4.4.2016 – é dizer, para a saúde 

mental e estado psíquico do Recorrente com relação ao momento dos 

factos, tanto os de 22.11.2014 (homicídio do PCC X) como os de 

11.3.2015 (homicídio deste PCC Y) –, descortinou doença que contende 

com a capacidade dele de ter avaliado a ilicitude do facto e de se ter 

determinado de acordo com essa avaliação. 

VI - Perante este meio de prova novo, é autorizada a revisão, nos termos do 

artigo 457.º, n.º 1, do CPP. 

VII - Também se afigura admissível a revisão com fundamento na 

inconciliabilidade de decisões pois, relativamente aos factos praticados 

no mesmo período temporal um acórdão deu como provado que o arguido 

era inimputável, aplicando-lhe, em consequência, uma medida de 

segurança e outro acórdão deu como provado que o arguido era 
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imputável, aplicando-lhe, em consequência, prisão efectiva, o que, só e 

de per si suscitam sérias dúvidas sobre a justiça de uma ou outra decisão. 

VIII - Existindo dúvida séria sobre a imputabilidade criminal do recorrente, 

podendo conduzir à reversão da condenação em pena de prisão em 

medida de segurança de internamento, nos termos do artigo 91.º do 

Código Penal, e porque autorizada a revisão requerida, determina-se a 

suspensão da execução da pena de prisão nos termos do art.º 457º n.º 3 

do CPP, passando o recorrente a cumprir de imediato a medida de 

segurança decretada no PCC Y. 

 

27-03-2019 

Proc. n.º 141/15.0PVLSB-B.S1 - 3.ª Secção 

Manuel Augusto de Matos (relator) * 

Lopes da Mota 

Santos Cabral 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Pena de multa 

 Pena de substituição 

 Pagamento 

 Direito ao recurso 

 

I  - O arguido ora requerente juntou aos autos o comprovativo do pagamento 

da quantia de 1920,00 euros que, atento o montante, corresponderá à 

multa (240 dias à taxa diária de 8,00 €) de substituição da pena de 8 

meses de prisão, mas no despacho proferido em 19-03-2019 foi decidido 

imputar o pagamento dessa quantia à pena de multa em dívida e às 

custas processuais, referindo-se ainda no mesmo despacho que o 

pagamento da quantia efectuado «é extemporâneo e não poderá obstar 

ao cumprimento da pena de prisão aplicada», ordenando a emissão dos 

competentes mandados de detenção. 

II - Independentemente da razão que assista ou não ao arguido no sentido de 

visar a não execução da pena de 8 meses de prisão por ter efectuado o 

pagamento da multa de substituição, certo é que lhe assiste o direito de 

colocar a questão à consideração de um tribunal superior através do 

competente recurso a interpor no prazo contemplado na lei. 

III - Perante a verificação de um facto novo, traduzido na comprovação do 

pagamento da multa de substituição correspondente à pena de prisão e 

no despacho que "imputou" essa importância" a finalidade diversa da 

pretendida (pagamento da pena de multa principal) correspondente a 

outro crime) considera-se que a emissão dos mandados de detenção foi 

intempestiva) sendo, por isso, ilegal.  

IV - O Tribunal deveria, e deverá aguardar pelo trânsito em julgado da decisão 

proferida permanecendo o arguido em liberdade, considerando-se, pois, 

que existe fundamento legal para a requerida providência de habeas 
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corpus, pelo que, terá a mesma de ser deferida – art. 223.º, n.º 4) al. d), do 

CPP. 

 

27-03-2019 

Proc. n.º 3021/14.2TDLSB-A.S1 - 3.ª Secção 

Manuel Augusto de Matos (relator)  

Lopes da Mota 

Santos Cabral 

 

 Recurso de revisão 

 Novos meios de prova 

 

I  - O recurso de revisão é um recurso extraordinário que possibilita a quebra 

do caso julgado de sentenças condenatórias que devam considerar-se 

injustas por ocorrer qualquer dos motivos taxativamente previstos na lei. 

II - Resultando dos depoimentos das testemunhas indicadas pelo condenado 

e inquiridas ao abrigo do disposto no art. 453.º, nº 1, e 455.º, n.º 4, do 

CPP, que estas revelaram não ter conhecimento dos factos de forma a 

infirmar o decidido no acórdão da 1.ª Instância e mantido pelo acórdão do 

Tribunal da Relação de forma a suscitar sérias dúvidas sobre a justiça da 

condenação, forçoso é concluir que, no caso subjudice não existe 

qualquer facto novo, nem meio de prova novo suscetível de, com base 

nele, se assentar qualquer dúvida sobre a justiça da condenação, para 

efeitos do art. 449.º, n.º 1, al. d), do CPP, pelo que improcede o recurso de 

revisão. 

 

27-03-2019 

Proc. n.º 1769/15.3JAPRT-A.S2- 3.ª Secção 

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

Santos Cabral 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Prazo máximo de prisão preventiva 

 Dupla conforme 

 

I  - Em conformidade com os arts. 27.º, n.º 2, 28.º e 31.º, n.º 1, da CRP, a 

providência de “habeas corpus” tem a natureza de remédio excecional 

para proteger a liberdade individual, revestindo caráter extraordinário e 

urgente «medida expedita» com a finalidade de rapidamente pôr termo a 

situações de ilegal privação de liberdade, decorrentes de ilegalidade de 

detenção ou de prisão, taxativamente enunciadas na lei: em caso de 

detenção ilegal, nos casos previstos nas quatro alíneas do n.º 1 do art. 

220.º do CPP e quanto ao “habeas corpus” em virtude de prisão ilegal, 

nas situações extremas de abuso de poder ou erro grosseiro, patente, 
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grave, na aplicação do direito, descritas nas três alíneas do n.º 2 do art. 

222.º do CPP. 

II - De acordo com o princípio da atualidade é necessário que a ilegalidade 

da prisão seja atual, sendo atualidade a reportada ao momento em que é 

necessário apreciar o pedido. 

III - O arguido encontra-se condenado por acórdão de 22-06-2018 e 

confirmado em sede de recurso ordinário, pela prática de crimes dolosos 

puníveis com pena de prisão de máximo superior a 8 anos, e em cúmulo 

jurídico, na pena única de 13 anos de prisão, pelo que, de harmonia com 

o disposto no art. 215.º, n.º 1, al. d) e n.ºs 2 e 6, do CPP, o prazo máximo 

de prisão preventiva é de seis anos e seis meses - metade da pena de 

prisão fixada na condenação em 1.ª instância, confirmada em sede de 

recurso ordinário. 

IV - Assim sendo, uma vez que o arguido se encontra sujeito à medida de 

prisão preventiva desde 25-07-2017 ainda não excedeu os prazos 

máximos previstos no art. 215.º, n.º 1, al. d) e n.ºs 2 e 6, do CP, não se 

verifica qualquer excesso de prazo. 

 

27-03-2019 

Proc. n.º 1610/16.0PBBRR-B.S1- 3.ª Secção 

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

Santos Cabral 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Recurso penal 

 Impugnação da matéria de facto 

 

I  - O recurso de revisão é extraordinário, não visa a correcção do decidido, 

através da reapreciação do julgamento dos factos em que assentou a 

condenação. 

II - Não é meio processual que possa utilizar-se para impugnar, 

designadamente em 3.º grau, o mérito da condenação, incluindo o 

julgamento da matéria de facto constante da sentença condenatória. 

III - Visa, isso sim, obter a realização de um novo julgamento no qual sejam 

apreciadas novas provas que não puderam ser apresentadas e 

apreciadas antes, não tendo, por isso, sido tidas em ponderação na 

decisão transitada em julgado. 

IV - Não aduzindo o recorrente novos factos nem novos elementos de prova, 

pretendendo somente a reapreciação das provas gravadas, produzidas 

na audiência de julgamento, impõe-se, concluir, que no caso não estão 

preenchidos os pressupostos estabelecidos na al. a d) do n.º 1 do art. 

449.º do CPP e, consequentemente, não se verifica o fundamento para 

que possa ser admitida a revisão do acórdão condenatória proferido nos 

autos. 
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27-03-2019 

Proc. n.º 116/12.2PBSTB-A.S1- 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

Santos Cabral 

 

 Habeas corpus 

 Falsificação de documento 

 Prescrição do procedimento criminal 

 Prazo de arguição de nulidades 

 Impugnação da matéria de facto 

 Recurso penal 

 Prisão subsidiária 

 

I  - É de 10 anos o prazo de prescrição do procedimento pelos crimes 

puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for igualou superior a 

cinco anos -art. 118.º n.º 1. al. a b) do CP. Sendo certo que quando a lei 

estabelecer para qualquer crime, em alternativa, pena de prisão ou de 

multa, como é o caso do crime em referência, só a primeira é considerada 

para efeito da determinação do prazo de prescrição do procedimento 

criminal -no o 4 do art. citado.  

II - Assim, o prazo de prescrição do procedimento do crime (falsificação de 

documento, na modalidade de documento falso) pelo qual o arguido está 

condenado e a cumprir pena de prisão subsidiária é/era de 10 anos. 

III - Porque o crime se consumou em 21-03-2011, a responsabilidade criminal 

do arguido só se extinguiria pela prescrição do procedimento, em 21-03- 

2021, pelo que, em 19-06-2018, data da condenação bem como em 04-

09-2018, data do trânsito em julgado, estava ainda distante o termo final 

do prazo de prescrição do procedimento criminal e, consequentemente, 

estava longe de se extinguir a responsabilidade do arguido pela prática 

do crime de falsificação de documento (uso de documento falso) pelo 

qual foi condenado. 

IV - As nulidades da sentença que não sejam insanáveis (art. 119.º do CPP) 

devem ser arguidas pelos interessados e tempo e do modo legalmente 

previstos –arts. 120.º n.º 3 e 379.º, n.º 2 do CPP. 

V -  A providência de “habeas corpus” não permite impugnar a decisão. Para 

esses fins servem os recursos, os requerimentos e os incidentes 

legalmente previstos a exercer no tempo e pela forma processualmente 

estabelecida. 

VII - Na providência de “habeas corpus” cabe apenas verificar, de forma 

expedita, se os pressupostos da prisão em que se encontra nesse 

momento um cidadão, constituem patologia desviante enquadrável em 

alguma das alíneas do n.º 2 do art. 222.º do CPP. 

VIII - Na situação presente, a prisão (subsidiária da pena de multa) foi 

decretada por decisão judicial transitada em julgado, proferida pelo 

tribunal competente, por facto pelo qual a lei a permite (crime de 

falsificação de documento/uso de documento falso). E mantem-se no 
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tempo da medida judicialmente fixada, porquanto o requerente foi preso 

em 12-03-2019 para cumprir a pena de 100 dias de prisão subsidiária, 

“expiará” a pena em referência em 19-06-2019 (prisão subsidiária a que 

pode por imediatamente termo, a qualquer momento, pagando o 

remanescente da pena de multa), sendo assim seguro que a mesma não 

foi nem é motivada por factos pelos quais a lei a não permite, carecendo 

assim de fundamento o pedido de “habeas corpus” formulado. 

 

27-03-2019 

Proc. n.º 2492/15.4T9LRA-A - 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

Santos Cabral 

 

 Homicídio qualificado 

 Ascendente 

 Meio insidioso 

 Reflexão sobre os meios empregados 

 Intenção de matar 

 Arma 

 Agravação pela utilização de arma 

 

I  - A al. a) do n.º 2 do art. 132.º do CP prevê a circunstância de o agente ser 

descendente ou ascendente, adotado ou adotante, da vítima. Esta 

circunstância, mau grado se basear num facto objetivo (a relação familiar 

de ascendência-descendência), não opera automaticamente, antes exige, 

como as demais, a verificação de especial censurabilidade ou 

perversidade da conduta do agente. 

II - No caso dos autos, não se poderá duvidar da verificação desse requisito. 

Na verdade, a decisão de matar os pais veio na sequência de fortes 

discussões entre o arguido e eles provocadas por questões financeiras, 

de personalidade do arguido e de organização da vida familiar. A relação 

familiar esteve na génese dos factos. A motivação dos crimes praticados 

nas pessoas dos pais denuncia seguramente uma especial 

censurabilidade da conduta do arguido. 

III - A al. i) do n.º 2 do art. 132.º do CP prevê a qualificação do homicídio 

quando seja utilizado veneno ou qualquer outro meio insidioso. A “insídia” 

caracteriza-se por um comportamento dissimulado, ardiloso ou traiçoeiro, 

que coloca a vítima numa situação especial de indefesa. É um 

comportamento desleal, enganoso ou pérfido, que reduz a vítima à 

condição de presa fácil do agressor. Várias são as situações que podem 

integrar esse conceito, como a espera dissimulada, a emboscada, a 

traição, enfim qualquer situação envolvendo completa surpresa da vítima 

perante a agressão.  

IV - No caso dos autos, o arguido matou as vítimas quando elas, nos 

respetivos quartos, dormiam, estando pois completamente indefesas 

perante a agressão, situação procurada pelo arguido para executar o seu 
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plano homicida, o que revela a especial censurabilidade e perversidade 

da sua conduta. 

V -  Por último, a al. j) prevê a frieza de ânimo, a reflexão sobre os meios 

empregados ou a persistência na intenção de matar por mais de 24 horas. 

Essencialmente, são situações tradicionalmente qualificadas como 

premeditação. Ou seja, uma maturação do plano criminoso refletida e uma 

execução calculada e insensível do crime. 

VI - Também esta circunstância ficou amplamente provada, pois se provou a 

elaboração gradual do plano homicida vários dias antes, e a preparação 

da arma de fogo e das munições. 

VII - O arguido foi condenado por um crime de homicídio qualificado, 

agravado pelo disposto no art. 86.º, n.º 3, da Lei 5/2006, de 23-02, devido 

à utilização de arma de fogo. Conforme resulta claramente do texto da lei, 

sem dar lugar a dúvidas, a agravação nela prevista, que se funda numa 

maior ilicitude da conduta, só é afastada quando o porte ou uso da arma 

já é punido, quer por ser elemento do tipo legal, quer por a lei prever 

agravação em função desse uso ou porte. Assim, se o homicídio for 

qualificado em razão do uso de arma (al. h) do n.º 2 do art. 132.º do CP), 

não pode ser agravado pelo n.º 3 da disposição citada. 

