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3.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Sentença condenatória 

 Pena de prisão 

 Regime de permanência na habitação 

 

I  - A «prisão domiciliária» não de aplicação mecânica, isto é, não se impõe 

pela simples verificação dos pressupostos formais. 

II - Exige a verificação do pressuposto substantivo, ou seja, que ademais dos 

requisitos licenciantes, cumpra satisfatoriamente as finalidades de 

execução da pena de prisão efectiva. Tal sucederá se o tribunal, 

sopesando o concreto circunstancialismo do caso, concluir, 

fundamentada e convincentemente, que a prisão domiciliária não 

desguarnece a tutela do bem jurídico violado, reafirmando a sua validade 

social e vigência normativa, e é suficiente para preparar o condenado a 

viver na comunidade sem atentar contra os valores que o legislador 

elegeu como dignos da proteção penal. 

III - Resultando do acórdão condenatório, do acórdão confirmatório da 

Relação e do acórdão que indeferiu a nulidade arguida, que os tribunais 

concluíram, concordantemente, pela necessidade de execução da pena 

de prisão efectiva "dentro dos muros" do estabelecimento prisional pela 

singela razão de que o passado criminal do arguido não permitiu concluir 

que o regime de permanência na habitação com VGE pudesse satisfazer 

suficiente e adequadamente as finalidades da punição, forçoso é concluir 

que o requerente discutiu, sem êxito, no foro próprio e através do meio 

processualmente estabelecido,  

IV - Esta não é a providência legalmente prevista para tornar a discutir essa 

mesma questão processual. Os vícios de que possam padecer os 

acórdãos da 1.ª e da 2.ª instância que apenas sejam cognoscíveis através 

dos meios ordinários de impugnação são irrelevantes para o habeas 

corpus. 

V -  Não há, consequentemente, qualquer abuso de poder ou arbitrariedade 

na não decisão, no caso, pelo regime de permanência na habitação. 

 

05-06-2019 

Proc. n.º 299/15.8T9LNH-D.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

Santos Cabral 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 
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I  - Os "novos factos ou meios de prova" a que alude a al. d) do n.º 1 do art. 

449.º do CPP integram um conceito cuja interpretação foi evoluindo ao 

longo do tempo. Numa 1.ª fase, a jurisprudência encarava a novidade 

reportando-a apenas ao julgador: novo era o facto ou meio de prova 

desconhecido do julgador, embora pudesse ser (ou não) conhecido do 

arguido. Posteriormente, e fazendo para além do mais apelo ao princípio 

da lealdade processual, a jurisprudência passou a optar por uma 

interpretação mais restritiva do preceito, passando a incluir também o 

arguido: novo é o facto ou meio de prova que, para além do tribunal, 

também o arguido desconhecia na altura do julgamento ou que, 

conhecendo, estava impedido ou impossibilitado de apresentar, 

justificação que deverá ser apresentada pelo recorrente. 

II - Não releva o facto e/ou meio de prova capaz de lançar alguma dúvida 

sobre a justiça da condenação. A lei exige que a dúvida seja qualificada, 

que tenha tal consistência que aponte seriamente para a absolvição do 

recorrente como decisão mais provável.  

III - O recurso extraordinário de revisão de sentença não é mais uma instância 

de recurso de reapreciação do julgado, a somar àquelas a que 

sucessivamente o recorrente lançou mão, mas um modo de reação contra 

um evidente erro judiciário. 

IV - Não integra o conceito de "novos factos ou meios de prova" um 

documento (requerimento por meio da qual a ora recorrente comunicou ao 

processo de regulação das responsabilidades parentais ter alterado a sua 

residência para a Madeira) que já existia à data do julgamento levado a 

cabo na 1.ª instância, que era da própria autoria da recorrente (e, 

portanto, já então, do seu conhecimento) e relativamente ao qual não foi 

alegada (não se vislumbra) qualquer circunstância impeditiva da sua 

oportuna apresentação ou invocação. 

V -  A circunstância do referido documento não se encontrar digitalizado, não 

a impedia de a alegar no processo, tal como não a impedia de requerer 

que ao Tribunal de Cascais fosse solicitada cópia do documento ora em 

discussão, sendo certo que a excecionalidade inerente ao recurso de 

revisão não é compatível com a complacência perante situações como a 

inércia do arguido na dedução da sua defesa, ou a adoção de uma 

estratégia de defesa incompatível com a lealdade processual, que é uma 

obrigação de todos os sujeitos processuais. 

VI - Tal documento é insuscetível de lançar fundada dúvida sobre a justiça da 

condenação; e, muito menos, qualquer dúvida que consistente e 

seriamente aponte no sentido da provável absolvição da recorrente. Em 

primeiro lugar, porque da notificação do documento em análise ao 

respetivo mandatário não decorre que o próprio assistente tenha tido 

conhecimento do mesmo, tanto mais que, nessa altura, já o processo de 

regulação das responsabilidades parentais tinha findado. Em segundo 

lugar, porque a arguida foi condenada pela prática de um crime de 

subtração de menor, p. e p. pelo art. 249.º, n.º 1, al. c) do CP, por uma 
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multiplicidade de situações que consubstanciam a violação do acordo das 

responsabilidades parentais que subscreveu. 

VII - Esse documento demonstraria, supostamente, que uma dessas violações 

não se teria verificado (levar os filhos do continente para a Madeira sem 

consultar nem avisar o assistente), mas não coloca em causa todos os 

outros incumprimentos em que se espraiou o ilícito criminal por que a 

arguida foi condenada, provados na sentença condenatória. 

 

05-06-2019 

Proc. n.º 3155/12.8TAFUN-A.S1 - 3.ª Secção  

Mário Belo Morgado (relator) 

Manuel Augusto de Matos 

Santos Cabral 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Pluralidade de acórdãos fundamento 

 Rejeição de recurso 

 

I  - O recurso extraordinário de fixação de jurisprudência pressupõe, em face 

da disciplina consagrada nos artigos 437.º e 438.º do CPP, a verificação 

de pressupostos, de índole formal e substancial, assunto sobre o qual a 

jurisprudência do STJ se tem debruçado com frequência. 

II - Constituem pressupostos, de índole formal: 

--a interposição no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado do 

acórdão proferido em último lugar (acórdão recorrido); 

--a identificação do aresto com o qual o acórdão recorrido se encontra em 

oposição; 

--indicação, caso se encontre publicado, do lugar de publicação do 

acórdão fundamento; 

--o trânsito em julgado dos dois arestos (aresto recorrido e aresto 

fundamento); 

-- a indicação de apenas um aresto fundamento. 

Como pressupostos, de índole substancial: 

--dois acórdãos proferidos no domínio da mesma legislação;  

--que incidam sobre a mesma questão de direito; 

--e assentem em soluções opostas. 

A estes requisitos, a jurisprudência do STJ tem uniformemente advogado 

que o recurso extraordinário para fixação de jurisprudência tem de 

assentar em julgados explícitos ou expressos sobre situações de facto 

idênticas. 

III - Os recorrentes, no caso em análise, indicaram como arestos fundamento 

sete acórdãos, sendo dois deles de fixação de jurisprudência (Acs. STJ 

1/2013 e 2/2015), o que, só por si, inviabilizaria a prossecução do 

presente recurso, dado que o desrespeito de jurisprudência fixada se 
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combate através do recurso previsto no art. 446.º do CPP e não por meio 

do recurso disciplinado no art. 437.º do mesmo Código. 

IV - A indicação de mais do que um aresto fundamento é motivo, de índole 

formal, de rejeição do recurso, sem possibilidade de convite à correcção. 

Trata-se de entendimento unânime deste Supremo Tribunal. 

 

05-06-2019 

Proc. n.º 754/16.2T9PBL.C1-A - 3.ª Secção  

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

Santos Cabral 

 

 Omissão de pronúncia 

 Nulidade 

 Responsabilidade civil por factos ilícitos 

 Dano 

 Responsabilidade objectiva 

 

I  - Incorre em nulidade por omissão de pronúncia o acórdão da Relação que 

não se pronúncia relativamente à impugnação da demandante/assistente 

da parte da sentença da 1.ª instância que absolveu os 

demandados/arguidos do pedido cível que havia formulado – n.º 1, al. c) 

do art. 379.º, ex vi do n.º 2 do art. 374.º, ambos do CPP. 

II - Na sequência do asserido, e declarando a nulidade do acórdão recorrido 

por ter deixado de apreciar uma questão que tinha sido objecto de 

impugnação por banda da recorrente, o STJ, com amparo da 

argumentação que se deixou expandida, irá substituir-se ao tribunal 

recorrido e tomar conhecimento da questão que foi declarada 

prejudicada, a saber a questão concernente ao pedido de indemnização 

civil que a recorrente impulsou, contra os arguidos, com base na 

facticidade de "imputação criminal" que foi considerada adquirida pelo 

tribunal da Relação. 

III - Para que se pudesse imputar a responsabilidade de qualquer dos 

arguidos/demandados pelo pagamento de um quantitativo indemnizatório 

à assistente/demandada impunha-se a verificação de um estado de 

culpabilidade - penal e/ou civil - pela situação denunciada e que originou 

o julgamento dos imputados. 

IV - Não resultando provado que a actividade desenvolvida pelos arguidos 

tivesse desencadeado um prejuízo (causal) na esfera patrimonial da 

assistente/demandante e considerando que à demandante estava 

consignado o ónus de provar que a actividade contrária à lei (antijurídica) 

e ilícita imputada aos arguidos/demandados lhe tinha ocasionado um 

dano, forçoso é considerar que não se verifica tal pressuposto da 

responsabilidade civil por factos ilícitos. 
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V -  Só comprovando a antijuridicidade, ilicitude e natureza culposa da 

conduta a demandante lograria ver preenchidos os pressupostos 

basilares da obrigação de indemnizar com base na responsabilidade civil 

com base em factos ilícitos. 

VI - A actividade de que a assistente/demandante faz derivar a 

responsabilidade de indemnização dos demandados (desempenho de 

funções de mediação de seguros pelos arguidos em substituição do seu 

progenitor falecido) não representa uma fonte de risco (acrescido) que 

deva ser socialmente assumido pelo beneficiário da actividade 

desenvolvida. Eventualmente poderá ocorrer uma responsabilidade 

contratual - aferida segundo os padrões e os pressupostos da 

responsabilidade civil (art. 799.º, n.º 2 do CC) - por incumprimento de 

acordos ou pactos de realização ou prestação recíprocas, mas que não 

entram no tipo de responsabilidade que foi imputada aos 

arguidos/demandados.  