VIII - Mas não foi esse o caso dos autos. O uso da arma de fogo pelo arguido 

não faz parte do tipo legal, nem foi a razão da agravação do homicídio. 

Consequentemente, as penas foram bem agravadas nos termos do n.º 3 

do art. 86.º da Lei 5/2006, de 23-2. 

 

27-03-2019 

Proc. n.º 316/17JAFUN.L1.S1 - 3.ª Secção 

Maia Costa (relator) * 

Pires da Graça 

 

 Dupla conforme 

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

 Exame crítico das provas 

 In dubio pro reo 

 Presunção de inocência 

 Erro notório na apreciação da prova 

 Excesso de legítima defesa 

 Homicídio 

 Tentativa 

 Pedido de indemnização civil 

 Dano biológico 

 Dano estético 

 Danos não patrimoniais 

 

I  - Sendo as penas parcelares aplicadas ao arguido A todas inferiores a 8 

anos de prisão e tendo sido integralmente confirmadas no acórdão da 

Relação de que se recorre, verifica-se a existência de dupla conforme, 

pelo que as mesmas são insusceptíveis de recurso em conformidade com 
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o disposto nos arts. 400.º, n.º 1, al. f), a contrario e art. 432.º, n.º 1, al, b), 

ambos do CPP. 

II - Os vícios constantes do art. 410.º, n.º 2, do CPP, apenas podem ser 

conhecidos oficiosamente e, não quando suscitados pelos recorrentes, 

pois que sendo o STJ um tribunal de revista, só conhece dos vícios 

aludidos no artigo 410.º, n.º 2, do CPP, de forma oficiosa, por sua própria 

iniciativa, quando tais vícios se perfilem, que não a requerimento dos 

sujeitos processuais.  

III - Aplicada aos tribunais de recurso, a norma do art. 374º nº 2 do CPP, não 

tem aplicação em toda a sua extensão, nomeadamente não faz sentido a 

aplicação da parte final de tal preceito (exame crítico das provas que 

serviram para formar a livre convicção do tribunal) quando referida a 

acórdão confirmatório proferido pelo Tribunal da Relação ou quando 

referida a acórdão do STJ funcionando como tribunal de revista.  

IV - Se a Relação, reexaminando a matéria de facto, mantém a decisão da 

primeira instância, é suficiente que do respectivo acórdão passe a constar 

esse reexame e a conclusão de que, analisada a prova respectiva, não se 

descortinaram razões para exercer censura sobre o decidido. 

V -  Inexistindo dúvida razoável na formulação do juízo factual que conduziu à 

condenação do arguido, fica afastado o princípio do in dubio pro reo e da 

presunção de inocência, nomeadamente quando tal juízo factual não teve 

por fundamento uma imposição de inversão da prova, ou ónus da prova a 

cargo do arguido, mas resultou do exame e discussão livre das provas 

produzidas e examinadas em audiência, como impõe o art. 355.º, n.º 1 do 

CPP, subordinadas ao princípio do contraditório, conforme art. 32.º, n.º 1 

da CRP. 

VI - O vício de erro notório na apreciação da prova não supõe raciocínios ou 

considerações racionais da melhor metodologia empregue, mas sim a 

existência ou não de regras ilógicas ou contrárias à experiência comum, 

na definição dos factos. 

VII - É ilógico o acórdão da Relação atribuir nos factos provados ao arguido F 

uma resolução de tirar a vida ao arguido A, se resulta dos factos provados 

que o arguido F disparou na direcção do arguido A para o impedir de 

continuar a disparar na sua direcção e na direcção do seu veículo, onde 

se encontravam os seus filhos, porquanto, tal actuação traduz nas regras 

da experiência comum, uma acção de legítima defesa pelo arguido F que 

surge como consequência da acção primeiramente desencadeada pelo 

arguido A, para evitar que os seus filhos fossem atingidos pelos disparos 

do arguido A. 

VIII - O facto de que o arguido F se ir aproximando da viatura onde se 

encontrava o arguido A enquanto disparava (sendo que os últimos 

disparos foram efectuados a curta distância, inferior a 1 metro) configura 

apenas a situação de excesso de legítima defesa, prevista no art. 33.º, n.º 

1, do CP, impondo-se assim, perante a ocorrência de tal vício de erro 

notório na apreciação da prova sanar a matéria de facto fixada pela 

Relação. 
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IX - Considerando que ambos os arguidos são condenados por crime 

idêntico, de homicídio simples na forma tentada, deve a pena concreta 

reflectir, ainda, respeito pelos principias da proporcionalidade e igualdade 

por que se deve nortear o julgador ao sancionar condutas de vários 

agentes, merecendo o arguido A maior censura por lhe ter cabido a 

iniciativa do evento, pelo que, ponderando a intensidade do dolo, os 

ilícitos criminais verificados, as circunstâncias do crime de homicídio na 

forma tentada, procedendo o excesso de legítima defesa quanto ao 

arguido F, os desaguizados familiares existentes entre famílias comuns, a 

gravidade das consequências, e as fortes exigências de prevenção geral 

e fortes exigências de prevenção especial, atenta a culpa, algo mitigadas 

pela inerente a excesso de legitima defesa julga-se adequada a pena de 4 

anos de prisão pelo crime de homicídio na forma tentada. 

VIII - Perante um concurso entre o crime de homicídio na forma tentada e o 

crime de detenção de arma proibida, com uma moldura penal abstracta 

de cúmulo entre 4 e 6 anos de prisão, valorando os factos e personalidade 

do arguido, há que condenar o arguido F na pena conjunta de 5 anos de 

prisão, que se suspende por igual período, por se concluir que atendendo 

à personalidade do agente, às condições da sua vida, à sua conduta 

anterior e posterior ao crime e às circunstâncias deste, a simples censura 

do facto e a ameaça da prisão realizam de forma adequada e suficiente 

as finalidades da punição, desde que submetida a regime de prova, 

conforme arts. 50.º, maxime n.ºs 1 e 2, e 53.º, ambos do CP. 

IX - Carece de fundamento a atribuição de um valor de indemnização a título 

de dano biológico se não se provou que as lesões sofridas pelo recorrente 

lhe tenham determinado alguma limitação funcional que lhe exija um maior 

esforço para o exercício das suas actividade diárias, pessoais ou 

profissionais. 

X  - Quanto ao dano estético, provando-se que tem vergonha de expor o seu 

corpo devido à cicatriz e marcas de ferimentos que apresenta, mas 

situando-se as lesões em partes do corpo normalmente cobertas pelo 

vestuário usado pela generalidade das pessoas no dia-a-dia e não se 

tendo provado que o recorrente exerça qualquer actividade regular, 

profissional ou lúdica, que implique exibição do corpo não merece esse 

dano valoração especial, antes devendo ser incluído numa quantificação 

global dos danos não patrimoniais. 

XI - Ponderando contudo que, foi elevado o seu sofrimento, atentas as 

perfurações sofridas no seu corpo e o tratamento hospitalar supra 

descrito, com intervenção cirúrgica de emergência delicada e 

internamento hospitalar por dez dias, seguido de tratamentos e consultas, 

sofreu dores e receou pela sua vida, conclui-se não ser excessiva a 
quantia indemnizatória atribuída de € 25.000, que por adequadamente 

justa se mantêm, acrescendo a este valor, juros, à taxa dos juros legais, a 

contar do trânsito da decisão condenatória. 

 

27-03-2019 

Proc. n.º 114/15.2GABRR.L2.S1 - 3.ª Secção 
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Pires da Graça (relator) 

Raúl Borges 

Santos Cabral 

 

 Abuso sexual de menores 

 Trato sucessivo 

 Crime continuado 

 Princípio da reformatio in pejus 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Suspensão da execução da pena 

 

I  - O crime de trato sucessivo, embora englobe a realização plúrima do 

mesmo tipo de crime ou de vários tipos de crime que fundamentalmente 

protejam o mesmo bem jurídico executado por forma essencialmente 

homogénea, é unificado pela mesma resolução criminosa, bastando a 

prática de qualquer das condutas para que fique preenchido o tipo legal 

de crime. 

II - ln casu, a renovação de acção criminosa reiterada desenvolvida, produz o 

consequente e adequado resultado. Embora haja homogeneidade na 

violação do mesmo bem jurídico, há uma pluralidade de resolução 

criminosa na produção do resultado que desencadeia e que se 

autonomiza como tal. 

III - Cada acto sexual cometido com menor representou (a mais que uma 

relevância típica autónoma) para ela (e para a comunidade), 

inexoravelmente, um novo e diverso atentado à sua sexualidade, uma 

nova lesão no seu estado somático-psíquica-emocional, que 

inelutavelmente colocou mais longe de poder vir a gozar, na idade certa, 

de uma sexualidade sem complexos, sem traumas e de satisfação plena. 

IV - Reversamente, cada acto de sexo cometido pelo arguido com o menor, 

deu àquele a oportunidade de, repetida, resoluta e pensadamente, ir 

satisfazendo os seus instintos lascivos mais ímpios e obscenos, em vez de 

lhe servir como alerta para a sua consciência ética mal - formada, em vez 

de lhe despertar os factores de inibição que desde o início conseguiu 

reprimir, inexistindo pois, in casu, o crime de trato sucessivo. 

V -  O aditamento ao art. 30.º, n.º 3, do CP, levado a cabo pela Lei 59/2007, de 

04-09, não exclui, antes continuação a pressupor a verificação dos 

requisitos do crime continuado. 

VI - Esse aditamento não permite, pois, uma interpretação perversa em termos 

de uma violação plúrima de bens eminentemente pessoais em que a 

ofendida é a mesma pessoa se reconduzir ao crime continuado, 

afastando-se um concurso real; só significa que este deve firmar-se se 

esgotantemente se mostrarem preenchidos os seus pressupostos 

enunciados no n.º 2, de que se não pode desligar numa interpretação 

sistemática e global do preceito. 
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VII - Sendo a culpa do arguido mais acentuada, mais considerável, decorrente 

dessa relação de natureza idêntica à familiar, com a menor e sua mãe, em 

que era especialmente exigível ao arguido, por virtude da ascendência de 

facto, que tinha sobre a mesma menor com quem privava em termos 

familiares, que, na ausência da mãe desta, zelasse pela defesa da menor, 

de forma a dela cuidar e proteger, nomeadamente de quaisquer ataques 

aos seus direitos fundamentais, forçoso é considerar que inexistem os 

pressuposto de crime continuado. 

VIII - Por conseguinte, os singulares e repetidos atos sexuais de relevo que o 

arguido praticou na menor Mara Leal ao longo de 7 anos, de finais de 

2009/inicio de 2010 a 2017, constituem, no seu conjunto, uma situação de 

pluralidade de crimes, por preencherem, várias vezes, o mesmo ou mais 

que um tipo de crime, de modo a poder ser considerada como um caso 

de concurso de crimes, na definição do art. 30.º do CP. Crimes a que 

corresponderiam mais penas parcelares (não apenas os 4 crimes pelos 

quais o arguido foi condenado em 1.ª instância, mas sim 7 crimes de 

abuso sexual de crianças, p. e p. pelos arts. 171.º, n.º 1 do CP, dois deles 

agravados nos termos dos arts. 171.º, n.º 3, al. a) e 177.º, n.º 1, al. b) e n.º 

2 al. b), do CP) e, necessariamente, uma pena única a determinar nos 

termos do disposto no art. 77.º do CP, que, de acordo com os critérios e 

factores de individualização da pena relevantes, seria sempre superior à 

aplicada no acórdão recorrido. 

IX - Porém, a imposição do limite à condenação imposto pela proibição da 

“reformatio in pejus”, obsta a que da alteração da qualificação jurídica 

operada e do diferente concurso de crimes daí resultante se possam 

extrair as consequências punitivas que lhe corresponderiam ou quaisquer 

outras que intercedam com a espécie a medida da sanção, pelo que o 

exame e apreciação das questões a decidir no vertente recurso se 

cingirão sempre às penas parcelares e, para o que aqui releva, à pena 

única aplicada no acórdão condenatório. 

X  - Perante uma moldura penal abstracta de cúmulo jurídico entre 4 anos e 6 

meses de prisão e 9 anos de prisão, ponderando: a censurabilidade ético-

jurídica da conduta do arguido que é elevada (dolo direto e 

insistentemente renovado, cada vez mais intenso, sem contemplação pela 

infância e a situação indefesa em que a menor se encontrava, sendo os 

abusos cometidos no ambiente familiar e na habitação onde residiam e 

anexos desta); a repetição criminosa ficou a dever-se à persistente 

vontade do arguido em satisfazer os seus desejos lascivos, vontade que 

superou as normais inibições decorrentes da relação familiar alargada e 

da idade infantil da vítima; a personalidade global revelada pelo arguido 

no cometimento dos crimes em concurso revela desrespeito pelos direitos 

dos outros, especialmente dos mais fracos, tendência à baixa 

censurabilidade (foi incapaz de confessar os factos), dificuldade de 

gestão dos afetos, (impôs a uma criança a satisfação dos seus instintos 

libidinosos), ausência ou fraca empatia (é pai de três filhas uma delas 

também ainda criança e de tenra idade), e também militando em favor do 

arguido a circunstância de trabalhar e de não ter antecedentes criminais, 
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entende-se fixar em 5 anos de prisão a pena única a aplicar ao arguido 

(em detrimento da pena de 5 anos e 6 meses de prisão aplicada em 1.ª 

instância). 

XI - Ponderando que o arguido ocupa o seu dia a dia entre o trabalho e a 

família, ocupando ainda parte do seu tempo livre em atividades ligadas ao 

cultivo de produtos agrícolas e à criação de animais para consumo 

doméstico, apresenta uma vida social restrita, com adequadas relações 

de vizinhança e de boa aceitação na comunidade onde reside, reconhece 

a ilicitude e gravidade dos factos que lhe são imputados, indiciando 

adequada interiorização dos valores jurídicos e sociais e não se revê na 

totalidade dos factos de que é acusado, apresenta algum deficit cognitivo 

associado à baixa escolaridade e estimulação, indicia vulnerabilidades 

emocionais e consequente dificuldade na expressão e adequada gestão 

dos afetos e não tem antecedentes criminais, entende-se que a submissão 

do arguido a pena efectiva de prisão, seria uma forma de desestabilização 

da estrutura familiar, com prejuízo para a sua organização e sustento, e 

com prejuízo da dedicação e empenho do arguido na manutenção 

estruturante do bem comum, pois que iria esbater o disposto no art.40.º, nº 

1, do CP em que a aplicação de penas e de medidas de segurança visa a 

protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade. 

XII - Entende-se por isso suspender a pena de 5 anos de prisão na sua 

execução, por um período de 5 anos, subordinada ao regime de prova- 

arts.50.º, n.º 1,2, e 3 e 53.º do CP por se concluir que a simples censura 

do facto e a ameaça da prisão realizam de forma adequada e suficiente 

as finalidades da punição. desde que subordinada a regime de prova, por 

igual período, conforme art. 50.º n.º 1, 2 e 5, do CP, por se considerar este 

regime conveniente e adequado a promover a reintegração do condenado 

na sociedade. 

 

27-03-2019 

Proc. n.º 134/15.7T9VPV.L1.S1 - 3.ª Secção 

Pires da Graça (Relator por vencimento) 

Nuno Gonçalves (Vencido de acordo por entender que não era de 

suspender a execução da pena de prisão aplicada de acordo com 

projecto que elaborei e que se junta) 

Santos Cabral (Presidente de Secção com voto de desempate) 

 

5.ª Secção 

 

 Acórdão para fixação de jurisprudência 

 Honorários 

 Apoio judiciário 

 Defensor 

 Audiência de julgamento 

 Sessão 

 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

41 

Número 255 – Março de 2019 

 

«Para efeitos do ponto 9 da tabela anexa à portaria 1386/2004, de 10-11, em 

vigor por força do disposto no art. 25.º, n.º 1, da portaria 10/2008, de 03-

01, na redação dada pela portaria 654/2010, de 11-08 (e aqui republicada 

integralmente), o cômputo dos honorários para proteção jurídica terá por 

base o número de sessões diárias efectuadas para além de duas, 

considerando-se que o trabalho iniciado de manhã, interrompido para 

almoço e prosseguindo da parte da tarde do mesmo dia, constitui duas 

sessões autónomas para efeitos de compensação remuneratória.». 

 

07-03-2019 

Proc. n.º 1059/13.6PKLSB-A.L1-A.S1 

Helena Moniz (relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

Francisco Caetano 

Manuel Augusto de Matos 

Carlos Almeida 

Lopes da Mota 

Vinício Ribeiro (vencido pelas razões constantes da declaração do Exmo. 

Conselheiro Pires da Graça) 

Conceição Gomes 

Júlio Pereira 

Clemente Lima 

Nuno Gonçalves (vencido aderindo ao voto do Exmo. Conselheiro Pires da 

Graça, com o aditamento junto) 

Santos Cabral (vencido de acordo com declaração que junta) 

Pires da Graça (vencido conforme declaração anexa) 

Raúl Borges (vencido de acordo com declaração anexa) 

Manuel Braz 

Isabel São Marcos 

António Joaquim Piçarra 

 

 Revisão e confirmação de sentença penal estrangeira 

 Tribunal da Relação 

 Composição do tribunal 

 Nulidade insanável 

 

I  - Sabendo que a lei 158/2015 é bastante lacunosa quando às normas 

processuais necessárias à regulamentação do processo de 

reconhecimento e execução, em Portugal, das sentenças em matéria 

penal que apliquem sanções alternativas com vista a que sejam 

executadas em Portugal para "facilitar a reinserção social da pessoa 

condenada" (cf. art. 1.º, n.º 2, da lei citada), teremos que nos socorrer das 

regras processuais previstas nos arts. 229.º e ss, do CPP, com as devidas 

adaptações. 

II - Face ao disposto no art. 240.º, do CPP, até à fase de recurso o 

processado relativo à revisão e confirmação de sentença penal 

estrangeira segue as regras do processo civil, em particular as 
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consagradas nos arts. 978.º e ss do CPC. Pelo que, nos termos do art. 

982.°, n.º 2, do CPC “o julgamento faz-se segundo as regras da 

apelação”, isto é, com um relator e dois juízes-adjuntos (tal como 

determina o disposto no art. 657.º, do CPC e arts. 73.º, al. a), 74.º e 56.º, 

n.º 1, da LOSJ, lei 62/2013, de 26.98, e alterações posteriores). 

III - Dado que o acórdão do Tribunal da Relação, apenas foi decidido por 2 

juízes desembargadores, incorreu o mesmo em nulidade, nos termos do 

art. 119.º, al, a), do CPP, por violação do disposto no art. 657.º, do CPC, 

ex vi art. 982.º, n.º 2, do CPC, aplicáveis por força do disposto no art. 

240.º, do CPP. 

 

07-03-2019 

Proc. n.º 1425/18.0YRLSB.S1 – 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

 

 Roubo 

 Crime continuado 

 Trato sucessivo 

 Reincidência 

 Medida concreta da pena 

 

I  - O pressuposto do crime continuado, figura consagrada no art. 30.º, n.º 2 

do CP, é o da realização plúrima do mesmo tipo de crime ou de vários 

tipos de crime que fundamentalmente protejam o mesmo bem jurídico e 

no quadro da solicitação de uma mesma situação exterior que diminua 

consideravelmente a culpa do agente. Contudo, como estipula o n° 3 do 

mesmo artigo, da figura em causa ficam excluídos os crimes praticados 

contra bens eminentemente pessoais. 

II - O crime de roubo visa a protecção da propriedade mas trata-se de um 

crime complexo por visar uma protecção múltipla de bens mais relevantes 

até, como a vida, a integridade física e a liberdade de decisão e acção. 

III - Ainda que se admita que a ofensa a esses bens surge como meio de 

atingir a lesão dos bens patrimoniais, eles são, sem sombra de dúvida, 

bens eminentemente pessoais, o que afasta desde logo a possibilidade 

de integrar a conduta do recorrente na referida figura do crime continuado 

pois com ela pôs em causa a integridade física de várias ofendidas. 

IV - Mas ainda que assim não fosse, de modo algum se poderia enquadrar 

aquela conduta na figura do crime continuado pois não resulta dos factos 

provados - e são esses que balizam as hipóteses de qualificação jurídica - 

que tenha havido uma qualquer situação exterior, objectivamente 

identificada e descrita nos ditos factos provados, que haja facilitado «a 

repetição da actividade criminosa, tornando cada vez menos exigível ao 

agente que se comporte de maneira diferente, isto é de acordo com o 

direito. 

V -  A figura do crime de trato sucessivo teve origem em alguma 

jurisprudência, designadamente do STJ com base na ideia de que quando 
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ocorre uma execução repetida ao longo de um período considerável de 

tempo se torna «arbitrária qualquer contagem» considerando-se então 

que se estará perante «crimes prolongados, protelados, exauridos ou de 

trato sucessivo, em que se convenciona que há um só crime - apesar de 

se desdobrar em várias condutas que, se isoladas constituiriam um crime 

tanto mais grave [no quadro da sua moldura penal] quanto mais 

repetido». 

VI - Recorreu-se a esta figura, embora questionavelmente - para contornar as 

dificuldades de prova no tocante à «contagem do número de crimes, que 

de outro modo seria quase insolúvel» em particular no tráfico de droga e 

nos crimes sexuais.  

VII - Sendo esse o fundamento de que se serviu essa jurisprudência está bem 

de ver que a questão não se coloca no caso presente em que são duas, 

bem precisas e definidas, as condutas do recorrente que levaram à sua 

condenação pelos crimes de roubo. 

VIII - A argumentação do recorrente é contraditória pois se o crime continuado 

que invoca tem como pressuposto a diminuição da culpa o crime de trato 

sucessivo, de que igualmente se socorre, tem como pressuposto um seu 

progressivo agravamento [da culpa, interpolação] à medida que se reitera 

a conduta. 

IX - Além disso, como refere a doutrina, a consequência prática da supressão 

da benesse do crime continuado é a punição em concurso efectivo de 

condutas do agente que atinjam bens eminentemente pessoais. E assim 

sendo seria inadmissível a punição dos crimes contra bens 

eminentemente pessoais como um crime de trato sucessivo, ficcionando-

se um dolo inicial que englobasse todas as condutas pois isso mais não 

constituiria do que uma fraude ao propósito do legislador. 

X  - De acordo com o art. 75.º CP são pressupostos formais da reincidência: (i) 

só operar entre crimes dolosos que tenham sido punidos com pena de 

prisão efectiva de duração superior a seis meses; (ii) ter a condenação 

pelo crime anterior já transitado em julgado; (iii) ter havido cumprimento 

total ou parcial dessa condenação anterior; (iv) não poder ocorrer a 

punição por reincidência se entre a prática do crime anterior e a do crime 

seguinte tiverem decorrido mais de cinco anos, sendo que o tempo 

durante o qual o agente haja cumprido pena ou medida de segurança 

privativas da liberdade não é computável para a contagem desse tempo.  

XI - A estes acresce um pressuposto material: o de que as circunstâncias do 

caso permitam concluir que a condenação ou as condenações anteriores 

não serviram ao agente de suficiente advertência contra a prática de 

novos crime. 

XII - Do que decorre que não há uma imposição automática da reincidência 

por obra da simples ocorrência dos pressupostos formais. É necessário 

um juízo concreto sobre a existência de «uma maior culpa 

consubstanciada numa atitude pessoal de desconsideração pela solene 

advertência contida na condenação anterior» e sobre a existência, 

também, de «indícios de uma maior perigosidade» que justificam 

«exigências acrescidas de prevenção». 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

44 

Número 255 – Março de 2019 

 

XIII - Resultando dos factos provados que não faltaram ao recorrente o afecto 

de que poderia precisar, nem o total apoio familiar e económico, nem a 

sua situação pessoal passou alguma vez pela degradação económica 

pois sempre teve, nesse domínio, o apoio do pai, desprezando até as 

oportunidades de tratamento que lhe foram proporcionadas no que toca 

ao seu problema de consumo de estupefacientes e que, não obstante, o 

recorrente algum tempo depois de estar em liberdade, comete crimes de 

maior gravidade não merece reparo a conclusão a que chegou o tribunal 

recorrido sobre as exigências acrescidas de prevenção que justificam a 

agravação levada a cabo por meio da figura da reincidência. 

XIV - Ponderando as relevantes razões de prevenção geral e especial (o 

arguido regista várias condenações anteriores pela prática de crimes da 

mesma natureza), dentro da moldura que, no caso dos crimes de roubo e 

em particular do crime de roubo agravado é de larga amplitude, a pena 

fixada para cada um desses crimes de roubo cometidos pelo arguido 

(pelo crime de roubo agravado do art. 210.º, n.ºs 1 e 2, al. b), com 

referência aos arts. 204.º, n.º 1, al. a) e 202.º, al. a), como reincidente, na 

pena de 6 anos de prisão e pelo crime de roubo simples, do art. 210.º, n.º 

1, como reincidente, na pena de 2 anos e 6 meses de prisão) foi não muito 

acima, portanto, do seu limite mínimo que é de 4 anos no caso do roubo 

agravado e de 1 ano e 4 meses no caso do roubo simples.  

XV - Já quanto ao crime de condução perigosa de veículo que prevê pena de 

prisão até 3 anos ou multa, não merece reparo a pena de 1 ano de prisão 

aplicada em 1.ª instância. 

 

07-03-2019 

Proc. n.º 1970/16.2PAVNG.S1 – 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (relator) 

Francisco Caetano 

 

 Habeas corpus 

 Reexame dos pressupostos da prisão preventiva 

 Obrigação de permanência na habitação 

 Impugnação da matéria de facto 

 Recurso penal 

 

I  - Não obstante a sua inserção sistemática no CPP a providência de “habeas 

corpus” não é um verdadeiro modo de impugnação visto que o seu 

objecto se prende com a situação de objectiva ilegalidade e não com a 

decisão que lhe deu causa. 

II - O “habeas corpus” não é o meio adequado para apreciar o mérito de uma 

decisão que tenha determinado a prisão.  

III - Não pedindo o peticionante exactamente a sua libertação mas a 

revogação do despacho que lhe impôs a prisão preventiva e subsequente 

reapreciação dos pressupostos da obrigação de permanência na 

habitação, não invocando qualquer facto que legalmente exclua a 

aplicação da prisão preventiva remetendo-se antes para questões de 
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índole processual e de fundamentação da decisão, forçoso é concluir que 

a petição de “habeas corpus” em apreço constitui uma verdadeira 

impugnação da decisão que lhe impôs a prisão preventiva, cuja 

apreciação não integra qualquer dos fundamentos desta providência, não 

podendo por isso este requerimento de habeas corpus deixar de 

considerar-se manifestamente infundado. 

 

07-03-2019 

Proc. n.º 72/15.3GAAVZ-K.S1 – 5.ª Secção 

Júlio Pereira (relator) 

Clemente Lima 

Manuel Braz 

 

 Recurso contra jurisprudência fixada 

 Oposição de julgados 

 Homicídio qualificado 

 Tentativa 

 Absolvição 

 

I  - De acordo com os n.ºs 3 e 4 do art. 440.º do CPP, sendo interposto um 

recurso de decisão proferida contra jurisprudência fixada, a que são 

aplicáveis as normas constantes dos arts. 437.º a 448.º desse diploma, 

compete à conferência apreciar a admissibilidade e o regime do recurso e 

a existência de oposição entre os julgados. 

II - Tendo o acórdão recorrido, transitado em julgado no dia 04-10-2018, os 

recursos, interpostos pelo assistente e pelo MP, respectivamente, nos dias 

12 e 30 de Outubro desse mesmo ano, são tempestivos.  