VII - Porque não se verificam os pressupostos de que a demandante poderia 

impetrar o pagamento de quaisquer quantias aos demandados, soçobra o 

pedido de indemnização com base neste tipo de responsabilidade, tanto 

com base em factos ilícitos como com base na responsabilidade 

objectiva. 

 

05-06-2019 

Proc. n.º 8741/08.8TDPRT.P1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator) 

Mário Belo Morgado 

 

 Habeas corpus 

 Roubo agravado 

 Prazo da prisão preventiva 

 

I  - Uma vez que o requerente foi condenado por acórdão proferido em 1.ª 

Instância na pena de 4 anos de prisão pela prática de crime de roubo 

agravado, p. e p., nos arts. 26.º, 210.º, n.º 1 e n.º 2 al. b) com referência ao 

204.º n.º 2 al. a) do CP, crime este punível com pena de prisão de 3 anos 

a 15 anos, é admissível a aplicação da medida de prisão preventiva, nos 

termos do art. 202.º. n.º 1, al. a), do CPP. 

II - De harmonia com o disposto no art. 215.º, n.º 1, al. d) e n.º 2 do CPP, o 

prazo máximo de prisão preventiva é de 2 anos, atendendo à fase do 

processo. Assim sendo, uma vez que o arguido se encontra sujeito à 

medida de prisão preventiva desde 14-09-2017 ainda não excedeu os 

prazos máximos previstos no art. 215.º, n.º1, al. d) e n.º 2, do CPP, que só 

se extinguirá em 13-09-2019. 

III - A prisão preventiva a que o arguido se encontra sujeito, foi aplicada por 

entidade competente - o juiz do processo - por facto pelo qual a lei 

permite, e, mantendo-se a prisão preventiva dentro do prazo máximo de 
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duração dessa medida de coação na fase em que o processo ora se 

encontra, pelo que, não se verifica assim, qualquer excesso de prazo. 

 

05-06-2019 

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

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

Santos Cabral 

 

 Cúmulo jurídico 

 Homicídio 

 Detenção de arma proibida  

 Medida da pena 

 Pena única 

 

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

medida concreta da pena única do concurso de crimes dentro da moldura 

abstrata aplicável, constrói-se a partir das penas aplicadas aos diversos 

crimes e é determinada, tal como na concretização da medida das penas 

singulares, em função da culpa e da prevenção, mas agora levando em 

conta um critério específico: a consideração em conjunto dos factos e da 

personalidade do agente.  

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

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

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

a detetar a gravidade desse ilícito global, enquanto referida à 

personalidade unitária do agente.  

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

pena sobre o comportamento futuro do agente (exigências de prevenção 

especial de socialização). 

IV - O arguido foi condenado pela prática de um crime de homicídio, p. e p. 

pelo art. 131.º, do CP, na pena de oito anos de prisão, e pela prática de 

um crime de detenção de arma proibida, p. e p. pelo art. 86.º, n.º 1, c), do 

RJAM, por referência aos arts. 2.º, n.º1 , als. s), aj) e ar), n.º 2, al. j), n.º 3, 

al. g), 3.º, n.º 1 e n.º 6, c) e art. 8.º, do mesmo diploma legal, na pena de 

um ano e quatro meses de prisão, e, em cúmulo jurídico na pena única de 

oito anos e seis meses de prisão, sendo de salientar que relativamente ao 

crime de homicídio uma vez o mesmo foi cometido com arma a pena 

deveria ter sido agravada de um terço nos seus limites mínimo e máximo. 

nos termos do n.º 3 do art. 86.º da Lei 5/2006, de 23-02.  

V -  Constando tal circunstância da acusação e da pronúncia, o Tribunal "a 

quo" deveria ter alterado a qualificação jurídica, dando cumprimento ao 

disposto no art. 358.º, n.ºs 1 e 3, do CPP. 

VI - Perante uma moldura penal abstracta de 8 anos a 9 anos e 4 meses de 

prisão, ponderando o circunstancialismo concreto em que foram 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

7 

Número 260 – Junho de 2019 

 

 

praticados os ilícitos pelos quais foi condenado, bem como o percurso de 

vida do arguido, a sua conduta anterior ao factos - o arguido contava à 

data dos factos 28 anos de idade e atualmente 32 anos – militando a favor 

do arguido a circunstância de não ter antecedentes criminais, (muito 

embora não muito relevante atenta a sua idade e sobretudo pela extrema 

gravidade do crime de homicídio), mostra-se justa, necessária, 

proporcional e adequada, a pena de oito anos e seis meses de prisão. 

 

05-06-2019 

Proc. n.º 328/15.5JABRG.G3.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso de revisão 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

 Omissão de pronúncia 

 Novo julgamento 

 Composição do tribunal 

 

I  - Perante o disposto no art. 457.º, n.º 1, do CPP nos termos do qual, «[s]e 

for autorizada a revisão, o Supremo Tribunal de Justiça reenvia o processo 

ao tribunal de categoria e composição idênticas à do tribunal que proferiu 

a decisão a rever e que se encontrar mais próximo», admite-se que a 

decisão proferida por este STJ nestes autos de recurso extraordinário é 

omissa quanto à indicação do tribunal competente para, em cumprimento 

do decidido, proceder ao novo julgamento do arguido, omissão que agora 

cumpre suprir. 

II - O Juízo Central Criminal de Lisboa – 1.ª Secção é constituído por 24 juízes 

– art. 84.º, n.º 1, al. b), do DL 49/2014, de 27-03, e Mapa III, anexo ao 

diploma, que estabelece o regime aplicável à organização e 

funcionamento dos tribunais judiciais. 

III - Tendo presente o art. 457.º, n.º 1, do CPP, numa interpretação e aplicação 

actualista, o novo julgamento do arguido deverá ser realizado por tribunal 

colectivo constituído por juízes daquela 1.ª Secção Criminal de Lisboa que 

resultar da distribuição a efectuar, da qual serão excluídos os juízes que 

intervieram no julgamento e na subsequente prolação do acórdão 

recorrido. 

 

05-06-2019 

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

Manuel Augusto de Matos (relator) 

Lopes da Mota 

 

 Prova indiciária 

 Princípio da presunção de inocência 
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 In dubio pro reo 

 

I   Podemos considerar hoje consensual, na doutrina e na jurisprudência, que 

é admissível a “prova indireta” ou “indiciária” como meio de fixação dos 

factos provados. Embora ela não esteja admitida expressamente na lei, a 

regra da não taxatividade das provas leva a considerá-la como legítima 

por não ser proibida por nenhuma disposição legal (art. 125.º do CPP). 

II - Contrariamente à prova direta, que imediatamente dá a conhecer um facto 

investigando, a prova indireta parte de um ou mais indícios (factos 

diretamente conhecidos, que funcionam como factos instrumentais) para 

chegar, por inferência, ao conhecimento de um outro facto, que é o objeto 

da investigação, conhecimento obtido por meio de um juízo mental, de um 

procedimento lógico e intelectual, assente em determinadas regras 

credíveis (regras científicas, regras da normalidade da vida, regras da 

experiência comum). Este facto novo, obtido por este procedimento 

intelectual, e observadas que sejam as regras referidas, quando elas 

permitam determinar o facto com o grau de certeza exigível em processo 

penal, ou seja, aquele que ultrapassa toda a dúvida razoável, esse facto 

novo, dizíamos, tem o mesmo valor probatório que o resultante das provas 

diretas. 

III - Tal procedimento não viola o princípio da presunção de inocência, porque 

o grau de certeza, ou de credibilidade, que ele envolve na procura da 

verdade é suficientemente forte para sacrificar, para ilidir, a presunção de 

inocência de que o arguido abstratamente goza. 

IV - O princípio da presunção de inocência, consagrado na própria 

Constituição (art. 32.º, n.º 2), estabelece uma cláusula geral que vale para 

todo o processo penal: a de que o arguido deve ser tratado como 

inocente até ao trânsito em julgado da decisão condenatória. Esta 

cláusula tem inúmeras repercussões ao longo das diversas fases do 

processo, respeitantes à defesa, às medidas de coação, à investigação, à 

prova, etc. 

V -  O princípio in dubio pro reo, sendo de alguma forma um corolário do 

princípio da presunção de inocência, é mais especificamente um princípio 

ligado à apreciação da prova, após a sua produção, e à formação da 

convicção do julgador, estabelecendo que a dúvida insanável do tribunal 

sobre os factos (situação de non liquet) deverá sempre ser decidida a 

favor do arguido. 

VI - É hoje consensual que a apreciação da aplicação deste último princípio 

constitui matéria de direito, sendo pois sindicável em recurso pelo STJ. 

Contudo, é preciso não esquecer que esse controlo não pode incluir as 

“dúvidas” que o recorrente diz que tem e entende que o tribunal deveria 

ter tido, mas somente aquelas que o tribunal efetivamente teve, e que 

explicitou na motivação de facto da sentença, ou que de alguma forma se 

podem deduzir dessa motivação. É nesse estrito âmbito que é fiscalizável 

a aplicação do princípio in dubio pro reo. 
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05-06-2019 

Proc. n.º 14/17.1GCFAR.E1.S1 - 3.ª Secção  

Maia Costa (relator) * 

Pires da Graça 

 

 Dupla conforme 

 Cúmulo jurídico 

 Burla qualificada 

 Falsidade informática 

 Falsificação de documento 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - Sendo as penas parcelares aplicadas ao arguido 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 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 - Na determinação concreta da pena única de cúmulo jurídico impõe-se a 

averiguação sobre se ocorre ou não ligação ou conexão entre os factos 

em concurso, a existência ou não de qualquer relação entre uns e outros, 

bem como a indagação da natureza ou tipo de relação entre os factos, 

sem esquecer o número, a natureza e gravidade dos crimes praticados e 

das penas aplicadas, tudo ponderando em conjunto com a personalidade 

do agente referenciada aos factos, tendo em vista a obtenção de uma 

visão unitária do conjunto dos factos, que permita aferir se o ilícito global é 

ou não produto de tendência criminosa do agente, bem como fixar a 

medida concreta da pena dentro da moldura penal do concurso.   