III - Sendo o recurso interposto de um acórdão do STJ que expressamente se 

afastou da jurisprudência fixada pelo AFJ 11/2009, verifica-se uma clara 

oposição de julgados, competindo ao pleno das secções criminais a 

decisão sobre se deve manter-se a anterior jurisprudência fixada ou se 

deve proceder-se ao seu reexame por a mesma se encontrar ultrapassada 

(arts. 446.º, n.ºs 3 e 1, e 443.º, n.º 1, do CPP). Por isto e para esse efeito, 

devem prosseguir os recursos interpostos pelo MP e pelo assistente (art. 

441.º, n.º 1, do mesmo diploma). 

 

07-03-2019 

Proc. n.º 1324/15.8T9PRT.P1.S1 -A – 5.ª Secção 

Carlos Almeida (relator) 

Júlio Pereira 

 

 Homicídio qualificado 

 Motivo fútil 

 Reformatio in pejus 

 Atenuação especial da pena 

 Confissão 

 Medida concreta da pena 
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 Pena única 

 

I  - Nos presentes autos o recorrente foi condenado pela prática como autor 

material de um crime de homicídio qualificado agravado, p. e p. pelos 

arts. 131.º e 132.º, n.ºs 1 e 2, al. e), do CP, na pena de 20 anos de prisão, 

de um crime de condução de veículo em estado de embriaguez do art. 

292.°, n.º 1 e 69.º, n.º 1, al. a), do mesmo diploma legal, na pena de 4 

meses de prisão e na pena acessória de proibição de condução de 

veículos com motor pelo período de 4 meses e de um crime de detenção 

de arma proibida do art. 86.º, n.º 1, al. c), da Lei 5/2006, de 23-02, na 

pena de 2 anos de prisão e, em cúmulo jurídico, na pena única de 21 anos 

de prisão e na pena acessória de proibição de condução de veículos com 

motor pelo período de 4 meses, por na sequência de uma conversa 

relacionada com o facto do ofendido ter arremessado umas latas/garrafas 

de cerveja vazias para o seu quintal, o arguido (apresentando uma taxa 

de alcoolémia de 2,76 g. de álcool por litro de sangue) ter perseguindo e 

abalroado o motociclo em que este se fazia transportar e efectuado com 

uma caçadeira, que empunhava (não sendo portador de licença de uso e 

porte de arma), seis tiros na cabeça do mesmo. 

II - Não merece censura a qualificação jurídico-penal dos factos provados 

efectuada no acórdão recorrido (que não o recorrente não pôs em causa) 

como, além do mais, integrando o crime de homicídio qualificado dos arts. 

131.º e 132.º, n.ºs 1 e 2, al. e), do CP, reportando-se essa circunstância ou 

exemplo-padrão, ao "motivo fútil" em que se traduziu o arremesso pela 

vítima de latas ou garrafas de cerveja vazias para o quintal do arguido e 

que serviu de causa ao brutal acto homicida, como o móbil do crime da 

actuação despropositada do agente, sem sentido perante o senso 

comum, por ser totalmente irrelevante na adequação do facto radicando 

num egoísmo mesquinho e insignificante do agente.  

III - A resposta à questão da agravação do n.º 3 do art. 86.º da Lei 5/2006, de 

23-02 não tem sido pacífica, mas seja porque em obediência ao princípio 

da proibição da “reformatio in pejus” (art. 409.º, n.º 1, do CPP) não pode 

haver agravação da pena imposta, seja porque tal questão não foi 

suscitada em recurso pelos sujeitos processuais, não há aqui (e agora) 

que a resolver. 

IV - Como resulta do art. 73.° do CP, a atenuação especial só pode incidir 

sobre as molduras penais previstas para cada crime, não sobre a moldura 

penal do concurso de crimes, como assim há muito este STJ vem 

recordando, mas ainda que, porventura, haja que interpretar a atenuação 

especial referida no presente recurso como dirigida à pena cominada 

para o homicídio qualificado, a factualidade apurada está longe de fazer 

sobressair quaisquer circunstâncias susceptíveis de diminuir de forma 

acentuada a ilicitude do facto, a culpa do recorrente ou a necessidade da 

pena (n.º 1 do art. 72.º do CP).  

V -  Ao invés, acentuado é o grau de ilicitude dos factos, bem como o grau de 

culpa, expresso num dolo particularmente intenso e bastante superior à 

média e a necessidade da pena, por razões que se prendem com as 
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necessidades de prevenção, geral de integração e especial de 

ressocialização, razão ainda por que a pena aplicada ao crime de 

homicídio foi, com acerto, fixada acima do seu ponto médio. 

VI - De resto, o enfoque da primariedade, com relevância em sede de 

prevenção especial, não tem no caso em apreço e no tipo de crime de 

homicídio valor de destaque, dada a sua reiteração não ser frequente, 

como este STJ vem assinalando. 

VII - Nem a confissão parcial tem valor atenuante geral significativo, dado o 

acervo probatório dos factos e a oportuna detenção do arguido ainda no 

local dos factos e pouco após a sua prática.  

VIII - Porque devidamente fundamentada a medida da pena, quer quanto ao 

crime de homicídio qualificado, quer quanto à pena única de 21 anos de 

prisão e pena acessória de proibição de condução de veículos com motor 

pelo período de 4 meses, mormente esta, porque adequada e 

proporcional às exigências de prevenção geral e especial e dentro do 

limite imposto pela culpa, não há que proceder a qualquer alteração, 

deste modo improcedendo o recurso interposto. 

 

07-03-2019 

Proc. n.º 27/17.3GFEVR.S1 – 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida 

 

 Admissibilidade de recurso 

 Constitucionalidade 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Duplo grau de jurisdição 

 Homicídio 

 Agravantes 

 Arma 

 Tentativa 

 Medida concreta da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 

I  - Uma vez que, in casu, inovatoriamente o Tribunal da Relação, embora 

sem alterar a matéria de facto, a requalifica em termos mais gravosos e 

condena os arguidos [aplicando aos três crimes tentados de homicídio 

em que os arguidos haviam sido condenados em 1.ª instância a 

agravação decorrente do estatuído nos termos do art. 86.º, n.º 3, do 

RJAM, aprovado pela Lei 5/2006, de 23-02], em penas parcelares mais 

graves mas ainda assim de medida não superior a 5 anos de prisão [art. 

400.º, n.º 1, al e) do CPP] e, em cúmulo jurídico, cada qual na pena 

conjunta de 6 anos de prisão efectiva [em detrimento da pena de 5 anos 

suspensa na sua execução aplicada em 1.ª instância], é de admitir o 

recurso interposto pelo arguido quanto à medida das penas parcelares.  
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II - Solução oposta violaria o direito ao recurso, garantia de defesa em 

processo criminal, consagrada no art. 32.º, n.º 1, da CRP.  

III - Ponderando que se representa elevada a ilicitude dos factos da 

responsabilidade dos arguidos e configurativos dos mencionados 3 

crimes tentados de homicídio agravado, tendo em vista, desde logo, a 

natureza do bem jurídico tutelado pela norma incriminadora - a vida 

humana - e, depois, o concreto condicionalismo que rodeou a sua prática 

e onde cumpre realçar o meio (mediante o uso de duas armas de fogo) e 

a actuação conjunta e concertada dos mesmos arguidos em ordem à 

execução do projecto criminoso concebido e que só não foi concretizado 

devido a circunstâncias alheias à sua vontade, o número de disparos 

efectuados (entre 10 e 20) e as consequências que advieram em 

consequência dessa sua conduta para dois dos ofendidos, bem como o 

dolo (eventual) e a culpa com que agiram os arguidos, as suas 

motivações (única e exclusivamente o mero desforço), e a circunstância 

de não terem emitido sinais seguros de arrependimento pela conduta 

havida, a que acrescem muito significativas necessidades de prevenção 

geral e especial, entendem-se adequadas e proporcionais as penas 

parcelares de 4 anos, 4 anos, e de 3 anos de prisão aplicadas ao arguido 

B, e de 4 anos, 4 anos, e de 3 anos e 2 meses de prisão. 

IV - A medida concreta da pena do concurso (dentro da moldura abstracta 

aplicável, que é calculada a partir das penas impostas pelos diversos 

crimes que integram o mesmo concurso) é determinada, tal qual sucede 

com a medida das penas parcelares, em função da culpa do agente e 

das exigências de prevenção (artigo 71.º, número 1, do Código Penal), 

que é o critério geral, e a que acresce, tratando-se de concurso (quer do 

artigo 77.º quer do artigo 78.º do Código Penal), o critério específico, 

consistente, como visto, na necessidade de ponderação, em conjunto, 

dos factos e da personalidade do agente. 

V -  Perante uma moldura abstracta de concurso de penas em que vão 

condenados os arguidos B e V que é de 4 anos a 11 anos e 3 meses de 

prisão quanto ao primeiro, e de 4 anos a 11 anos e 2 meses de prisão 

quanto ao segundo, recuperando, então, tudo quanto imediatamente 

antes se aduziu, com especial enfoque para o grau de ilicitude dos factos 

no seu conjunto e para a personalidade dos arguidos neles projectada, 

entende-se que se revela adequada a pena conjunta de 6 anos de prisão 

aplicada a cada um dos arguidos. 

 

07-03-2019 

Proc. n.º 604/13.1JAPRT.P1.S1 - 3.ª Secção 

Isabel São Marcos (relatora) 

Helena Moniz 

 

 Caso julgado 

 Falta de fundamentação 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 
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 Pluriocasionalidade 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 

I  - Relativamente às nulidades, irregularidades e inconstitucionalidades 

arguidas pelo recorrente as mesmas não passam de reprodução ipsis 

verbis do requerimento de arguição de tais vícios relativamente ao 

acórdão da Relação e que o mesmo tribunal indeferiu, a propósito da não 

admissibilidade do recurso do respectivo acórdão para o STJ, pelo que o 

caso julgado entretanto formado impede a sua reapreciação. Não 

havendo que conhecer de tal matéria, o objecto do recurso fica 

circunscrito à questão da medida da pena única. 

II - Só a falta absoluta de fundamentação constitui nulidade, não se 

verificando tal vício se a fundamentação do acórdão da Relação recorrido, 

por si e enquanto remete para a decisão da 1.ª instância, não sendo 

exuberante, é, contudo, suficiente. 

III - Estando em concurso superveniente a prática pelo arguido 9 crimes de 

roubo qualificado, 1 crime de coacção agravada; 14 crimes de sequestro, 

1 crime de roubo, 4 crimes de falsificação de documento, 1 crime de 

violação de interdição de entrada no país e 1 crime por falsas 

declarações, com penas de dimensão baixa a média/alta, entende-se que, 

a gravidade global dos factos, aferida em função da medida das várias 

penas singulares, do seu número e da relação de grandeza em que se 

encontram entre si e cada uma com o máximo aplicável, sem se 

considerarem as circunstâncias particulares relativas a cada crime, que 

foram levadas em conta na determinação da respectiva pena, é, no 

contexto da moldura penal conjunta) superior à média e, daí, que a culpa 

pelo conjunto dos factos ou o grau de censura a dirigir ao arguido por 

esse conjunto se situe nesse mesmo plano, razão por que a pena única 

deva fixar-se acima do ponto médio da moldura do concurso. 

IV - É manifesta a conexão entre os factos globalmente considerados e a 

personalidade unitária do arguido, cuja prática, embora decorresse em 

período sucessivo de cerca de 6 meses, tudo indica só ter cessado mercê 

da sua detenção após ter sido reconhecido como suspeito de tentativa de 

assalto a outra agência do mesmo banco, revelando especial ousadia, em 

especial no que tange aos roubos cometidos nos estabelecimentos 

bancários, mormente em pleno dia e nas horas de funcionamento ao 

público, após adequado disfarce, logrando obter de forma ilícita um valor 

global elevado (195.072,55 €). 

V -  São tudo circunstâncias que, reforçadas com os antecedentes criminais, 

também pela prática de crimes de roubo e determinantes da condenação 

em 12 anos de prisão, revelam uma personalidade com forte propensão 

para a prática de crimes, em especial de roubo, que não uma 

pluriocasionalidade e, daí, que haja de atribuir-se à pluralidade de crimes 

um efeito agravante dentro da moldura penal conjunta, sem naturalmente 

serem descuradas as fortes exigências de prevenção especial de 

socialização do arguido recorrente, importando - numa moldura penal 
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abstracta de pena conjunta entre 7 anos e 25 anos de prisão - manter ao 

recorrente a pena única fixada de 17 anos e 11 meses de prisão. 

 

14-03-2019 

Proc. n.º 500/15.8JACBR.C1.S1 – 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Prazo de interposição de recurso 

 Trânsito em julgado 

 Tempestividade 

 

I  - Se o acórdão da Relação de 25-05-2018 (que decidiu indeferir a 

reclamação apresentada ao precedente acórdão de 20-03-2018), em vista 

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

era susceptível de recurso para o STJ, o mesmo transitou em julgado 10 

dias contados da sua notificação aos arguidos, tal seja, a 11-06-2018 (e 

não assim a 02-07-2018, como, por lapso da Secretaria, se certificou a fls. 

13 destes autos - lapso que, não pode consubstanciar-se num indevido 

alargamento do prazo de interposição do recurso para fixação de 

jurisprudência). 

II - Uma vez que o acórdão recorrido transitou em julgado a 11-06-2018, o 

recurso para fixação de jurisprudência haveria de ser interposto no prazo 

de 30 dias (art. 438.º, n.º 1, do CPP), vale dizer, até ao dia 11-07-2018, ou 

nos três primeiros dias úteis subsequentes (art. 139.º, n.º 5, do CPC), tanto 

seja, por extensão, até 03-09-2018 (último dia útil, descontado o período 

de férias judiciais).  

III - Os arguidos interpuseram o presente recurso para fixação de 

jurisprudência a 18-09-2018 e, assim, para além do correspondente prazo. 

 

14-03-2019 

Proc. n.º 740/12.1GELLE.E1-A.S1 – 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Isabel São Marcos 

 

 Abuso sexual de crianças 

 Medida da pena 

 Medida concreta da pena 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 

I  - O desvalor do resultado da conduta do arguido que, de modo reiterado, 

abusou sexualmente da filha (menor de 13 anos de idade) de sua mulher, 
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não podem deixar de prevenir a aplicação de uma pena não detentiva, e 

com relevo punitivo.  