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

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

natureza e gravidade dos ilícitos (106 crimes de burla qualificada, 181 

crime de falsidade informática um dos quais na forma tentada e 101 

crimes de falsificação documento), na lesão dos bens jurídicos atingidos, 

as exigências de prevenção geral na defesa e restabelecimento das 

normas violadas, sendo forte a intensidade do dolo, e da culpa, as fortes 

exigências de socialização, devendo ter-se em conta os efeitos previsíveis 

da pena no comportamento futuro do arguido, os limites legais da pena 

aplicável situados entre o mínimo de 3 anos de prisão e máximo de 25 

anos de prisão – art. 41.º, n.ºs 1 e 2 do CP - não se revela excessiva, 

desadequada, nem desproporcional aplicar ao arguido a pena única de 9 

anos de prisão 

 

05-06-2019 
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Proc. n.º 112/15.6T9VFR.P1.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator) 

Raúl Borges 

 

 Dupla conforme 

 Cúmulo jurídico 

 Burla qualificada 

 Falsidade informática 

 Falsificação  

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 
I  - Sobre questões da prova e sua valoração, contendendo com 

conhecimento em matéria de facto, o acórdão recorrido fundamentou 

pormenorizadamente a inexistência de razão dos recorrentes, não sendo 

da competência do STJ conhecer das questões suscitadas atento o 

disposto no art. 434.º do CPP, sendo que inexistiram provas proibidas por 

lei, nem o tribunal agiu em estado de dúvida, sendo irrelevante a 

invocação do princípio “in dubio pro reo”. 

II - Sendo as penas parcelares aplicadas ao arguido 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 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. 

III - Na determinação concreta da pena única de cúmulo jurídico impõe-se a 

averiguação sobre se ocorre ou não ligação ou conexão entre os factos 

em concurso, a existência ou não de qualquer relação entre uns e outros, 

bem como a indagação da natureza ou tipo de relação entre os factos, 

sem esquecer o número, a natureza e gravidade dos crimes praticados e 

das penas aplicadas, tudo ponderando em conjunto com a personalidade 

do agente referenciada aos factos, tendo em vista a obtenção de uma 

visão unitária do conjunto dos factos, que permita aferir se o ilícito global é 

ou não produto de tendência criminosa do agente, bem como fixar a 

medida concreta da pena dentro da moldura penal do concurso.   

 

05-06-2019 

Proc. n.º 33/16.5GGSNT.L1.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator) 

Raúl Borges 

 

 Habeas corpus 

 Pena de prisão 

 Liberdade condicional 

 Revogação 
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 Tribunal de execução de penas 

 Cumprimento sucessivo 

 

I  - Ao STJ está vedada a possibilidade de substituir-se ao tribunal que 

ordenou a prisão que está na base do pedido de habeas corpus em 

termos de sindicar os motivos que a ela subjazem, visto que se o fizesse 

estaria a criar um novo grau de jurisdição, estando, do mesmo modo, 

vedado ao STJ apreciar eventuais anomalias processuais situadas a 

montante ou a jusante da decisão que ordenou a prisão, a menos que a 

situação de privação de liberdade subjacente ao pedido de habeas 

corpus consubstancie um inequívoco abuso de poder ou um erro 

grosseiro na aplicação do direito. 

II - Tendo transitado em julgado o despacho do TEP que, determinando a 

execução do remanescente da pena única de 16 anos de prisão, decidiu 

que o arguido devia cumprir totalmente a pena residual de 7 anos 10 

meses e 25 dias, por a mesma resultar de revogação de liberdade 

condicional e não ser por isso aplicável o art. 64.º, n.º 3, do CP, 

terminando o respectivo cumprimento em 13-08-2019, nunca poderia o 

STJ reapreciar tal questão. 

III - Acresce que após o termo desta pena residual o condenado será 

necessariamente desligado do Proc. X e colocado à ordem do processo 

Y, uma vez que neste processo tem para cumprir a pena única de 7 anos 

e 9 meses de prisão, pelo que – mesmo entendendo que no tocante à 

pena de prisão a executar na sequência de revogação da liberdade 

condicional pode beneficiar-se de nova liberdade condicional – nunca se 

imporia a sua libertação, mas tão somente, aferir do exato momento em 

que deveria ser ligado a este último processo (para iniciar o cumprimento 

da dita pena), problemática evidentemente alheia ao objecto da 

providência de “habeas corpus”. 

IV - Revogada a liberdade condicional e determinada a execução da pena de 

prisão ainda não cumprida, é apenas à parte residual/remanescente que 

deve atender-se, e não à totalidade da pena originária, para efeito de 

eventual concessão de nova liberdade condicional (ao abrigo do art. 64.º, 

n.º 3 do CP). 

V -  Estatuindo o n.º 4 do art. 63.º do CP que o disposto nos números 

anteriores não é aplicável ao caso em que a execução da pena resultar de 

revogação da liberdade condicional, a jurisprudência do STJ encontra-se 

actualmente estabilizada no sentido de que, quando uma das penas a 

executar numa execução sucessiva de penas constitui o remanescente de 

uma pena resultante da revogação da liberdade condicional, ela não pode 

entrar na “soma das penas” aludida no número anterior, tendo de ser 

cumprida integralmente, em virtude de não poder ser objecto de nova 

concessão de liberdade condicional (após o integral cumprimento do 

remanescente, e reiniciando-se o cumprimento da pena autónoma 

aplicada noutro processo, deverá então reequacionar-se o problema da 
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concessão, ou não, da liberdade condicional a metade da pena no 

mesmo aplicada, aos 2/3 e em renovação anual da instância). 

VI - Mesmo defendendo a posição contrária, no sentido de que o arguido 

pode beneficiar de nova liberdade condicional no cumprimento do 

remanescente da primeira pena, nunca o condenado se encontraria em 

situação de prisão ilegal, face ao disposto no art. 63.º, n.º 3 do CP, na 

medida em que o cumprimento de 5/6 do somatório da pena residual de 7 

anos 10 meses e 25 dias de prisão com a pena única de 8 anos de prisão 

só teria lugar em 19-12-2020, sendo certo que há ainda a considerar a 

pena única de 7 anos e 9 meses de prisão aplicada no Processo Y. 

 

12-06-2019 

Proc. n.º 1384/10.8TXCBR-Z.S1 - 3.ª Secção  

Mário Belo Morgado (relator) 

Manuel Augusto de Matos 

Santos Cabral 

 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Admissibilidade de recurso 

 Rejeição parcial 

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

 Nulidade 

 Lenocínio 

 Auxílio à imigração ilegal 

 Corrupção activa 

 Corrupção passiva para acto ilícito 

 Violação de segredo de justiça 

 Recebimento indevido de vantagem 

 Detenção de arma proibida 

 Medida da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 

I  - Não é admissível recurso de acórdãos proferidos em recurso, pelas 

relações, que apliquem pena de prisão não superior a 5 anos (art. 400.º, 

n.º 1, e), do CPP). 

II - Para este efeito, o STJ vem entendendo que a pena aplicada tanto é a 

pena parcelar, cominada para cada um dos crimes, como a pena 

única/conjunta, pelo que, aferindo-se a irrecorribilidade separadamente, 

por referência a cada uma destas situações, os segmentos dos acórdãos 

proferidos em recurso pelo tribunal da Relação, atinentes a crimes 

punidos com penas parcelares inferiores a 5 anos de prisão, são 

insuscetíveis de recurso para o STJ, nos termos do art. 432.º, n.º 1, b), do 

CPP.  
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III - Esta irrecorribilidade abrange, em geral, todas as questões processuais 

ou de substância que (quanto a crimes punidos com penas parcelares 

inferiores a 5 anos de prisão) tenham sido objeto da decisão, 

nomeadamente, os vícios elencados no art. 410.º, nº 2, do CPP, as 

nulidades da decisão (arts. 379.º e 425.º, n.º 4, do CPP) e aspetos 

relacionados com o julgamento dos mesmos crimes, aqui se incluindo as 

questões relacionadas com a apreciação da prova (v.g., o respeito pela 

regra da livre apreciação e pelo princípio in dubio pro reo ou proibições 

de prova), com a qualificação jurídica dos factos e com a determinação 

das penas parcelares. 

IV - O Tribunal Constitucional decidiu, primeiro no acórdão n.º 412/2015, de 

29.09.2015, da Secção, e depois no acórdão n.º 429/2016, de 13.07.2016, 

tirado em Plenário: “Julgar inconstitucional a norma que estabelece a 

irrecorribilidade do acórdão da Relação que, inovatoriamente, face à 

absolvição ocorrida em 1.ª Instância, condena os arguidos em pena de 

prisão efetiva não superior a cinco anos, constante do artigo 400.º, n.º 1, 

alínea e), do Código de Processo Penal, na redação da Lei n.º 20/2013, de 

21 de Fevereiro, por violação do direito ao recurso enquanto garantia de 

defesa em processo criminal, consagrado no artigo 32.º, n.º 1 da 

Constituição”. 

V -  Por identidade de razões, e fazendo jus a uma interpretação da norma 

ínsita no art. 410º, nº 1, e), do CPP, conforme com a CRP (concretamente, 

o direito ao recurso sem limitações desproporcionadas e em termos que 

realmente garantam o princípio do duplo grau de jurisdição, enquanto 

expressão das garantias de defesa do arguido, consagradas no art. 32.º, 

n.º 1, da CRP), são recorríveis os acórdãos em que a Relação 

inovatoriamente condena os arguidos em pena de prisão efetiva, seja em 

caso de i) absolvição na 1.ª Instância, seja em caso de  anterior 

condenação em ii) pena de prisão suspensa na sua execução  ou em iii) 

pena de multa. 

VI - O tribunal de recurso, gozando da maior amplitude em matéria de 

indagação e aplicação do direito, não está impedido de oficiosamente 

conhecer de todos as questões que não impliquem reformatio in pejus, 

mesmo que não especificadas no recurso, visto que no processo penal 

rege o princípio da verdade material e, quando está em jogo a liberdade 

do cidadão cuja inocência é protegida constitucionalmente até ao trânsito 

em julgado da condenação, não há que impor entraves formais para evitar 

erros, desacertos e incongruências decisórias. 

VII - Mesmo nas situações referidas em supra nºs 2 e 3, o STJ pode conhecer 

oficiosamente das questões atinentes à medida das penas parcelares 

quando a justiça do caso concreto o imponha, nomeadamente para evitar 

disparidade/incoerência de critérios no tocante a arguidos responsáveis 

por factos que apresentam elevadíssimo grau de conexão. 

VIII - Um dos princípios fundamentais da justiça exige que os casos análogos 

sejam tratados de maneira análoga, e os casos diferentes de forma 
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diferente, em função da medida da diferença, sendo as disparidades 

injustificadas e os sentimentos de injustiça suscetíveis de lançar o 

descrédito sobre o sistema de justiça penal. 

IX - Os vícios previstos nos n.ºs 2 e 3 do art. 410.º do CPP não podem 

constituir objeto de recurso para o STJ, que apenas deles conhece ex 

oficio, quando se confronte com uma matéria de facto ostensivamente 

divorciada da realidade das coisas, quer por ser insuficiente, quer por ser 

contraditória, quer por se revelar a priori – e pela simples leitura da 

decisão impugnada – uma matéria de facto erroneamente apreciada. 

X  - Os recursos não se destinam a criar ou debater questões novas, que não 

tenham sido suscitadas ou apreciadas pelo tribunal recorrido, mas apenas 

a reapreciar questão ou questões decididas, ou que deveriam ter sido 

decididas, pelo tribunal recorrido, salvo o caso das que devam ser 

oficiosamente conhecidas. 

XI - A Relação não tinha que se pronunciar sobre questão apenas suscitada 

por um dos arguidos na sua resposta à motivação do recurso interposto 

pelo Ministério Público. 

XII - Para além dos demais crimes praticados como autor (corrupção passiva 

e violação do segredo de justiça), estão verificados os requisitos da 

cumplicidade quanto ao elemento de uma Força de Segurança que, a 

troco de contrapartida monetária, fornecia informações relativas ao 

momento de ações de fiscalização policial aos responsáveis por 

estabelecimento em que se desenvolviam as atividades de prostituição e 

alterne, uma vez que com a sua conduta favoreceu a realização típica dos 

crimes de lenocínio e de auxílio à emigração ilegal, ao aumentar 

qualificada e concretamente o perigo de lesão dos correspondentes bens 

jurídico-penais.  

XIII - Ao aferir-se do grau de gravidade de infrações que se encontram numa 

relação de concurso efetivo e que apresentam entre si muito elevado grau 

de conexão, não pode subvalorizar-se, sob pena de dupla valoração, que, 

nas situações desta natureza, os imperativos de tutela dos bens jurídicos 

e de tutela da confiança da comunidade no ordenamento jurídico-penal 

são assegurados por uma multiplicidade de incriminações e de penas. 

XIV - A opção pela aplicação de uma pena de multa ou por uma pena 

privativa da liberdade é completamente diferente quando, em função da 

prática de outro ou outros crimes, o arguido esteja inevitavelmente sujeito 

a uma condenação em pena de prisão. Nesta hipótese, ou a pena de 

multa é tão leve, face ao património do arguido, que não implica para ele 

um sacrifício, e então não é pena, ou o condenado, em meio prisional, 

está impossibilitado de angariar fundos para pagar a multa, com as 

naturais consequências daí resultantes. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 319/14.3GCVRL.G1 - 3.ª Secção  

Mário Belo Morgado (relator) * 
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Manuel Augusto de Matos 

 

 Homicídio qualificado 

 Violação 

 Roubo 

 Profanação de cadáver 

 Imputabilidade diminuída 

 Medida concreta da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 

I  - De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do CP, a medida da 

pena é determinada, dentro dos limites definidos na lei, em função da 

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

algum a pena pode ultrapassar a medida da culpa, conforme prescreve o 

art. 40.º, n.º 2, do mesmo CP; 

II - Na determinação concreta da pena há que atender às circunstâncias do 

facto, que deponham a favor ou contra o agente, nomeadamente ao grau 

de ilicitude, e a outros factores ligados à execução do crime, à 

intensidade do dolo, aos sentimentos manifestados no cometimento do 

crime e aos fins e motivos que o determinaram, às condições pessoais do 

agente, à sua conduta anterior e posterior ao crime (art. 71.º, n.º 2, do CP); 

III - O arguido foi condenado pela prática de um crime de homicídio 

qualificado, devendo ter-se presente que o bem jurídico tutelado pela 

norma incriminadora é, de entre todos, o mais elevado – a vida – pelo que, 

salvo circunstância de excepcional valor atenuativo, não sejam 

admissíveis nestes crimes abrandamentos do respectivo sancionamento; 

IV - A criminalidade violenta, em que se integra o crime de homicídio, assume 

preocupação comunitária em crescendo, pelo que, para confiança da 

colectividade na lei, em nome de uma desejável tranquilidade e 

segurança de respeito pela vida humana, as necessidades de prevenir a 

prática de tal crime são muito presentes; 

V -  Foi elevado o grau de ilicitude da actuação do arguido, revelada, desde 

logo, pelo modo de execução do crime: a actuação do arguido surgiu em 

circunstâncias que permitiram uma menor possibilidade da vítima poder 

reagir, tendo o homicídio sido perpetrado por asfixia o que 

necessariamente potenciou sofrimento na vítima; 

VI - Relativamente à patologia observada ao arguido – oligofrenia ligeira - ss 

instâncias, analisando todas as premissas do relatório pericial efectuado, 

e tendo em consideração o modo como os factos foram praticados e o 

discurso do próprio arguido, concluíram pelo afastamento de uma 

«imputabilidade diminuída», concluindo por uma actuação do arguido 

livre, voluntária e consciente, e com a intencionalidade descrita nos factos 

provados e pela consciência da ilicitude das suas condutas»; 
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VII - De todo o modo, sempre se dirá que a questão da alegada 

«imputabilidade diminuída» jamais poderia assumir o relevo atenuativo 

pretendido pelo recorrente; 

VIII - A imputabilidade diminuída deve, na determinação da medida da pena, 

entrar, conjuntamente com todas as demais circunstâncias, na 

ponderação global a que se refere o n.º 2 do artigo 71.º do Código Penal, 

interessando é apurar se, em determinada actuação criminosa se verifica 

uma situação que, afectando o agente, possa interferir na sua capacidade 

para avaliar a ilicitude do facto ou de se determinar de acordo com essa 

avaliação sensivelmente diminuída; 

X  - No caso sub judice não existem quaisquer dados ou elementos que 

indiciem um estado de imputabilidade diminuída, daí que, justamente, as 

instâncias o tenham afastado, nem se observa uma situação de 

diminuição de culpa, a determinar uma atenuação da pena. Pelo contrário, 

a conduta do arguido reclama uma pena agravada pelo que se considera 

que a pena de 18 anos e 6 meses de prisão aplicada pela prática do 

crime de homicídio qualificado não é merecedora de censura; 

XI - A moldura penal do cúmulo jurídico a efectuar está compreendida entre o 

limite mínimo de 18 anos e 6 meses de prisão e o limite máximo 26 anos e 

3 meses de prisão que terá de se reduzir, por imposição legal (artigo 77.º, 

n.º 2, do Código Penal) para 25 anos de prisão, estando englobadas as 

penas de 18 anos e 6 meses de prisão pela prática de um crime de 

homicídio qualificado, de 5 anos de prisão pela prática de um crime de 

violação, de 2 anos de prisão pela prática de um crime de roubo e de 9 

meses de prisão pela prática de um crime de profanação de cadáver; 

XII - A ilicitude global do comportamento do arguido pela prática de todos os 

crimes na mesma ocasião é decisivamente marcada pelo homicídio da 

vítima nas circunstâncias já fixadas reveladoras de uma personalidade 

muito desvaliosa ainda mais agravada pelo prévio cometimento do crime 

de violação e pelo crime de roubo e, sendo acentuadas as exigências de 

reprovação e de prevenção, considera-se que a pena única de 21 anos 

de prisão aplicada é uma pena justa, adequada e proporcionada à 

extraordinária gravidade dos crimes perpetrados pelo arguido pelo que se 

deve manter. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 291/17.8JAAVR.P1.S1- 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator) * 

Lopes da Mota 

 

 Única instância 

 Instrução 

 Processo respeitante a magistrado 

 Difamação 

 Dolo eventual 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

17 

Número 260 – Junho de 2019 

 

 

 

I  - É na consideração do contexto, em que a arguida, escreveu a expressão 

"Em direito processual civil existem critérios e prazos formais que têm de 

ser seguidos e que o assistente e a sua mandatária descuraram", que tem 

de se apurar do caracter ofensivo da expressão utilizada pela arguida. 

II - Resultando que a expressão alegadamente ofensiva se fundamenta em 

dados objectivos do processo de inquérito e se traduz numa avaliação, 

numa apreciação crítica, que se impunha à arguida, enquanto magistrada 

do MP, destinada a decidir do arquivamento do inquérito, será, neste 

contexto, que tal expressão deve ser lida. 

III - Não pode extrair-se, com o fundamento necessário, que, com o uso dessa 

palavra (“descuraram”) - que representa uma acção e não uma qualidade 

-, a arguida se excedeu na avaliação e pretendeu, por essa forma, atingir 

a aqui assistente, advogada, na sua honra e consideração. 

IV - A afirmação pretensamente ofensiva refere-se à prestação funcional, à 

actividade profissional da assistente, não à pessoa desta, ao seu bom 

nome e reputação enquanto valores intrinsecamente inerentes à pessoa, 

dá conteúdo a uma crítica na apreciação que faz dos elementos do 

inquérito e é dirigida a uma finalidade única e específica, que é a decisão 

sobre a acusação, a que se destina o inquérito, arquivando-o (art. 262.°, 

n.º 1, e 277.° do CPP). O que, a coloca, ab initio, fora da área de tutela 

típica do crime de difamação. 

V -  Esta avaliação crítica encontra-se objectivamente fundada nos termos do 

próprio despacho em que se integra e nas provas reunidas no inquérito, 

não constituindo um acto gratuito dirigido à pessoa da assistente, ao seu 

bom nome e reputação, nem uma ofensa que, pela sua gravidade, 

intenção e finalidade, deva considerar-se incluída naquela área de tutela. 

VI - Mesmo que se pudesse considerar excessiva, de modo a incluir-se no 

campo da previsão da norma incriminadora, não se surpreendem 

elementos que permitam afirmar que a arguida usou a expressão que lhe 

é imputada no sentido que lhe é atribuído na pronúncia, de modo a poder 

fundar-se a suficiente indiciação do dolo na forma eventual.  