II - Não invocando o recorrente quaisquer circunstâncias que não tivessem 

sido, de todo, consideradas pelo Tribunal recorrido, nem se vendo 

sedimentada, como provada, materialidade que possa fundar a mitigação 

das penas, alegada na motivação recursiva - designadamente do passo 

em que os Juízes do Tribunal recorrido tiveram o invocado 

arrependimento do arguido por «inconsistente», não se vê que, na fixação 

das penas parcelares, o Tribunal a quo haja valorado as circunstâncias 

apuradas com inadequado peso prudencial, não merecendo assim 

censura a decisão do tribunal recorrido ao condenar o arguido como autor 

do crime de abuso sexual de criança agravado, p. e p. pelo art.171.º, n.º 1 

e 177.º, n.º 1, al. b), todos do CP, na pena de 1 ano e 10 meses de prisão 

e pela prática de 4 crimes de abuso sexual de criança agravado, p. e p. 

pelo art.171.º, n.º 1 e 177.º, n.º 1, al. b), todos do CP, na pena de 5 anos e 

8 meses de prisão por cada um dos crimes.  

III - Não tendo o legislador nacional optado pelo sistema de acumulação 

material (soma das penas com mera limitação do limite máximo) nem pelo 

da exasperação ou agravação da pena mais grave (elevação da pena 

mais grave, através da avaliação conjunta da pessoa do agente e dos 

singulares factos puníveis, elevação que não pode atingir a soma das 

penas singulares nem o limite absoluto legalmente fixado), é forçoso 

concluir que, com a fixação da pena conjunta, se pretende sancionar o 

agente, não só pelos factos individualmente considerados, mas também e 

especialmente pelo respectivo conjunto, e não como mero somatório de 

factos criminosos, mas enquanto revelador da dimensão e gravidade 

global do comportamento delituoso do agente, visto que a lei manda se 

considere e pondere, em conjunto (e não unitariamente), os factos e a 

personalidade do agente. 

IV - Na avaliação da personalidade - unitária - do agente relevará, sobretudo, 

a questão de saber se o conjunto dos factos é reconduzível a uma 

tendência (ou eventualmente mesmo a uma «carreíra») criminosa, ou tão-

só a uma pluriocasionalidade que não radica na personalidade: só no 

primeiro caso, não já no segundo, será cabido atribuir à pluralidade de 

crimes um efeito agravante dentro da moldura penal conjunta. 

V -  Revertendo ao caso, não pode deixar de sublinhar-se a extrema 

gravidade, a todos os títulos, da conduta do recorrente, porquanto, entre o 

início do ano de 2018, até 17 de Maio do mesmo ano, no lar conjugal, 

aproveitando a ausência de sua mulher, mãe da menor, o arguido, por 

cinco sucessivas e repetidas vezes, teve relações sexuais com a sua 

enteada, de 13 anos de idade, quatro das quais com penetração vaginal, 

não merecendo nem suscitando o acórdão revidendo qualquer 

intervenção ou suprimento reparatório na pena única fixada ao arguido de 

7 anos e 2 meses de prisão (numa moldura que vai dos 5 anos e 8 meses 

de prisão aos 24 anos e 6 meses de prisão) e na pena acessória de 

inibição do exercício de responsabilidades parentais relativamente aos 

seus filhos pelo período de 8 (oito) anos - art.69.º-C, n.º 3 do CP. 
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14-03-2019 

Proc. n.º 214/18.7JAPDL.S1 – 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Isabel São Marcos 

 

 Recurso de revisão 

 Novos meios de prova 

 Advertência 

 Testemunha 

 Recusa 

 Nulidade sanável 

 Proibição de prova 

 

I  - Resulta desde logo da literalidade da al. d) do n.º 1 do art. 449.º, do CPP, 

que, ao abrigo de tal segmento normativo, a revisão (extraordinária) só 

pode ser concedida se e quando se demonstre que, posteriormente à 

decisão revidenda, se descobriram factos ou meios de prova novos, vale 

dizer, outros, que aquela decisão tenha deixado por apreciar, e que, por si 

ou combinados com os que foram apreciados no processo, suscitem 

graves dúvidas sobre ajustiça da condenação. 

II - Resultando da decisão sobre a matéria de facto revidenda que as 

comprovadas agressões perpetradas pelos arguidos sobre o menor 

ocorreram no interior da respectiva residência, designadamente na casa-

de-banho, forçoso é considerar que se figura desde logo improvável que o 

depoimento das testemunhas (pessoas que apenas «conheciam de 

vista», não sendo «amigos nem familiares», visando unicamente a 

demonstração «de que os arguidos são bons pais de família e que [tais 

testemunhas] sempre viram tratar bem o menor, que andava sempre 

vestido com roupa apropriada e limpa, e tinha um ar muito feliz») agora 

oferecido possa, relativamente aos concretos factos delitivos, merecer 

qualquer relevo infirmatório dos factos que sustentaram a condenação dos 

arguidos.  

III - Mesmo concedendo que, da produção dessa prova, pudesse resultar 

quanto vem afirmado, vale dizer, que as testemunhas sempre viram os 

arguidos tratar bem o menor e que este se apresentava limpo e feliz, 

sempre tal materialidade não configuraria suficiente fundamento para 

sustentar a subsistência de «graves dúvidas sobre a justiça da 

condenação», como é exigido na al. d) do n.º 1 do art. 449.º, do CPP.  

IV - Um «teste de prontidão» (alegadamente comprovativo da dificuldade do 

menor ofendido, natural da Roménia, em compreender a língua 

portuguesa), datado de data anterior à da audiência de julgamento, não 

pode considerar-se que ateste facto novo, pois que, sempre poderia ter 

sido apresentado em audiência de julgamento, não consentindo a 

conclusão de que o menor ofendido tenha quaisquer dificuldades na 

expressão ou na compreensão da língua portuguesa, dificuldades, 
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ademais, que sempre haveriam de ter sido suscitadas (e não foram), 

designadamente, na audiência. 

V -  Em vista da ratio da normação contida no art. 134.º do CPP, atentas, à luz 

do princípio da legalidade prevenido no art. 118.º, do CPP, a relevância e 

a essencialidade reflectidas pelas consequências das nulidades 

relativamente às finalidades do processo, e dando ademais por certo que 

a possibilidade de recusar o depoimento, prevenida no n.º 1 do art. 134.º, 

do CPP, está relacionada, não com uma pretextada intromissão na vida 

privada, antes com o facto de as pessoas mais intimamente relacionadas 

com o arguido não serem obrigadas a um depoimento incriminatório 

contra o mesmo, não pode deixar de concluir-se que da omissão do dever 

de advertência da faculdade de recusa a depor por testemunha 

descendente da arguida não resulta qualquer proibição de valoração, 

antes se constituindo tal omissão como uma nulidade relativa, sanável, 

que, de acordo com o disposto no art. 120.º, n.º 3 al. d), do CPP, há-de ser 

arguida até à conclusão do depoimento em causa, sob pena de sanação. 

VI - Do passo em que a nulidade em referência deve ter-se por sanada, seja 

por não ter sido atempadamente arguida, seja mesmo pelo trânsito em 

julgado da decisão revidenda, e aceitando que não é função do recurso 

de revisão, extraordinário, conhecer de erros de julgamento, de facto ou 

de direito, alegadamente levados na decisão condenatória, piáculos cuja 

apreciação se inscreve no âmbito do recurso ordinário, não pode também 

conceder-se a revisão trazida pelos recorrentes no âmbito do disposto na 

al. e) do n.º 1 do art. 449.º, do CPP. 

 

21-03-2019 

Proc. n.º 356/17.6GACSC-A.S1 – 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Isabel São Marcos 

 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Pluriocasionalidade 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 

I  - Na fixação da pena única deve atender-se às exigências gerais de culpa 

e de prevenção (arts. 40.º, n.º 1 e 2 e 71.°, do CP) e ao critério especial do 

n.º 1 do art. 77.º, ou seja, na medida da pena são considerados, em 

conjunto, os factos e a personalidade do agente. 

II - Em causa estão, as seguintes penas singulares: 3 anos e 6 meses de 

prisão; 2 anos de prisão; 6 meses de prisão; 1 mês de prisão; 4 anos de 

prisão; 4 anos e 6 meses de prisão; 5 anos de prisão e 1 ano e 6 meses 

de prisão, correspondentes a 4 crimes de roubo qualificado, 1 de roubo, 2 

de furto e 1 de extorsão na forma tentada.  

III - A gravidade global dos factos, aferida em função da medida das várias 

penas singulares, do seu número e da relação de grandeza em que se 
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encontram entre si e cada uma com o máximo aplicável (21 anos e 1 mês 

de prisão), sem se considerarem as circunstâncias particulares relativas a 

cada crime, que foram levadas em conta na determinação da respectiva 

pena, é, no contexto da moldura penal conjunta elevada, como elevada é 

a culpa ou o grau de censura a dirigir ao arguido pelo conjunto dos factos, 

ainda assim se afigurando adequado e proporcional que a medida da 

pena única deva situar-se um pouco abaixo do ponto médio da moldura 

penal abstracta do concurso.  

IV - Em sede de prevenção geral releva, por um lado, a medida da gravidade 

global dos factos e, por outro, o sentimento de intranquilidade que 

comportamentos como os assumidos pelo arguido vêm causando nas 

pessoas em geral e nas que vivem em locais isolados em especial, como 

nos Montes alentejanos, e apresentam a vulnerabilidade própria da idade 

avançada, como ocorreu em duas situações em que os ofendidos tinham 

87 anos e 75 anos de idade), pelo que o mínimo da pena necessária à 

estabilização das expectativas comunitárias deva situar-se muito acima do 

limite mínimo.  

V -  Acresce o número de crimes, a sua natureza primacialmente contra a 

propriedade quanto aos roubos e contra o património em geral quanto ao 

crime de extorsão, mas também em comum e concomitantemente contra 

bens jurídicos de ordem pessoal de tutela da liberdade individual, tendo o 

valor global do dinheiro e objectos avaliados subtraídos importado em 

cerca de 1.343,00 €. 

VI - É manifesta a conexão entre os factos globalmente considerados e a 

personalidade unitária do arguido, cuja prática decorreu em período 

sucessivo de cerca de 7 meses (Fevereiro de 2016 a Setembro de 2016), 

personalidade essa reflectida na violência gratuita dos factos e com 

antecedentes criminais reportados ao ano de 1995 e condutas repetidas 

pelos anos de 2000,2001,2004,2008,2008, 2010 e 2016, mormente por 

crimes de roubo e furto e que levaram à aplicação de significativas penas 

de prisão, de 4 anos e 6 meses, 7 anos ou 4 anos, entre outras, também 

de prisão efectiva de duração inferior, encontrando-se, de momento em 

cumprimento de pena de prisão (4 anos). 

VII - São tudo circunstâncias que revelam uma personalidade com clara e 

forte propensão para a prática de crimes, em especial de roubo e furto, 

que não uma pluriocasionalidade e, daí, que no seguimento do 

entendimento doutrinal exposto haja de atribuir-se à pluralidade de crimes 

um efeito agravante dentro da moldura penal conjunta, sem naturalmente 

serem descuradas as fortes exigências de prevenção especial de 

ressocialização do arguido recorrente, que o seu presente e passado 

criminais reclamam, importando numa moldura penal abstracta de cúmulo 

entre 5 anos e 21 anos e 1 mês de prisão fixar ao recorrente a pena única 

em 11 anos de prisão (em detrimento da pena de 14 anos e 6 meses de 

prisão aplicada em 1.ª instância). 

 

21-03-2019 

Proc. n.º 157/16.9GAFAL.E1.S1 – 5.ª Secção 
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Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 

I  - Sobre o conceito de novidade, a jurisprudência do STJ durante muito 

tempo entendeu que para efeitos da al. d), do n.º 1, do art. 449.º, do CPP, 

os factos ou os meios de prova eram novos desde que não apreciados no 

processo, ainda que não fossem ignorados pelo recorrente à data do 

julgamento.  

II - Essa jurisprudência foi, entretanto, abandonada, podendo hoje 

considerar-se consolidada, ou pelo menos maioritária, uma interpretação 

mais restritiva e mais exigente do preceito, de acordo com a qual, novos, 

são apenas os factos ou os meios de prova que eram ignorados pelo 

recorrente à data do julgamento e, porque aí não apresentados, não 

puderam ser atendidos pelo tribunal. 

III - Algumas decisões do STJ admitem, ainda, a revisão quando, sendo 

embora o facto ou o meio de prova conhecido do recorrente no momento 

do julgamento, ele justifique suficientemente a sua não apresentação, 

explicando porque não pôde ou entendeu não dever apresentá-los na 

altura. 

IV - Aquele preceito exige, ainda, que os novos factos ou os novos meios de 

prova, de per si ou combinados com os que forem apreciados no 

processo, suscitem graves dúvidas sobre a justiça da condenação. 

V -  O grau de convicção exigido não é o mesmo que levaria à absolvição do 

arguido em audiência de julgamento se então fossem conhecidos os 

novos factos e os novos meios de prova. 

VI - Dado que os fundamentos do requerimento de revisão consistem na 

invocação como facto novo da circunstância de não ter sido o recorrente o 

autor da conduta apropriativa tentada (mas antes a pessoa que ora indica 

como testemunha), e atendendo a que essa versão assenta unicamente 

nos depoimentos de duas testemunhas apresentadas pelo recorrente que, 

pelas incorrecções, incoerências e contradições que encerram, não têm 

virtualidade para suscitar quaisquer dúvidas, muito menos graves, sobre a 

justiça da condenação, impõe-se julgar improcedente o recurso e negar a 

revisão pedida. 