 

19-06-2019 

Proc. n.º 32/17.0TRLSB.S1- 3.ª Secção  

Lopes da Mota (relator) 

Vinício Ribeiro 

 

 Abuso sexual de crianças 

 Pornografia de menores 

 Subtracção de menor 

 Inimputabilidade 

 Trato sucessivo 

 Crime continuado 

 Concurso aparente 
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 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - No Proc. n.º X o arguido, por acórdão de 23/7/2018, foi condenado nos 

seguintes termos:  

«b) Condenar o arguido … pela prática, em autoria material e concurso 

efetivo, dos crimes e nas penas seguintes:  

(Proc. X) 

- um crime de subtração de menor, previsto e punido pelo arT. 249.º, n.º 1, 

al. a), do CP, na pena de 1 (um) ano de prisão; 

- um crime de abuso sexual de crianças, em trato sucessivo, previsto e 

punido pelos arts. 171.º, n.ºs 1 e 2, 69.º-B, n.º 2, e 69.º-C, n.º 2, todos do 

CP, na pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de prisão; 

- um crime de abuso sexual de crianças, em trato sucessivo, previsto e 

punido pelos arts. 171.º, n.º 3, alínea b), 69.º-B, n.º 2, e 69.º-C, n.º 2, todos 

do CP, na pena de 10 (dez) meses de prisão; 

- um crime de abuso sexual de crianças, previstos e punidos pelos artigos 

171.º, n.º 3, al. a), por referência ao art. 170.º, 69º-B, n.º 2, e 69.º-C, n.º 2, 

todos do CP, na pena de 1 (um) ano de prisão; 

- um crime de detenção de arma proibida, previsto e punido pelo art. 86.º, 

n.º 1, al. d), por referência aos artigos 2.º, n.º 1, al. ap), e 3.º, n.ºs 1 e 2, al. 

e), todos do RJAM (aprovado pela Lei 5/2006 de 23-02, com as alterações 

posteriores, a última pela Lei 50/3013, de 24-07), na pena de 9 (nove) 

meses de prisão; 

(Proc. Y) 

- um crime de abuso sexual de crianças, previsto e punido pelos arts. 

171.º, n.ºs 1 e 2, do CP, na pena de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de 

prisão, e  

- um crime de abuso sexual de crianças, previsto e punido pelos arts. 

171.º, n.ºs 1 e 2, do CP, na pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de 

prisão. 

c) Condenar o arguido …, em cúmulo jurídico, na pena única de 8 (oito) 

anos e 6 (seis) meses de prisão e nas penas acessórias de proibição de 

exercer profissão, emprego, funções ou atividades, públicas ou privadas, 

cujo exercício envolva contacto regular com menores, e de proibição de 

assumir a confiança de menor, em especial a adoção, tutela, curatela, 

acolhimento familiar, apadrinhamento civil, entrega, guarda ou confiança 

de menores, pelo período de 10 (dez) anos. 

d) Condenar o arguido … a pagar às ofendidas M… e B. (representadas 

pelos seus progenitores até à maioridade), a título de indemnização por 

danos não patrimoniais, respectivamente, as quantias de 6.000,00€ (seis 

mil euros) e de 3.000,00€ (três mil euros). 

e) Declarar perdida a favor do Estado a soqueira apreendida ao arguido;» 
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II - Os fundamentos para a questão da inimputabilidade do arguido (art. 351.º 

do CPP) terão de ser idóneos a criar no tribunal uma dúvida plausível. Não 

basta a simples suspeita ou sequer a mera possibilidade assente na sua 

aparência. Tem de tratar-se de factos concretos que apontem para a forte 

probabilidade de que o arguido, quando cometeu os factos, sofria de 

anomalia psíquica que o incapacitou de avaliar a ilicitude da sua conduta 

ou de se auto-determinar para poder agir de acordo com o direito. 

III - 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 - Para se aquilatar da unidade, ou pluralidade, de determinações volitivas, é 

necessário esquadrinhar o modo como se desenrolou o acontecimento 

exterior, a conexão temporal que une os diversos momentos da conduta 

do agente; quando os diversos actos estão separados por um largo 

espaço de tempo, então estaremos, em princípio, perante mais do que um 

processo deliberativo. 

Analisando a matéria de facto, no que toca à ofendida M., verificamos que 

não existe prova da verificação de um hiato temporal suficientemente 

prolongado entre as diversas condutas, que seja indiciador, 

nomeadamente, da existência de vários desígnios criminosos. 

V - Estamos assim perante um crime de abuso sexual de crianças (art. 171.º, 

n.º 1 e 2 do CP), com o perfil traçado pelo tribunal a quo, em concurso 

aparente com os crimes de abuso sexual de crianças (art. 171.º, n.º 3, 

alínea b) e a) do CP) (ofendida M.; Proc. X). 

VI - Em face de todo este enquadramento, nomeadamente da verificação do 

concurso aparente, considera-se ajustada a pena única de 8 anos de 

prisão. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 98/17.2GAPTL.S1- 3.ª Secção  

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

 

 Requerimento de abertura de instrução 

 Admissibilidade 

 Ausência de enumeração de factos 

 Rejeição 

 Única instância 

 Processo respeitante a magistrado 

 

I  - A instrução constitui, nos termos do art. 286º, nºs 1 e 2, do CPP, uma fase 

facultativa do processo penal, através da qual se opera a fiscalização 

judicial da posição assumida pelo Ministério Público no final do inquérito, 

ou seja, a decisão de deduzir acusação ou de arquivar o inquérito. No 
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caso de arquivamento do inquérito, o assistente tem a faculdade legal de 

requerer a abertura da instrução relativamente aos factos pelos quais o 

Ministério Público não tiver deduzido acusação, quando se trate de crimes 

de natureza pública ou semipública, tendo em vista a submissão da causa 

a julgamento, nos termos do art. 287º, nº 1, b), do CPP. 

II - O n.º 2 do art. 287º do CPP determina que o requerimento para abertura 

da instrução do assistente, além de expor as divergências relativamente 

ao despacho de não acusação, deve dar cumprimento ao disposto no nº 

3, b) e c), do art. 283º, também do CPP, sendo este último referente à 

estrutura da acusação. Assim, por força deste preceito, o requerimento 

para abertura da instrução deve conter “a narração, ainda que sintética, 

dos factos que fundamentam a aplicação ao arguido de uma pena ou de 

uma medida de segurança, incluindo, se possível, o lugar, o tempo e a 

motivação da sua prática, o grau de participação que o agente neles teve 

e quaisquer circunstâncias relevantes para a determinação da sanção que 

lhe deve ser aplicada”; e deve conter ainda a indicação das disposições 

legais aplicáveis. 

III - A remissão para a disposição legal que regula a estrutura da acusação 

revela que o requerimento de abertura de instrução do assistente reveste 

a natureza jurídica de uma autêntica acusação, uma acusação em sentido 

material, desempenhando uma função idêntica à da acusação formal (a 

que é deduzida após o inquérito): a de fixação do objeto do processo, 

definindo vinculativamente o âmbito dos poderes de cognição do tribunal. 

O requerimento de abertura de instrução fixa, assim, o objeto da instrução, 

definindo e circunscrevendo o quadro temático em que o juiz de instrução 

pode agir no âmbito do seu poder de investigação autónoma, conforme 

resulta expressivamente do nº 4 do art. 288º do CPP.  

IV - Nem poderia ser de outra forma, atendendo à estrutura acusatória do 

processo penal, que impõe que o juiz investigue ou julgue (conforme atue 

como juiz de instrução ou como juiz de julgamento) dentro dos limites que 

lhe são propostos por uma acusação deduzida por um órgão 

diferenciado. Na instrução requerida pelo assistente, é este o órgão 

encarregado de definir o objeto do processo. Sem uma precisa descrição 

fáctica da matéria imputada ao arguido no requerimento para abertura da 

instrução não haveria vinculação temática do juiz de instrução, nem 

consequentemente estariam asseguradas as garantias de defesa do 

arguido. 

V -  Maioritariamente tem-se entendido que o incumprimento do nº 3, b), do 

art. 283º se enquadra na “impossibilidade legal” a que se refere o nº 3 do 

art. 287º, ambos do CPP: uma impossibilidade legal por falta de um 

requisito imposto pela lei para a admissibilidade do requerimento (a 

narração dos factos), ou por tal omissão envolver a prática de um ato 

inútil, já que a realização da instrução conduziria inevitavelmente a um 

despacho de não pronúncia.  
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VI - Contudo, esta posição não deixa de suscitar dúvidas. É que a expressão 

“inadmissibilidade legal”, usada no nº 3 do art. 287º do CPP, aponta para 

os casos (e apenas esses) em que a lei exclui a própria possibilidade de 

ser requerida a instrução, expressamente, como acontece nas formas de 

processo especiais (art. 286º, nº 3, do CPP), ou implicitamente, como 

sucede quando falta a legitimidade ao requerente, quando a instrução é 

requerida contra desconhecidos ou contra pessoa ou quanto a factos que 

não foram investigados no inquérito, ou ainda quando é requerida pelo 

assistente em crime particular. 

VII - Diferente é a situação em que a instrução pode ser requerida, por a lei 

conceder essa faculdade ao assistente, mas este comete uma nulidade ou 

irregularidade na formulação do requerimento, como a omissão de 

descrição dos factos imputados ao arguido. 

VIII - A falta de cumprimento pelo requerimento de abertura da instrução do 

nº 3 do art. 283º do CPP constitui um vício equivalente ao da acusação 

formal que não cumpre esse preceito, dada a já assinalada similitude de 

funções entre ambos esses atos processuais. 

IX - A falta de narração dos factos na acusação (formal) determina a sua 

nulidade e rejeição, por ser manifestamente infundada, nos termos do art. 

311º, nºs 2, a), e 3, b), do CPP. A lei não prevê, porém, as consequências 

da falta de narração dos factos no requerimento de abertura de instrução. 

Trata-se de uma lacuna legal, que deverá ser preenchida por recurso à 

analogia, que não está vedada no caso, pois a analogia só está proscrita 

em processo penal quando dela resulta o enfraquecimento da posição ou 

a diminuição dos direitos do arguido, o que não sucede manifestamente 

na situação em análise. Há pois que aplicar à situação a mesma norma, 

ou seja, o citado art. 311.º, n.ºs 2, a), e 3, b), do CPP, devendo 

consequentemente o requerimento de abertura de instrução ser rejeitado 

por ser manifestamente infundado. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 51/17.6TRPRT.S1 - 3.ª Secção  

Maia Costa (relator) * 

Pires da Graça 

 

 Habeas corpus 

 Extradição 

 Prazo de entrega 

 

I  - A providência de “habeas corpus” tem lugar quando alguém se encontra 

ilegalmente preso, tratando-se de meio expedito, célere, destinado a pôr 

cobro a situações de prisão ilegal.  

II - O processo de “habeas corpus” assume-se como de natureza residual, 

excepcional, e de via reduzida: o seu âmbito restringe-se à apreciação da 

ilegalidade da prisão, por constatação e só dos fundamentos 
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taxativamente enunciados no art. 222.°, n." 2, do CPP. Reserva-se-lhe a 

teleologia de reacção contra a prisão ilegal, ordenada ou mantida de 

forma grosseira, abusiva, por chocante erro de declaração enunciativa 

dos seus pressupostos. 