 

21-03-2019 

Proc. n.º 132/16.3T9VGS-A.S1 – 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida 

Manuel Braz 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 
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 Liberdade condicional 

 Regime de permanência na habitação 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Tribunal de Execução de Penas 

 Cúmulo jurídico 

 

I  - A prisão por facto pelo qual a lei a não permite, a que se reporta o 

fundamento legal da providência da citada al. b) do n.º 2 do art. 222.º do 

CPP, abrange uma multiplicidade de situações, entre as quais o 

cumprimento de pena de prisão superior a 6 anos para além do prazo de 

5/6 da pena, dado que a partir do cumprimento dessa fracção de pena a 

liberdade condicional se torna obrigatória, apenas ficando dependente do 

consentimento do condenado, que pode ser inferido da própria 

apresentação do requerimento de habeas corpus (arts. 61.º, n.º 4, do CP e 

176.º, n.º 1, do CEPMPL). 

II - Porém, não releva, aqui, a circunstância invocada pelo requerente da 

antecipação da liberdade condicional mediante adaptação a essa 

liberdade e consequente regime de permanência na habitação, com 

fiscalização por meios técnicos de controlo à distância, a que se reporta o 

art. 62.º do CP e art. 188.º do CEPMPL, pois tal medida, não corresponde 

à liberdade condicional, antes constitui um modo, ainda, de cumprimento 

da pena em liberdade condicional, a qual será convertida nesta uma vez 

decorrido o respectivo prazo. 

III - Para além disso, competente para essa medida, bem como para a 

concessão da liberdade condicional que o requerente peticionou a final a 

título subsidiário, é nunca este STJ, mas o TEP, nos termos da al. c) do n.º 

4 do art. 138.º do CEPMPL. 

IV - Impertinente é também a invocação da modificação da execução da pena 

devido a doença (diabetes), na modalidade de regime de permanência na 

habitação (arts. 118.º, al. a) e 120.º, n.º 1, al. b), do CEPMPL), dado 

extravasar o escopo da providência de “habeas corpus”, que visa, como 

acima foi dito, acudir com urgência a situações de privação ilegal da 

liberdade, bem como a competência deste Tribunal, restrita que é do TEP 

(art. 138.º, n.º 4, al. j) do CEMPL). 

V -  O cúmulo jurídico superveniente tem regras (arts. 78.º e 77.º do CP), 

sendo que a determinação da pena única dele resultante não se 

compadece com qualquer medida da pena única “estimada” pelo próprio 

arguido sem acórdão cumulatório que a suporte. 

VI - O requerente está em cumprimento de uma pena de prisão de 3 anos e 9 

meses, imposta por acórdão de 23-05-2014 e transitado em julgado em 

25-10-2017, não constando dos autos, mormente do certificado de registo 

criminal do requerente, haver a descontar nessa pena qualquer outra que 

tivesse sido cumprida, pelo que, sem prejuízo do futuro cúmulo jurídico a 

realizar, que integre tal pena numa pena única necessariamente superior, 

a pena de prisão que o requerente ora cumpre dentro do respectivo prazo 

da sua duração de nenhuma ilegalidade enferma, pelo que falece o 

fundamento de “habeas corpus” da al. b) do n.º 2 do art. 222.º do CPP em 
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que o requerente se louvou, havendo que julgar a petição manifestamente 

infundada. 

 

21-03-2019 

Proc. n.º 5/10.3TELSB-B.S1 – 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida 

Manuel Braz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Burla 

 Modo de vida 

 

I  - A expressão "soluções opostas" (requisito indispensável do recurso 

extraordinário de fixação de jurisprudência) pressupõe, não apenas que 

nos dois acórdãos, o recorrido e o fundamento, as situações de facto 

sejam idênticas mas ainda que, em ambos, haja expressa resolução de 

direito, o que vale por dizer que os julgados antagónicos sejam, não 

meramente implícitos mas, expressos ou explícitos. 

II - Inexiste oposição de julgados se não só as soluções a que chegaram os 

acórdãos recorrido e fundamento têm por base situações factuais 

distintas, como explicita e expressamente não se pronunciaram os arestas 

em confronto sobre a mesma e exacta questão de direito. 

III - Estando em causa no acórdão-fundamento uma situação de continuação 

criminosa geradora da condenação do arguido pela prática de um crime 

continuado de burla e, pelo contrário, no acórdão recorrido em causa 

encontra-se uma situação de concurso efectivo de dois crimes de burla, 

forçoso é concluir que a questão de direito atinente à possibilidade (ou 

não) de o agente ser condenado pela circunstância modificativa "fazer da 

burla modo de vida", objecto de previsão na al. b) do n.º 2 do art. 218.º do 

CP, não foi explicitamente, nem sequer implicitamente, apreciada na 

mesma perspectiva pelos tribunais que proferiram o acórdão recorrido e o 

acórdão indicado como fundamento da alegada oposição de julgados. 

IV - Daí que não possa afirmar-se que em ambos os arestos ocorra uma 

expressa resolução de direito acerca da mesma questão de direito, para 

além de que nada permite concluir que, se colocado perante a situação 

com que se confrontou o tribunal que proferiu o acórdão recorrido, o 

tribunal que prolatou o acórdão-fundamento não teria decidido como 

aquele.  

V -  De que decorre que, no caso sub juditio, não se verifica, na realidade, a 

invocada oposição relevante de julgados explícitos ou expressos acerca 

da mesma questão jurídica e que, fundamentadora do recurso para 

fixação de jurisprudência nos termos do disposto no art. 437.º, n.ºs 1, e 2, 

do CPP, pressupõe, como referido, que sejam idênticos os 

condicionalismos factuais que lhes subjazem.  
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VI - Não se verificando a indispensável oposição relevante de julgados, o 

recurso não pode prosseguir, impondo-se, em consequência, rejeitá-lo em 

conferência (art. 441.º, n.º 1, do CPP). 

 

21-03-2019 

Proc. n.º 25/16.4PJLRS.L1-A.S1 – 5.ª Secção 

Isabel São Marcos (relatora) 

Helena Moniz 

 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pedido de indemnização civil 

 Acidente de viação 

 Excesso de velocidade 

 Concorrência de culpas 

 Danos não patrimoniais 

 

I  - De acordo com o art. 434.º do CPP, «o recurso interposto para o Supremo 

Tribunal de Justiça visa exclusivamente o reexame de matéria de direito», 

razão pela qual este tribunal não se pronunciará sobre as questões 

relativas à matéria de facto suscitadas pelos recorrentes. 

II - Carece de fundamento o entendimento seguido no acórdão da Relação no 

sentido de existia concorrência de culpas no acidente de viação (inferindo 

da matéria de facto provada, da sua fundamentação e de elementos de 

prova que nela foram referidos que a vítima ou seguia a uma velocidade 

excessiva ou com falta de atenção, o que justificava que também fosse 

responsabilizada pela produção do acidente), se nada ficando provado 

quanto à velocidade a que o motociclo seguia, não se conhecendo sequer 

as respectivas características, nem se existia qualquer sinal que indicasse 

um limite de velocidade especial na variante rodoviária, não se podendo 

inferir do facto de não ter sido considerado provado que a vítima vinha a 

menos de 50 km/h que ela circulasse a uma velocidade igual ou superior a 

esse limite, que não se sabe sequer se era o vigente no local para um 

motociclo de características não apuradas.  

III - Se é certo que, de acordo com o art. 24.º do Código da Estrada, «o 

condutor deve regular a velocidade de modo a que, atendendo às 

características e estado da via e do veículo, à carga transportada, às 

condições meteorológicas ou ambientais, à intensidade do trânsito e a 

quaisquer outras circunstâncias relevantes, possa, em condições de 

segurança, executar as manobras cuja necessidade seja de prever e, 

especialmente, fazer parar o veículo no espaço livre e visível à sua frente», 

devendo, nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 25.º desse mesmo 

diploma, moderar especialmente a velocidade, nomeadamente, quando 

se aproxime de cruzamentos, nada nos permite supor que a vítima mortal 

seguisse a uma velocidade excessiva.  

IV - Do facto de o condutor do motociclo não ter conseguido parar antes de 

embater no automóvel que, por desatenção do respectivo condutor, 

inopinadamente se atravessou na via de trânsito por onde ele seguia 
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(dele, do motociclo, e não de quem pretendia atravessar a via), de ter 

embatido na porta desse veículo, sem que se saiba que danos provocou 

ou a que distância foi projectado o corpo, e de ter deixado um rasto de 

travagem de 4,5 metros nada se pode inferir com segurança quanto à 

velocidade do motociclo. 

V -  O princípio da confiança permite que cada um dos intervenientes no 

trânsito confie que os restantes também cumprem as regras que o 

disciplinam, salvo quando for patente essa falta de cumprimento. Ao 

deixar passar o automóvel, tudo indicava que o arguido aguardasse 

também a passagem do motociclo, para só então avançar na travessia da 

via, o que não veio a acontecer. 

VI - Não existe qualquer fundamento para se considerar que a vítima, quer por 

desatenção, a que nada se refere, quer por violação das regras da 

velocidade, também contribuiu para o desencadear do acidente, pelo 

que, os valores estabelecidos para a compensação da perda da vida e do 

sofrimento vivenciado pelo falecido entre o momento do acidente e o da 

morte, bem como aqueles que se destinam a reparar o sofrimento de cada 

um dos filhos com a morte do pai, não devem, por isso, ser reduzidos de 

20% (como se fez no acórdão recorrido). 

VII - Partindo dos elementos indicados no art. 494.º do CC, em especial de 

que se trata de uma negligência ligeira (o arguido, tendo respeitado o 

sinal de STOP, deixando passar um automóvel, avançou por não se ter 

apercebido da circulação do motociclo), de que a vítima era um homem 

de 58 anos, com alegria de viver, que gozava de boa saúde e tinha uma 

vida activa, e tendo em conta os critérios judiciais comummente aceites 

por este tribunal, não se pode dizer que o valor fixado pelo tribunal 
recorrido, de 75.000 €, não seja adequado, não se vendo razão para o 

alterar. 

 

28-03-2019 

Proc. n.º 632/13.7PARGR.L2.S2 – 5.ª Secção 

Carlos Almeida (relator) 

Júlio Pereira 

 

 Taxa sancionatória excepcional 

 Taxa sancionatória excecional 

 Princípio do contraditório 

 Irregularidade processual 

 

I  - A aplicação da taxa sancionatória excepcional prevista no art. 531.º do 

CPC pressupõe a prévia audição do condenado. 

II - O princípio constitucional do contraditório e do direito de defesa, enquanto 

garantes do direito a um processo equitativo consagrado no citado art. 

20.º, n.º 4 da CRP, exigem que seja proporcionada ao participante 

processual a oportunidade de ser ouvido e de expor as suas razões antes 

de ser proferida a decisão que o afecte, maxime a decisão que, como no 

caso, importe a sua condenação.  
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III - Não tendo assim acontecido no caso vertente, a norma do art. 531.º do 

CPC na interpretação que dela se fez na decisão recorrida resulta, pois, 

inconstitucional e, como tal, não poderá, de acordo com o disposto no art. 

204.º da CRP, ser aplicada pelos tribunais, designadamente por este STJ.  

IV - Prevendo-se no ordenamento jurídico mecanismos adequados a eliminar 

as disposições legais que contrariem normas constitucionais, mal se 

compreenderia que se admitisse a possibilidade de um acto processual, 

praticado com desrespeito de preceitos que tutelam princípios 

constitucionais, persistisse numa situação como a vertente em que o vício 

havido, e consistente na falta de audição prévia do condenado, afecta 

inexoravelmente o próprio acto processual na sua validade. 

V -  Tal omissão de audição integra, no mínimo, uma irregularidade que, por 

afectar a validade da decisão que condenou o recorrente na referida taxa 

sancionatória excepcional, impõe que, nos termos do artigo 123.º, n.º 2, 

do CPP, oficiosamente se determine a sua reparação. 

 

28-03-2019 

Proc. n.º 7623/14.9TDLSB.L1-A.S1 – 5.ª Secção 

Isabel São Marcos (relatora) 

Helena Moniz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 

I  -  Nos termos do art. 437.º do CPP, são pressupostos da interposição do 

recurso para fixação de jurisprudência que:  

i) os dois acórdãos em conflito do STJ ou da Relação sejam proferidos no 

âmbito da mesma legislação, isto é, "quando, durante o intervalo da sua 

prolação, não tiver ocorrido modificação legislativa que interfira, direta ou 

indiretamente, na resolução da questão de direito controvertida" (n.º 3 do 

preceito citado);  

ii) os dois acórdãos em conflito do STJ ou da Relação se refiram à mesma 

questão de direito;  

iii) haja entre os dois acórdãos em conflito "soluções opostas" (n.º 1 do art. 

437.º do ÇP).  

II - Para que a interposição de recurso seja aceite é ainda necessário que:  

iv) o recorrente identifique "o acórdão [fundamento] com o qual o acórdão 

recorrido se encontre em oposição", bem como, no caso de aquele estar 

publicado, o lugar da publicação (art. 438.º, n.º 1 do CPP);  

v) haja trânsito em julgado dos dois acórdãos em conflito (art, 437.º, n.º 1 e 

4 do CPP) e  

vi) a interposição do recurso seja realizada no prazo de 30 dias a contar 

do trânsito em julgado do acórdão [recorrido] proferido em último lugar 

(arts. 438.º, n.º 1 do CPP).  

vii) haja justificação da oposição de julgados que ongma o conflito de 

jurisprudência (art. 438.º, n.º 2 in fine do CPP).  
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III - A estes pressupostos, a jurisprudência deste STJ tem acrescentado outros 

dois:  

viii) identidade das situações de facto subjacentes aos dois acórdãos em 

conflito (dado que só assim é possível estabelecer uma comparação que 

permita concluir que relativamente à mesma questão de direito existem 

soluções opostas) e  

ix) necessidade de a questão decidida em termos contraditórios ser objeto 

de decisão expressa (ou seja, as soluções em oposição têm que ser 

expressamente proferidas em cada uma das-decisões). 

IV - Inexiste oposição de julgados se, como sucede no caso em apreso, 

ambos os acórdãos partem de pressupostos distintos: num caso parte do 

pressuposto que houve apoio claro da entidade promotora do evento à 

atuação dos grupos organizados de adeptos não legalmente constituídos, 

e noutro caso parte do pressuposto de que não foi provado este apoio 

pela entidade promotora do evento.  