III - Encontra-se o requerente detido para ser entregue às autoridades da 

Bielorússia, em cumprimento do decidido por acórdão do Tribunal da 

Relação de Lisboa transitado em julgado, no âmbito de um processo de 

extradição e questiona o não cumprimento do prazo de entrega, mas certo 

é que o prazo foi prorrogado por 20 dias, nos termos do art. 61.°, n." 3, da 

Lei n." 144/99, de 31-08, até 24 p.f., sendo igualmente certo que poderá 

concretizar-se a entrega no dia 19, sendo esta a situação actual do 

requerente a que há que atender, pelo que é manifesto que a pretensão 

não pode proceder. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 420/18.4YRLSB-A.S1 - 3.ª Secção  

Raúl Borges (relator) 

Mário Belo Morgado 

Santos Cabral 

 

 Excesso de pronúncia 

 Nulidade 

 

I  - O recorrente, MP, havia pedido ao tribunal de recurso que alterasse a 

decisão proferida pelo tribunal de primeira (1.ª) instância (i) conferindo 

legitimidade à ofendida para apresentar denúncia pelo crime de 

introdução de lugar vedado ao público, e dessa sorte convalidasse a 

acção penal que o MP havia desencadeado e acusado o arguido; (ii) que 

condenasse o arguido pelo crime por que fora acusado, por se verificarem 

os elementos constitutivos, tanto de facto como de direito, contidos na 

norma incriminadora; e (iii) que com a condenação - em dois meses de 

prisão - fosse alterado o cúmulo jurídico das penas impostas ao arguido e 

(sic) "Em cúmulo jurídico com as demais penas aplicadas ao mesmo 

arguido nestes autos (pelos crimes de roubo e de violação), condenar o 

arguido na pena única de 4 anos e 8 meses de prisão, suspensa na sua 

execução por igual período, com regime de prova e com imposição, 

ainda, nos termos do disposto nos arts. 54.º, n.º 3, 51.º, n.º 1, al. a), e 52.º, 

n.º 1 e 3, do CP, das obrigações e regras de conduta já estabelecidas no 

acórdão recorrido."  

II - O tribunal acolheu e satisfez as duas primeiras requestas do recorrente, 

pelo que tendo-se conformado com o pedido do recorrente e emitido 

pronúncia favorável a decisão se tornou firme, nesta parte, apresentando 

acentuada divergência relativamente ao pedido formulado em terceiro 

lugar, a saber ter condenado o arguido numa pena conjunta de 4 anos e 8 

meses de prisão efectiva.  
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III - A decisão recorrida foi além do pedido quando, em superação e 

avantajamento da pena pedida do recorrente impôs uma pena de prisão 

efectiva, pelo que, o excesso de pronúncia com que o recorrente acoima 

a decisão recorrida deve, em substituição, ser corrigido, por forma a que, 

tendo sido acolhidos os dois pedidos formulados - validade formal da 

denúncia e condenação pelo crime de introdução de lugar vedado ao 

público - o cúmulo jurídico das penas - por três crimes - se atenha e 

confine ao que foi pedido pelo recorrente. 

IV - Assim, em substituição, da decisão inquinada por excesso de pronúncia, 

deverá este STJ reformular a decisão recorrida de modo a corrigir sanar o 

vício reconhecido e afeiçoá-la, em primeiro lugar, à correspondência com 

o pedido que foi formulado pelo peticionante da alteração da decisão a 

alterar, e em segundo lugar, conferir inteireza estrutural-formal a uma 

decisão que deve estar ajustada à compleição da temática debatida e 

almejada pelos sujeitos processuais. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 273/17.0JAAVR.P1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator) 

Mário Belo Morgado 

 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Furto  

 Furto qualificado 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 

Estando em concurso a prática pelo arguido de 5 crimes de furto, 1 simples e 

4 qualificados e um crime de furto qualificado, reverberando o agente 

infractor uma personalidade desquiciada e refractária à configuração 

societária em que desenvolve a sua vivência, durante, pelo menos 2 

meses, executou, ou perpetou, acções que visaram a apropriação do 

património de outras pessoas, com o que diminuiu e privou de gozo que 

as respectivas utilidades lhe propiciavam, mas atendendo ao tipo de 

crimes apreciados e ao valor global que atestam, perante uma moldura 

penal abstracta entre 4 anos e 2 meses e 21 anos e 10 meses de prisão, 

entendemos que a pena única poderá, para atingir uma configuração 

proporcional, fixar-se num patamar mais abaixo daquele que foi imposto 

pelo tribunal recorrido (10 anos) e situar-se em 8 anos de prisão. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 2/14.0GBPTM.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator) 

Mário Belo Morgado 
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 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Burla 

 Falsificação 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 

I  - A lei (art. 77.º do CP) ao exigir que na pena conjunta sejam considerados 

os factos e a personalidade do autor/agente, refere-se a uma dimensão 

jurídico-naturalística do facto humano e voluntário. Isto é, ao facto 

originado, desenvolvido e concretizado através de uma acção, actuada 

por um indivíduo, em determinação de uma vontade consciente, assumida 

e querida. Esta facto/acção porque percutora de efeitos na esfera de 

terceiros, ou da comunidade onde o indivíduo se inere, assume, ou 

reveste-se, normalmente, de consequências que pela sua relevância são 

susceptíveis de originar responsabilidade, civil ou criminal. 

II - Na perspectiva em que a realização/execução de um facto é convocada 

para a dimensão normativa do art. 77.º do CP, haver-se-á de ter em 

consideração o modo como o facto foi concertado, os efeitos e 

consequências imediatas, e/ou remotas, que a sua realização provocou na 

esfera individual, ou social, em que, ou onde, foi actuado, a forma como 

foi perpetrado e a repercussão que esse facto pode ter ocasionado no 

conspecto social em que se repercutiu.  

III - Ressuma da facticidade adquirida uma conduta do arguido pautada pela 

construção de uma actividade de aquisição e venda de automóveis com 

recurso à criação de realidade forjada e incompatível com a situação 

dominial dos bens que eram objecto de alienação e captação de quantias 

monetárias, demonstrativa de uma propensão do arguido para uma 

vivência desapegada de valores de respeito pela seriedade e rectidão na 

forma de estabelecer relações de comércio com outros. 

IV - Pelo menos ao longo de dois (2) anos a actividade desenvolvida pelo 

arguido ter-se-á confinado ao engendramento de situações que lhe 

permitissem obter bens, mediante o artifício da fraude e do ludíbrio, para, 

sequentemente, obter recursos monetários que lhe permitissem subsistir à 

custa da depreciação do património alheio. E ao longo dos dois anos em 

que se manteve mais activo (2008 e 2009) logrou defraudar, 

estabelecimentos de venda de automóveis, instituições de crédito e 
particulares, num quantitativo superior a € 200.000,00. Não terá sido o 

aforrador de todo montante, dado que em todas as «operações» interveio 

mancomunado com um ou dois indivíduos, mas não deixará de ser, ainda 

assim, um montante significativo com que se locupletou à custa de outros. 

V -  O quadro personalístico esquissado evidencia, em traços muito genéricos, 

uma pessoa desapegada compromisso com a formação escolar e mais 

vocacionado e propenso para a actividade comercial - por conta própria 
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e, quiçá, sem grande estabilidade e constância - o que denota uma 

personalidade independente e pouco atreita à criação e assumpção de 

laços e compromissos de responsabilidade social.  

VI-  Com este quadro - factual e personalístico - e partindo da pena mais 

elevada imposta ao arguido, qual seja de 3 anos e 6 meses de prisão 

temos para nós que, pese embora o elevado valor envolvido no conjunto 

de actos ilícitos perpetrados pelo arguido, o quantum a pena não poderá 

atingir quase metade da pena máxima que poderia ser imposta ao 

arguido, ou seja 25 anos. 

VII - A «danosidade» social provocada pela actividade defraudadora do 

arguido, pela forma e modo de lograr obter e consolidar a propriedade 

dos veículos, com a frustração da confiança não só no sector comercial 

mas também nas instituições de registo, não pode deixar de ser 

qualificada de elevada a justificar um sancionamento que não alcançando 

o patamar de metade da pena máxima se quede pelo menos pelo 

patamar de 10 anos. 

VIII - Ponderando, os factores e circunstâncias de índole pessoal, aqui com 

sobres saliência da possibilidade de usufruição do apoio paternal, bem 

assim a factualidade adquirida se ter cingido a um período temporal de 

dois anos - correspondente a um período de agitação e confusão 

económica a nível geral -, somos de entender que uma pena 

compensadora pelos comportamentos antijurídicos e danosos realizados 

se deverá situar nos 10 anos de prisão. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 11665/09.8TDPRT.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator) 

Mário Belo Morgado 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Pluralidade de acórdãos fundamento 

 Inadmissibilidade 

 

I  - A forma e os requisitos do requerimento para a fixação de jurisprudência 

estão regulados no art. 438.º, n.º 2 do CPP, que é uma norma especial que 

afasta as disposições do regime geral que definem e delimitam os termos 

da motivação dos recursos ordinários. 

II - Interpretando estritamente o regime especial do recurso extraordinário 

para fixação de jurisprudência, é jurisprudência assente deste STJ, que 

apenas pode indicar-se um acórdão como fundamento. O que bem se 

compreende, porquanto só assim se afigura possível analisar se há ou não 

essa necessária oposição entre as duas decisões em confronto. 
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III - A não indicação do acórdão fundamento, tal como a invocação de vários 

não satisfaz com os pressupostos legalmente estabelecidos, e implica a 

rejeição do recurso. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 36/16.0PEPDL.L1.S1-A - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

Santos Cabral 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Testemunha 

 Declaração 

 Desistência da queixa 

 

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 - Impende sobre o recorrente o ónus de demonstrar que o depoimento da 

"outra testemunha" que alega agora que "apareceu" teria a peculiaridade 

de suscitar graves dúvidas sobre a justiça da condenação, sob pena a 

revisão não poder ser autorizada.  

IV - O recorrente, no caso concreto, juntou, com a indicação dos sinais da 

testemunha, um documento dactilografado (declaração de desistência da 

queixa) com uma assinatura manuscrita que se atribui ao ofendido, que 

não contém a indicação do n.º do cartão de cidadão ou qualquer outro 

sinal que garanta a autenticidade da referida assinatura, sendo que como 

bem decidiu já o tribunal “a quo” mediante fundamentada promoção do 

MP, o crime de roubo, em razão da sua natureza de crime público, não 

admite desistência da queixa. 

V -  Ainda que, -e somente se postula como mera hipótese académica- 

viessem a subsistir as pretensas ofensas à integridade física, porque 

cometidas pelo arguido juntamente com "vários indivíduos" "em número 

indeterminado", inquestionavelmente dois ou mais, o crime em causa 

sempre seria o de ofensa à integridade física qualificada p. e p. pelo art. 

145.°, por referência ao art. 132.° n.º 2 al. h) do CP que é igualmente um 

crime de natureza pública, que também não admite desistência da queixa. 

VI - O recurso de revisão não serve para que se vá à procura de fundamentos 

da revisão, ou a investigar a possibilidade abstracta, não suportada por 

qualquer dado concreto, da existência de qualquer um deles» 
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19-06-2019 

Proc. n.º 428/15.1PFVNG-A.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

Santos Cabral 

 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Burla 

 Pena suspensa 

 Extinção da pena 

 Regime penal especial para jovens 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 

I  - É jurisprudência uniforme deste STJ que no cúmulo jurídico em caso de 

concurso superveniente de crimes, podem (devem), na formação da pena 

única, ser englobadas penas de prisão efetiva e penas de prisão com 

execução suspensa. 

II - A obrigatoriedade da realização do cúmulo jurídico de penas de prisão, 

nos termos dos arts. 77.º e 78.º, do CP, não exclui as que tenham sido 

suspensas na sua execução, suspensão que pode ou não ser mantida. 

III - A pena suspensa já declarada extinta não deve integrar o cúmulo jurídico, 

já que não faz sentido integrar nessa operação uma pena substituída, 

quando já foi cumprida a pena de substituição. 

IV - A aplicação do regime penal dos jovens delinquentes, não obstante ser 

conhecimento oficioso, não tem cabimento relativamente à pena conjunta. 

V -  Estando em concurso a prática pelo arguido de 1 crime de roubo 

qualificado e 5 crimes de roubo, importa ponderar o circunstancialismo 

concreto apurado nos autos, designadamente a idade do arguido (23 

anos), o baixo valor das quantias, telemóveis e relógio "roubados", de no 

constrangimento das vítimas não ter sido empregue violência, e levando 

ainda em conta o elevado "factor de compressão" adotado no acórdão 

recorrido, entende-se convocar o princípio da proporcionalidade de modo 

a que não seja aplicada pena única superior àquela que é exigida para 

reafirmar a estabilização dos bens jurídicos ofendidos nem a que suporta 

a culpa do arguido, medida pela vontade, persistência e gravidade da 

conduta global e ainda tendo em atenção a sua relativamente fragilizada 

personalidade, e que no limite destas finalidades permita conter o perigo 

de estigmatização do condenado ou de adulteração irreversível da sua 

identidade humana. 

VI - Em conformidade, fazendo funcionar o princípio da proporcionalidade, 

perante uma moldura penal abstracta de cúmulo jurídico entre 3 anos e 3 
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meses e 12 anos e 5 meses de prisão, entende-se que é de reduzir a 

pena única a aplicar nestes autos ao arguido para 5 anos de prisão. 

VII - No concreto quadro fáctico apurado nos autos, a personalidade do 

arguido neles revelada e, sobretudo a sua juventude, a conduta anterior e 

posterior, conjugadas com a circunstância de já ter experimentando a 

privação da liberdade, de ter revelado evolução positiva na inserção na 

família natural, de aceitar as normas de conduta decorrentes do regime de 

prova a que já esteve submetido, e bem assim do sistema prisional onde 

agora está, permitem ao Tribunal concluir que a simples censura do facto 

e a ameaça da prisão realizam de forma adequada e suficiente as 

finalidades da punição, formulando-se um juízo de prognose no sentido de 

a pena suspensa, complementada com regime probatório, será adequada 

e suficiente para prevenir a reincidência. 

VIII - Por isso, fazendo prevalecer as finalidades de prevenção especial de 

ressocialização, sem que resulte prejudicada a protecção dos bens 

jurídicos violados - atenta a medida da pena conjunta (5 anos de prisão) -, 

decide-se, ao abrigo do disposto no art. 50.º do CP, decretar a suspensão 

da execução da pena única de 5 anos prisão aqui aplicada ao arguido, 

por igual período de tempo, subordinada o regime de prova, com plano 

de reinserção a aprovar no tribunal da 1.ª instância, e que, além do mais, 

deve orientar-se também no sentido de inserir laboralmente o recorrente. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 155/16.2SLPRT-A.P1.S1 - 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (relator) 

Pires da Graça 

 

 Dupla conforme 

 Confirmação “in mellius” 

 Rejeição de recurso 

 

São insusceptíveis de recurso, as decisões em recurso que mantendo-se a 

decisão condenatória, a pena é atenuada, o que se traduz na chamada 

confirmação “in mellius”, desde que aplicando pena de prisão superior a 5 

anos e não superior a 8 anos, confirme a decisão da 1.ª instância, 

reduzam a pena. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 67/17.2JABRG.G2.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relator) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso de revisão 

 Oposição de julgados 

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

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

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

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

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

condenação.  

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

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

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

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

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

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

ao mesmo tempo, verdadeiros os tidos por provados na sentença 

revidenda.  

III - Decisões inconciliáveis, para efeitos de recurso de revisão, nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do art. 449.°, não são obviamente quaisquer decisões, 

mas apenas aquelas em que o(a) requerente da revisão foi a pessoa 

condenada, em que os factos que fundamentam a condenação revidenda 

e os factos dados como provados em outra decisão, estejam em oposição 

e de forma a suscitar dúvidas graves sobre a justiça da condenação. 

IV - A reanálise da mesma prova produzida no acórdão revidendo e, em outra 

decisão, não constitui nova prova, nem traduz novos factos, por tal meio 

de prova já ter sido produzido na audiência de julgamento que gerou o 

acórdão revidendo, em que a prova examinada foi produzida de harmonia 

com as regras do contraditório.  

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

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

em matéria de recurso de revisão, sendo certo, contudo que o recorrente 

exerceu na devida altura os seus direitos de defesa, incluindo o recurso.  

VI - O recurso extraordinário de revisão não se destina a sindicar, como 

sucedâneo de recurso ordinário, a correcção da decisão condenatória 

transitada em julgado, nem a sua alteração, mas um novo julgamento. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 333/14.9T9CBR-B.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator) 

Raúl Borges 

Santos Cabral 

 

 Falta de fundamentação 

 Homicídio 

 Tentativa 

 Pedido de indemnização civil 

 Danos não patrimoniais 
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I  - O dever constitucional de fundamentação da sentença basta-se, com a 

exposição, tanto quanto possível completa, ainda que concisa, dos 

motivos de facto e de direito que fundamentam a decisão, bem como o 

exame crítico das provas que serviram para fundar a decisão, sendo que 

tal exame exige não só a indicação dos meios de prova que serviram para 

formar a convicção do tribunal, mas, também, os elementos que em razão 

das regras da experiência ou de critérios lógicos constituem o substrato 

racional que conduziu a que a convicção do Tribunal se formasse em 

determinado sentido, ou valorasse de determinada forma os diversos 

meios de prova apresentados em audiência. 

II - Aplicada aos tribunais de recurso, a norma do art. 374.º, n.º 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. 

III - 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. 

IV - É elevado o grau de ilicitude, atento o modo de execução dos factos pelo 

arguido, que, na sequência de uma desavença com o assistente, ocorrida 

num jogo de futsal, se deslocou momentos depois aos balneários, quando 

o ofendido estava desnudado e a vestir-se e, pelas costas deste, munido 

de uma navalha aberta, com uma lâmina de 9 cm, afiada, e, sem nada 

que o fizesse prever, espetou, por quatro vezes, a lâmina da navalha no 

flanco direito da zona lombar, no braço e na perna direitos do assistente, 

dizendo em simultâneo dizia "Vou-te matar cabrão! Vou-te matar filho da 

puta! Eu vou-te matar filho da puta, cabrão! Eu mato-te filho da puta!" e 

que só não prosseguiu com os seus intentos, porque foi agarrado pelos 

outros colegas que se encontravam no interior dos balneários. 

V -  Ponderando o elevado grau da ilicitude e modo de execução dos factos 

pelo arguido, a gravidade das suas consequências, bem como o grau de 

violação dos deveres impostos ao agente, a forte intensidade do dolo, os 

sentimentos manifestados no cometimento do crime e os fins ou motivos 

que o determinaram, bem com, as condições pessoais do agente e a sua 

situação económica, sendo o arguido um delinquente primário, as fortes 

exigências de prevenção geral e especial, atenta a intensidade da culpa, 

julga-se adequada a pena de 5 anos de prisão, pelo crime de homicídio 

qualificado na forma tentada, insusceptível de suspensão na sua 

execução, por as circunstâncias do crime não fazerem concluir que a 

simples censura do facto e a ameaça de prisão realizam de forma 

adequada e suficiente as finalidades da punição (art. 50.º, n.º 1, do CP). 
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VI - Resultando como provado, que em consequência dos disparos 

efectuados pelo arguido, foi conduzido ao hospital, foi sujeito a 

intervenção cirúrgica de emergência (com esplenectomia total, ressecção 

segmentar de aproximadamente 30 cm do intestino, englobando 4 

perfurações e colocação de ráfia com colon e hemóstase), foi sujeito a 

analgesia, fluidoterapia, hemoterapia, antibioterapia, profilaxia 

antitrombótica e antiulcerosa, cinesiolerapia respiratória e fisioterapia do 

aparelho locomotor, foi-lhe colocado dreno que manteve durante todo o 

internamento, no pós-operatório apresentava quadro de dificuldade 

respiratória que exigiu terapêutica de oxigénioterapia, analgésia, 

broncodilatadores, profilaxia antitrombótica, apresentava quadro de 

agitação psicomotora, no membro superior direito foi-lhe colocada uma 

tala gessada, a nível abdominal exterior apresentava ferida cirúrgica com 

discreto rubor denotando queixas de dores na ferida operatória, para 

encerramento da parede em plano foram colocados agrafos na pele, teve 

alta hospitalar em 23 de Março de 2015, continuando a ser seguido em 

tratamentos e consultas, sofreu dores e receou pela sua vida, tem 

vergonha de expor o seu corpo devido à cicatriz e marcas de ferimentos 

que apresenta, entende-se não ser excessiva a quantia de Eur. 