V -  Partindo de pressupostos factuais distintos, a conclusão terá 

necessariamente que ser distinta.  

VI - Não cabe a este tribunal verificar se num ou em outro caso o tribunal a 

quo analisou a matéria factual da melhor forma. O que cabe a este tribunal 

averiguar é se a partir de uma questão de direito - quando a saber se está 

preenchido o tipo contraordenacional previsto no art. 39.º-B, n.º 2, al. a), 

da Lei 39/2009 - ambos os tribunais chegaram a soluções opostas 

partindo dos mesmos pressupostos. Tal não se verifica, pelo que não 

podemos concluir pela necessária oposição de julgados. 

 

28-03-2019 

Proc. n.º 1963/17.2T8BRG.G1-A.S1 – 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

 

 Escusa  

 Imparcialidade 

 

I  - Nos termos do art. 43.º, n.º 4, do CPP, o juiz pode requerer escusa de 

intervir "quando ocorrer o risco de [a sua intervenção] ser considerada 

suspeita, por existir motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança 

sobre a sua imparcialidade" (art. 43.º, n.º 1, ex vi n.º 4). 

II - O fundamento da escusa deve ser objetivamente analisado, não bastando 

um mero convencimento subjetivo, devendo basear-se em uma razão 

séria e grave, da qual ou na qual resulte inequivocamente um estado de 

forte verosimilhança (desconfiança) sobre a imparcialidade do juiz 

(propósito de favorecimento de certo sujeito processual em detrimento de 

outro). 

III - Se é o próprio Juiz Conselheiro peticionante que afirma que o 

relacionamento entre ele e o arguido recorrente foi "um relacionamento, 

que não podendo ser qualificado de amizade, pode ser qualificado de 

cordial", para logo de seguida afirmar ainda que "o relacionamento que 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

62 

Número 255 – Março de 2019 

 

mantive com o arguido não foi estreito nem foi além de conversas 

ocasionais e de circunstância, mais ou menos longas", e concluindo que 

está "ciente de que a lassidão e evanescência do relacionamento relatado 

possa não ser subsumível ao disposto no nº 1 do art. 432.º do CPP", 

forçoso é concluir que o peticionante não demonstra (nem podia 

demonstrar, atento o relacionamento que teve) qualquer proximidade com 

o arguido que coloque em causa a sua imparcialidade.  

IV - Aliás, o simples facto de requerer esta escusa, atenta a circunstância de 

em momento anterior, no âmbito de um" recurso contencioso" e no âmbito 

de um "procedimento de inquérito", ter formulado pedidos semelhantes, 

demonstra um comportamento escrupuloso e isento necessariamente 

fundante de um juízo de imparcialidade sobre a sua atuação, e a 

demostrar que não existem quaisquer fundamentos sérios e graves que 

nos criem quaisquer juízos de desconfiança sobre a sua imparcialidade 

no tratamento da causa que lhe foi distribuída.  

V -  Além disto, o relacionamento ocasional, profissional e esporádico que 

manteve com o arguido, mesmo no entendimento do homem médio, não 

parece adequado a suscitar quaisquer dúvidas sobre a imparcialidade e 

independência com que irá proceder à análise do recurso que lhe foi 

distribuído, pelo que, se considera que, atentos os fundamentos aduzidos 

pelo peticionante, nada há que permita gerar desconfiança na 

comunidade quanto à imparcialidade, isenção e independência do 

trabalho a desenvolver pelo Senhor Juiz Conselheiro. 

 

28-03-2019 

Proc. n.º 27/16.0YGLSB-B – 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

Francisco Caetano 

 

 Habeas corpus 

 Reexame dos pressupostos da prisão preventiva 

 Princípio do acusatório 

 

I  - A providência de “habeas corpus” não é um verdadeiro modo de 

impugnação visto que o seu objecto se prende com a situação de 

objectiva ilegalidade e não com a decisão que lhe deu causa. 

II - É rejeitar a providência de “habeas corpus” se a peticionante não invoca 

qualquer facto que legalmente exclua a aplicação da prisão preventiva ou 

a sua manutenção ou que revele excesso dos respectivos prazos, nem a 

competência de quem a determinou, limitando-se a invocar a estrutura 

acusatória do processo penal para contestar a possibilidade do JIC impor 

medida de coacção mais grave do que a proposta pelo MP, faculdade 

que está prevista na lei (art. 194.º, n.º 2 do CPP), sendo certo que a 

constitucionalidade desta norma nunca foi posta em causa pela jurisdição 

competente e o MP, tendo embora admitido a atenuação do estatuto 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

63 

Número 255 – Março de 2019 

 

coativo da arguida, efectivamente não promoveu a substituição da prisão 

preventiva. 

III - Constituindo a petição de “habeas corpus” uma verdadeira impugnação 

da decisão que manteve a prisão preventiva da peticionante, cujos 

fundamentos não são subsumíveis em qualquer das alíneas do n.º 2 do 

art. 222.º do CPP, impõe-se considerar o requerimento de “habeas 

corpus” manifestamente infundado. 

 

28-03-2019 

Proc. n.º 63/16.7GECUB-A.S1 – 5.ª Secção 

Júlio Pereira (relator) 

Clemente Lima 

Manuel Braz 

 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Dupla conforme 

 Pedido de indemnização civil 

 Acidente de viação 

 Excesso de velocidade 

 Concorrência de culpas 

 Danos não patrimoniais 

 Direito à vida 

 

I  - Constatando-se que relativamente ao segmento decisório do pedido de 

indemnização civil relativo ao dano moral sofrido pelos demandantes civis, 

há plena identidade da decisão entre a sentença de 1.ª instância e o 

acórdão da Relação, assente em idêntica fundamentação, sendo que no 

acórdão recorrido não houve voto de vencido, forçoso é concluir desta 

parte do recurso se não tomará conhecimento, o mesmo acontecendo 

relativamente ao recurso subordinado no que respeita ao mesmo 

segmento decisório, face ao disposto nos arts. 671.º, n.º 3, 641.º, n.º 5, 

633.º, n.º 3, do CPC, ex vi art. 4,º do CPP. 

II - A recorrente Companhia de Seguros, importando para esta sede o 

essencial da argumentação apresentada no recurso para o Tribunal da 

Relação, vem mais uma vez invocar uma suposta contradição na matéria 

de facto, entre o que foi dado como provado no que se refere à distância 

entre o motociclo e o peão quando este se introduziu na faixa de rodagem 

e a distância entre o mesmo veículo e o peão quando a vítima deste se 

desviou tentando evitar a colisão, porém, face ao disposto no art. 434.º do 

CPP e dado que tal questão foi apreciada e definitivamente decidida no 

acórdão recorrido, não pode este tribunal dela conhecer. 

III - Um condutor, que dentro de uma localidade conduza em velocidade 

superior ao legalmente fixado, infringe o disposto no art. 27.º, n.º 1 do CE, 

mas não necessariamente o preceituado no n.º 1 do art. 24.º, algo que só 

em concreto pode ser apreciado. Pelas mesmas razões um condutor pode 

conduzir dentro dos limites legalmente estabelecidos, mas em infracção 

ao disposto no n.º 1 do art. 24.º. 
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IV - Resultando demonstrado que o arguido seguia apeado e iniciou a 

travessia da via para o lado esquerdo, atento o sentido em que 

caminhava, sem previamente verificar se o podia fazer em segurança e, 

quando se apercebeu da aproximação de um veículo, a uma distância de 

pouco mais de 5 metros, continuou a fazer a travessia, na convicção de 

que o motociclista iria parar (infringindo o disposto no art. 101.º, n.º 1 do 

CE), levando este último a desviar-se para esquerda tentando evitar a 

colisão com aquele, acabando por embater lateralmente no arguido e a 

embater num muro existente do outro lado da rua, embate de que veio a 

resultar a morte da vítima. 

V -  Não obstante se ter provado que o motociclista conduzia o veículo a 

velocidade superior à que no local era permitida, tal facto não foi causal 

do acidente e daí se ter atribuído culpa exclusiva do mesmo ao arguido, 

na medida em que, do elenco dos factos apurados conclui-se, sem 

margem para dúvida, que o arguido surgiu repentinamente na via, 

obstruindo a passagem ao ciclomotor, que já não teve possibilidade de 

dele se desviar. 

VI - Resultando da matéria de facto que a vítima tinha 66 anos, era alegre, 

saudável e cheia de vontade de viver, com grande apego à família, sofreu 

dores e sofrimento, teve consciência da gravidade do que lhe acontecera 

já que pediu auxílio para que lhe retirassem o capacete para poder 

respirar e esteve lúcido pelo menos 15 minutos, e tendo em conta também 

que o valor de € 65.000,00 fixado para a perda do direito à vida não se 

afasta significativamente dos valores fixados em situações similares é de 

confirmar a decisão recorrida. 

VII - Também o valor de € 15.000,00 fixado para os danos não patrimoniais 

sofridos pela vítima se não afastam significativamente dos valores fixados 

em situações similares, sendo de confirmar também nessa parte a decisão 

recorrida. 

 

28-03-2019 

Proc. n.º 78/13.7GEGDM.P2.S1 – 5.ª Secção 

Júlio Pereira (relator) 

Clemente Lima 

 

 Dupla conforme 

 Cúmulo jurídico 

 Pornografia de menores 

 Abuso sexual de crianças 

 Importunação sexual 

 Pluriocasionalidade 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - De acordo com o disposto no n.º 1, al. b), do art. 432.º do CPP, estando 

em causa uma pena de 5 meses de prisão, imposta em 1.ª instância e 

confirmada pela Relação (dupla conforme), é inadmissível o recurso 
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quanto a essa pena e às questões que a montante se coloquem sobre a 

sua determinação, v. g., a atenuação especial por força do disposto nos 

arts. 1.º, n.ºs 1 e 2 e 4.º do DL 401/82, de 23-09. 

II - Na fixação da pena única deve atender-se às exigências gerais de culpa 

e de prevenção (arts. 40.º, n.º 1 e 2 e 71.°, do CP) e ao critério especial do 

n.º 1 do art. 77.º, ou seja, na medida da pena são considerados, em 

conjunto, os factos e a personalidade do agente. 

III - Em causa está o concurso das seguintes penas singulares (num total de 

16): 4, de 2 anos e 9 meses de prisão e 5 de 2 anos e 6 meses de prisão, 

por 9 crimes de pornografia de menores agravados; 3, de 9 meses de 

prisão por outros tantos crimes de abuso sexual de crianças; 2, de 5 

meses de prisão por crimes de importunação sexual e 8 e 6 meses de 

prisão por crimes de coacção tentados. 

IV - A gravidade global dos factos, aferida em função da medida das várias 

penas singulares, do seu número e da relação de grandeza em que se 

encontram entre si e cada uma com o máximo aplicável (sem se 

considerarem as circunstâncias que já relevaram em sede de 

determinação das penas singulares, como as condições pessoais e 

inserção sociofamiliar e profissional do arguido e a sua confissão, 

ausência de antecedentes criminais (o arrependimento e autocensura 

somente foram verbalizados), é, no contexto da moldura penal conjunta, 

elevada, como elevada é a culpa ou o grau de censura a dirigir ao arguido 

pelo conjunto dos factos, ainda assim se afigurando adequado e 

proporcional que a medida da pena única deva situar-se abaixo do ponto 

médio da moldura penal abstracta do concurso.  

V -  Em sede de prevenção geral releva, por um lado, a medida da gravidade 

global dos factos e, por outro, o forte sentimento de repulsa e alarme 

social que comportamentos como os assumidos pelo arguido vêm 

causando na comunidade em geral, pondo em causa valores como a 

liberdade e autodeterminação sexual dos menores (importunação sexual, 

abuso sexual de crianças e pornografia de menores) ou a liberdade de 

decisão e acção (crimes de coacção tentada), pelo que o mínimo da pena 

necessária à estabilização das expectativas comunitárias deve situar-se 

muito acima do limite mínimo.  

VI-  É manifesta a conexão entre os factos globalmente considerados e há 

homogeneidade entre os tipos de ilícito e a sua gravidade, agora avaliada 

em função das respectivas penas.  

VII - Os factos considerados na sua globalidade reflectem a personalidade 

unitária do arguido, que congrega factores de risco de reincidência de 

delitos da mesma natureza, sendo ainda que os levados a cabo 

decorreram num período de tempo assinalável (2011 a 2015).  

VIII - São tudo circunstâncias que revelam uma personalidade com clara e 

forte propensão para a prática de crimes atentatórios da liberdade e 

autodeterminação sexual de menores e a sua liberdade de decisão e 

acção e, daí que, no seguimento do entendimento doutrinal exposto, haja 

de atribuir-se à pluralidade de crimes um efeito agravante dentro da 

moldura penal conjunta, sem naturalmente serem descuradas as fortes 
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exigências de prevenção especial de ressocialização do arguido 

recorrente que só podem ser asseguradas em meio institucional.  

IX - Assim sendo e não merecendo qualquer censura a pena única recorrida 

de 6 anos e 9 meses de prisão, porque contida nos limites da culpa e ser 

necessária à satisfação das exigências preventivas, importa mantê-la, 

pena que, por desde logo não preencher o pressuposto formal do n.º 1 do 

art. 50.º do CP, prejudicada fica a apreciação da questão da suspensão 

da sua execução. 

 

28-03-2019 

Proc. n.º 71/14.2TELSB.C1.S1 – 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida 

 

 Habeas corpus 

 Princípio da actualidade 

 Princípio da atualidade 

 Prazo de prisão preventiva 

 Detenção 

 Terrorismo 

 Especial complexidade 

 

I  - Dispõe o art. 215.º n.ºs 1 al. b), 2 e 3, do CPP (prazos de duração máxima 

da prisão preventiva), no segmento que aqui releva, que a prisão 

preventiva se extingue quando, em casos de terrorismo (crime que, entre 

os mais, vem imputado ao arguido no despacho acusatório), desde o seu 

início, tenham corrido dez meses sem que tenha havido decisão 

instrutória, prazo que é elevado para um ano e quatro meses, quando o 

procedimento (designadamente por aquele crime) se revelar de 

excepcional complexidade. 

II - Resulta do teor literal do art. 215.º, do CPP, que, na contagem do prazo da 

prisão preventiva, o dies a quo é o do seu início e não o da data da 

detenção cautelar prévia, dada a diversidade dos fins e regimes da 

detenção cautelar e da prisão preventiva, bastando, para o que ao caso 

importa, cotejar o disposto nos arts. 202.º, 215.º e 217.º, do CPP, com o 

disposto nos arts. 141.º e 254.º do mesmo CPP. 

III - Acresce que a própria “ratio” da imposição, constitucional e legal, de 

prazos máximos de duração da prisão preventiva não obriga à adição a 

esta, para efeitos do disposto no falado art. 215.º, do CPP, do tempo de 

detenção cautelar. 

IV - Nesse entendimento, o prazo de dez meses decorrente do disposto no art. 

215.º, n.º 1 al. b) e 2, do CPP, só caducaria a 21, que não, como se 

pretexta, a 15-03-2019. E, em sequência, no caso, tomando o princípio da 

actualidade - no sentido de que, para o provimento do habeas corpus, é 

necessário que a ilegalidade da prisão seja actual -, reportando tal 

ilegalidade ao momento da formulação do pedido (desconsiderando o 

entendimento de que a ilegalidade deve reportar-se ao momento em que 
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é necessário apreciar o pedido), formulado a 19-03-2019, sempre o 

peticionado haveria de julgar-se improcedente. 

V -  Mas mesmo admitindo o entendimento do peticionante no sentido de que 

o prazo de prisão preventiva se iniciou com a detenção do mesmo, a 

declaração de especial complexidade do processo amplia, por mais seis 

meses, tal seja, até 15-08-2019, o prazo máximo da prisão preventiva. 

VI - A elevação do referido prazo, decorre, directa e imediatamente, do 

disposto no n.º 3 do mesmo art. 215.º, do CPP, por força da declaração da 

referida excepcional complexidade do processo, independentemente da 

validade processual e mesmo do trânsito em julgado dessa declaração. 

VII - No sentido de que a apreciação, no âmbito da providência de “habeas 

corpus”, da validade do despacho que declarou a especial complexidade 

do processo, não cabe nos poderes cognitivos do STJ. 

VIII - Releva ainda a decisão levada no acórdão, do TC, de 21-02- 2018 (n.º 

1326/2017), no sentido de «não julgar inconstitucional a interpretação, 

extraída da conjugação dos artigos 118.º n.ºs 1 e 2, 123.º n.º 1 e 215.º, n.ºs 

3 e 4, todos do Código de Processo Penal, conducente ao sentido de que 

constitui mera irregularidade a não audição do arguido sobre o 

requerimento do Ministério Público tendente à declaração da especial 

complexidade do procedimento, em momento prévio à prolação do 

despacho judicial que defira esse requerimento, procedendo a tal 

declaração». 

 

28-03-2019 

Proc. n.º 257/18.0GCMTJ-BA.S1 – 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Isabel São Marcos 

Manuel Braz 

 

 Reclamação para a conferência 

 Admissibilidade de recurso 

 Acórdão da Relação 

 Constitucionalidade 

 

I  - Para apresentação de reclamação para a conferência de uma decisão 

sumária em processo penal não se torna necessário o uso subsidiário das 

normas do CPC quando o CPP  estabelece no seu art. 417.º, n.º 8 que 

cabe reclamação para a conferência da decisão sumária que o relator 

haja proferido. 

II - A reclamação para a conferência não é um recurso da decisão sumária 

mas somente um pedido de apreciação colegial da decisão individual que 

tenha sido proferida. 

III - A alteração da espécie da pena (de pena de prisão suspensa na 

execução para pena de prisão efectiva) como consequência da alteração 

da matéria de facto pelo Tribunal da Relação merce de recurso do MP, 

difere de modo essencial da que levou à declaração do Acórdão 595/2018 

do TC na qual estava em causa a irrecorribilidade do acórdão da relação 
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que inovatoriamente, face à decisão de absolvição proferida em primeira 

instância, condenasse o arguido a pena de prisão efectiva não superior a 

5 anos. 

IV - Não sendo esse o caso e dado que a decisão sumária que rejeitou o 

recurso tem como fundamento jurisprudência constitucional que, por 

enquanto, mantém a sua perenidade, a conferência adere aos 

fundamentos, da decisão sumária do relator, de rejeição do recurso por 

inadmissibilidade legal, nos termos da al. e) do n.º 1 do art. 400.º CPP. 

 

28-03-2019 

Proc. n.º 63/17.0SULSB.L1.S1 – 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (relator) 

Francisco Caetano 

 

 Crime fiscal 

 Pedido de indemnização civil 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Competência material 

 Constitucionalidade 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Revista excepcional 

 Revista excecional 

 

I  - Considerando que a acção civil se iniciou com a petição de indemnização 

que foi deduzida, pois esse início não se sobrepõe ao início da acção 

penal que ocorre com a notícia do crime, ou seja, em 2009-04-03 e a 

decisão recorrida foi proferida em 2018.11.28, estando, por conseguinte, 

em vigor a versão do CPC aprovada pela Lei 41/2013 que iniciou a sua 

vigência em 2013-09-01 e dado que o STJ tem entendido de modo 

pacífico que os termos da recorribilidade de uma decisão se aferem pela 

lei processual que está em vigor no momento em que foi proferida fica 

excluída a aplicabilidade do n.º 3 do art. 721.º do CPC correspondente à 

versão do DL 303/2007. 

II - Tratando-se de decisão proferida depois de 2013-09-01 num processo 

instaurado depois de 2008-01-01, como é o caso, a admissibilidade da 

revista é regulada pelo art. 671.º do CPC aprovado pela Lei 41/2013. 

III - Considerando que o tribunal de 1.ª instância condenou a recorrente no 

pedido de indemnização civil e o Tribunal da Relação de Lisboa, sem voto 

de vencido, confirmou integralmente essa decisão, tal significa que 

relação às questões postas no recurso, por via da confirmação já 

assinalada sem fundamentação diferente, este é inadmissível pela 

ocorrência de "dupla conforme", nos temos do n.º 3 do art. 671.º do CPC 

aprovado pela Lei 41/2013. 

IV - A "dupla conforme" cede quando estão previstas as situações previstas no 

art. 629.º, n.º 2 CPC, ao determinar-se ali que independentemente do valor 

da causa e da sucumbência, é sempre admissível recurso - para o que 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

69 

Número 255 – Março de 2019 

 

aqui interessa como previsto na alínea a) - com fundamento na violação 

das regras de competência em razão da matéria. 

V -  O tribunal penal é competente para apreciar um pedido de indemnização 

civil formulado pelo MP em representação do Estado Português em 

quantia que indicou, traduzida em cálculos de liquidação dos impostos 

que seriam devidos, emergente da prática pelos demandados dos crimes 

de associação criminosa, de fraude fiscal, de introdução fraudulenta no 

consumo, de falsificação de documento, contra a genuinidade, qualidade 

ou composição de géneros alimentícios e aditivos alimentares.   

VI - Não se descortina nenhuma inconstitucionalidade material nos arts. 7.º e 

71.º CPP em conjugação com os arts. 483.º, 562.º e 563.º CC quando se 

faz a interpretação destes artigos no sentido de não ser exigível para 

apuramento do montante do dano e a dedução do pedido civil de 

indemnização uma prévia liquidação de um qualquer imposto por parte da 

Administração Tributária. 

VII - O STJ é um tribunal de revista que apenas conhece de matéria de direito 

estando-lhe vedada a reapreciação da matéria de facto fixada pelas 

instâncias, nos termos do art. 434.º CPP, ou dos arts. 671.º, n.º 1 e 674.º, 

n.ºs 1 e 3 do CPC, pelo que, estando provado pelas instâncias que as 

aquisições de álcool pela recorrente às empresas do "Grupo C" gerou um 
valor de € 263.491,60 de IABA bem como de IVA, no montante de € 

24.393,08 respeitante ao ano de 1999 e de € 29.163,17 respeitante ao ano 

de 2001, que a recorrente não pagou, forçoso é considerar que esta é 

matéria constitutiva dos crimes pelos quais a recorrente foi condenada e, 

por isso, objecto do processo penal pelo que a prova dos factos 

respectivos é regulada pela lei processual penal. 

VIII - Não cabe, contudo, ao tribunal de revista escrutinar como tais factos 

foram provados, de acordo com o princípio da livre apreciação da prova 

consagrado no art. 127.º CPP, a menos que fosse invocada a utilização 

para tal de métodos proibidos de prova designadamente os enunciados 

no art. 126.º CPP o que manifestamente não acontece. Por conseguinte, 

tudo o que respeita a essa matéria de facto e à sua fundamentação não é 

susceptível de conhecimento por este STJ pelo que nessa parte, também 

pela razão apontada, a decisão do Tribunal da Relação seria irrecorrível. 

IX - O art. 721.º-A CPC prevê o recurso de revista excepcional enunciando no 

seu n.º 1 os respectivos pressupostos de admissibilidade. Admissibilidade 

essa que deve ser objecto de apreciação preliminar sumária a cargo de 

uma formação constituída por três juízes escolhidos anualmente pelo 

presidente de entre os mais antigos das secções cíveis, como estipula o 

n.º 3 do citado art. 721.º-A. 

 

28-03-2019 

Proc. n.º 111/02.8TAALQ-E.L1 – 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (relator) 

Francisco Caetano 

 

 Recurso de revisão 
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 Requisitos 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 

I  - São, dois, os requisitos para a revisão da sentença com apoio na al. d) do 

n.º 1 do art. 449.º: (i) que haja novos factos ou novos meios de prova e (ii) 

que deles decorra uma dúvida grave sobre a justiça da condenação; não 

qualquer dúvida mas uma dúvida séria e consistente realmente 

perturbadora no tocante ao que se haja dado como assente na decisão 

que se pretende rever.  

II - Dir-se-ia que se a condenação surge com a superação da dúvida 

razoável, o caminho de regresso à discussão da causa exige porventura 

uma dúvida de maior peso. 

III - Carece de fundamento o recurso de revisão no qual o recorrente indica 

como “nova” uma testemunha que já havia prestado depoimento nessa 

qualidade em audiência de julgamento, sendo que, a eventual ligação aos 

factos dessa testemunha e a existência de um inquérito autónomo a 

decorrer no MP para averiguar da sua participação nos factos pelos quais 

o arguido foi condenado (que decorre da existência de uma 3 pessoa 

interveniente nos factosa que o próprio recorrente fez referência no seu 

depoimento e do depoimento do ofendido, que, no decurso da audiência 

de julgamento, identificou essa testemunha como a pessoa que vira nas 

proximidades da sua casa), não põe em causa a participação do 

recorrente nos factos como ela foi descrita nos factos que ficaram 

provados. 

 

28-03-2019 

Proc. n.º 97/16.1JBLSB-D.S1 – 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (relator) 

Francisco Caetano 

Manuel Braz 

 

 Tráfico de menor gravidade 

 Dolo 

 Nulidade 

 Limitação do recurso 

 Extensão do recurso 

 

I  - Ao nível do que a doutrina de referência designa por dolo do tipo 

expresso na formulação "conhecimento e vontade de realização do tipo 

subjectivo de ilícito" assume-se uma decomposição em dois "momentos" 

que são o intelectual e o volitivo.  

II - Como se extrai da leitura do AFJ 1/2015, não há fórmulas sacramentais 

sendo possível transmitir o "dolo de culpa" ou "tipo-de-culpa dolosa" de 

diferentes formas desde que inequivocamente signifiquem uma atitude, 

revelada no facto, de contrariedade ou indiferença do agente perante o 

dever-ser jurídico-penal. 
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III - Incorre em contradição o Acórdão da Relação na análise semântica que 

faz do facto 18 dado como provado (“Agiram os referidos arguidos 

deliberada, voluntária e conscientemente, porquanto sabiam que tais 

condutas eram proibidas e punidas pela lei penal”), pois embora 

reconheça que não há «fórmulas sacramentais» acaba por "exigir" a 

costumeira fórmula "agiu livre" alegando que o agente pode agir de forma 

consciente e voluntária e, no entanto, a sua conduta não decorrer com 

liberdade, sugerindo que disso é exemplo uma actuação devida a 

coacção moral, concluindo pela nulidade contemplada na al. b) do n.º 3 

do art. 311.º do CPP, por falta de descrição na acusação dos elementos 

subjectivos do crime. 

IV - Um acto voluntário é um acto que se faz sem constrangimento, sem 

limitação. E se se age deliberadamente, age-se com o propósito de 

praticar o acto, com resolução prévia, o que é incompatível com um acto 

"forçado", um acto praticado por uma qualquer imposição exógena. 

V -  Agir voluntariamente é agir como se quer, e não por imposição, é agir de 

um modo livre e agir deliberadamente é agir como se decidiu agir. Por 

conseguinte, o entendimento que se perfilha é o de que o ponto 18 dos 

factos provados contém a cabal descrição dos elementos subjectivos do 

crime de tráfico de estupefacientes de menor gravidade, p. e p. pelo art. 

25.º, al. a) do DL 15/93, de 22-01, reproduzindo o teor da acusação. 

VI - Como determina o n.º 3 do art. 403.º CPP a limitação do recurso a uma 

parte da decisão não prejudica o dever de retirar da procedência daquele 

as consequências legalmente impostas relativamente a toda essa decisão 

recorrida. 

VII - O recurso merece provimento pelo que se impõe revogar a decisão 

recorrida na parte que determinou a absolvição do recorrente mas 

também das arguidas não recorrentes. E que deve ser substituída por 

outra que tenha como pressuposto que os elementos subjectivos do crime 

estão suficientemente descritos na acusação relativamente a todos os 

arguidos. 

 

28-03-2019 

Proc. n.º 373/15.0JACBR.C1.S1 – 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (relator) 

Francisco Caetano 

______________________________ 
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