50.000,00€ fixada pela Relação a título de indemnização por danos não 

patrimoniais sofridos em decorrência do atentado à sua pessoa. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 299/14.5GBCLD.C2.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator) 

Raúl Borges 

 

 Decisão interlocutória 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Falta de fundamentação 

 Dupla conforme 

 Competência da Relação 

 In dubio pro reo 

 Exame crítico das provas 

 Omissão de pronúncia 

 Homicídio qualificado 

 Co-autoria 

 Cumplicidade 

 Atenuação especial da pena 

 Medida concreta da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 
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I  - Em termos de decisões interlocutórias., resulta do artº 400º nº 1 al. c) do 

CPP, que não é admissível recurso: “De acórdãos proferidos em recurso, 

pelas relações, que não conheçam, a final, do objecto do processo.” 

É irrecorrível, conforme estabelece a al. c) do n.º 1 do art. 400.º, por 

referência à al. b) do art. 432.º, ambos do CPP, a decisão da Relação 

tomada em recurso que, tendo absoluta autonomia relativamente às 

demais questões suscitadas, não pôs termo à causa por não se ter 

pronunciado sobre a questão substantiva que é o objecto do processo. 

II - Mostra-se indiferente a forma como o recurso foi processado e julgado 

pela Relação, isto é, se o recurso foi processado autonomamente ou se a 

decisão se encontra inserida em impugnação da decisão final De acordo 

com o entendimento já expresso por este Supremo Tribunal, decisão que 

põe termo à causa é aquela que tem como consequência o arquivamento, 

ou encerramento do objecto do processo, mesmo que não se tenha 

conhecido do mérito 

Os recursos interlocutórios versavam exclusivamente decisão de natureza 

interlocutória e não uma decisão que pusesse fim à causa. 

III - O STJ só conhece dos recursos das decisões interlocutórias do tribunal 

de 1.ª instância que devam subir com o da decisão final, quando esses 

recursos (do tribunal do júri ou do tribunal colectivo) sejam directos para o 

STJ e não quando tenham sido objecto de recurso decidido pelas 

Relações. 

IV - O princípio da presunção de inocência exclui a limitação do direito à 

liberdade, sem um juízo válido de culpa. 

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 artigo 355º nº 1 do 

CPP, subordinadas ao princípio do contraditório, conforme art. 32.º, n.º 1 

da CRP. 

VI - Ao Supremo como tribunal de revista, e, na inexistência de vícios 

constantes do art. 410.º, n.º 2 do CPP apenas incumbe sindicar eventuais 

nulidades, se a convicção do tribunal do julgamento se fundamentou em 

meios de prova, e provas, proibidos por lei., atentos o princípio da 

legalidade das provas e os métodos proibidos de prova. –v. artºs 125º e 

126º do CPP. já que quanto ao aspecto substancial ou modo de valoração 

de provas e ao modo de exercício do direito de defesa são questões 

fácticas, do âmbito do recurso em matéria de facto, estranhas à 

competência do Supremo Tribunal que reexamina exclusivamente a 

questão de direito, sem prejuízo do disposto nos artigo 410º nº2 e 3 do 

CPP – v. artº 434º deste diploma 
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VII - A impugnação da decisão em matéria de facto – factos provados e não 

provados e respectiva motivação da convicção do Tribunal, é feita através 

do recurso em matéria de facto nos termos do artº 412º nºs 3 e 4 do CPP. 

VIII - Se  a Relação sindicou todo o processo, fundamentou a decisão sobre a 

improcedência do recurso em matéria de facto nas provas examinadas no 

processo, acolhendo, justificando-o na parte respectiva, a fundamentação 

do acórdão do tribunal colectivo que se apresenta como detalhada, então 

as instâncias cumpriram suficientemente o encargo de fundamentar, 

sendo que alegada discordância quanto aos factos apurados não permite 

afirmar que não foi (ou não foi suficientemente) efectuado o exame crítico 

pelas instâncias. 

IX - Não é a vontade do recorrente que define a matéria de facto mas a 

ponderação das provas legalmente produzidas e examinadas pelo 

tribunal do julgamento no uso dos preceitos legais, nomeadamente do artº 

127º do CPP, que não é inconstitucional, como aliás já resultou do 

acórdão do TC de 01-07-1997, no Proc. nº 102/96 1ª Secção. 

As questões impostas à apreciação do julgador são as suscitadas pelos 

sujeitos processuais, ou as de conhecimento oficioso, juridicamente 

relevantes, no âmbito dos poderes de cognição do tribunal de recurso, 

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

resultante dessa mesma valoração, não traduz omissão de pronúncia nem 

ilegalidade de procedimento ao não coincidir com a perspectiva do 

recorrente sobre o modo e consequência da valoração dessas mesmas 

provas, efectuada pelo tribunal competente para apreciá-las, pelo que não 

integra qualquer nulidade, desde que o tribunal se orienta na valoração 

das provas legalmente permitidas, de harmonia com os critérios legais. 

XI - Sobre os vícios contemplados nas alíneas do nº 2 do art. 410.º do CPP. 

embora o nº 1 do art 410.º do CPP, refira: “Sempre que a lei não restringir 

a cognição do tribunal ou os respectivos poderes, o recurso pode ter 

como fundamento quaisquer questões de que pudesse conhecer a 

decisão recorrida”, vem sendo entendido por este Supremo, que os vícios 

constantes do artigo 410º nº 2 do CPP,  apenas podem ser conhecidos 

oficiosamente e, não quando suscitados pelos recorrentes. 

XII - Trata-se, na realidade, de vícios ao nível da matéria de facto, que tornam 

impossível uma decisão jurídico-factualmente correcta e, por isso, 

configuram vícios da própria decisão e não do julgamento, mas não se 

trata de vícios de lógica jurídica. 

A lógica jurídica é matéria de consonância de argumentação 

juridicamente relevante, que não apuramento de matéria de facto,. 

XIII - A nulidade por omissão de pronúncia referente a provas e ao seu modo 

de valoração, e à fundamentação factual atinente consubstanciada na 

motivação da convicção do tribunal, integra  objecto de recurso em 

matéria de facto. 

XIV - Inexistindo infracção de normas constitucionais, inexiste qualquer 

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

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

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

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

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

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

versão pré-vigente daquele diploma a limitação incidia relativamente a 

decisões proferidas em processo por crime punível com pena de prisão 

não superior a 8 anos 

XVI - Face ao art. 400., n.1, f) do CPP na redacção anterior à lei 48/2007 de 29 

de Agosto, era jurisprudência concordante do - que não era admissível 

recurso de acórdãos condenatórios proferidos, em recurso, pelas 

relações, que confirmassem decisão de 1ª instância, em processo por 

crime a que fosse aplicável pena de prisão não superior a oito anos, 

mesmo em caso de concurso de infracções, face à denominada "dupla 

conforme". 

Com a revisão do CPP operada pela referida Lei a al. f) do art. 400.º 

passou a dispor: 

“ De acórdãos condenatórios proferidos, em recurso, pelas relações que 

confirmem decisão de 1ª instância e apliquem pena de prisão não 

superior a 8 anos.” 

Deixou de subsistir o critério do “crime a que seja aplicável pena de prisão 

não superior a oito anos”, para se estabelecer o critério da pena aplicada 

não superior a 8 anos. 

Daí que se eliminasse a expressão “mesmo no caso de concurso de 

infracções.” 

XVII - Assim, mesmo que ao crime seja aplicável pena superior a 8 anos, não 

é admissível recurso para o Supremo, se a condenação confirmada, não 

ultrapassar 8 anos de prisão. 

XVIII - As posteriores leis de alteração do Código de Processo Penal, não 

alteraram esse entendimento, o qual não é inconstitucional, uma vez que o 

artº 32º nº 1 da Constituição da República ao garantir o direito ao recurso, 

garante o duplo grau de jurisdição mas não duplo grau de recurso, sendo 

este determinado pela forma prevista no diploma legal adjectivo(v. aliás 

preâmbulo – 1.III. c) - do Código de Processo Penal) 

XIX - Há pois que rejeitar os recursos, em tal âmbito, nos termos dos artºs 414º 

nº 2 e 420º nº1 do CPP., por inadmissibilidade legal,  

Assim se cumprindo a lei constitucional e a lei ordinária processual penal 

portuguesa 

XX - As questões subjacentes a essa irrecorribilidade, sejam elas de 

constitucionalidade, processuais e substantivas, enfim das questões 

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

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

conhecimento processualmente admissível, delimitado pelos poderes de 

cognição do Supremo Tribunal. 
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XXI - O acórdão da Relação de que foi interposto recurso é, pois, pelo 

exposto, irrecorrível, quanto às penas parcelares aplicadas, com 

excepção da pena pelo crime de homicídio qualificado e, sendo ainda 

recorrível a propósito da pena conjunta.  

XXII - O crime de homicídio qualificado verifica-se: “Se a morte for produzida 

em circunstâncias que revelem especial censurabilidade ou 

perversidade,(…)” artº 132º nº 1 do C.Penal  

XXIV - A especial censurabilidade ou perversidade, sendo conceitos 

indeterminados, são representadas por circunstâncias que denunciam 

uma culpa agravada e são descritas como exemplos-padrão. A ocorrência 

destes exemplos não determina, todavia, por si só e automaticamente, a 

qualificação do crime; assim como a sua não verificação não impede que 

outros elementos possam ser julgados como qualificadores da culpa, 

desde que sejam substancialmente análogos aos legalmente descritos 

XXV - As circunstâncias referidas no nº 2 do mesmo preceito, são meramente 

indicativas e, não taxativas, são circunstâncias de referência 

exemplificativa, mas não de abrangência exclusiva. 

O cerne do referido ilícito está, assim, na caracterização da acção letal do 

agente como de especial censurabilidade ou perversidade face às 

circunstâncias em que, e como, agiu, ou dito de outro modo, está nas 

circunstâncias reveladoras de especial censurabilidade ou perversidade 

que integraram a acção letal do agente. 

XXVI - O TC, pelo seu acórdão de 10-12-2014, nº 852/2014, publicado no DR 

48/2015, Série II de 2015-03-10, veio  “Julgar inconstitucional a norma 

retirada do n.° l do artigo 132.° do Código Penal, na relação deste com o 

n.° 2 do mesmo preceito, quando interpretada no sentido de nela se poder 

ancorar a construção da figura do homicídio qualificado, sem que seja 

possível subsumir a conduta do agente a qualquer das alíneas do n.° 2 ou 

ao critério de agravação a ela subjacente, por violação dos princípios 

constitucionais da legalidade e da tipicidade penais, garantidos pelo 

artigo 29.°, n.°1, da Constituição da República Portuguesa;” 

XXVII - Tudo está em saber se a punição por homicídio qualificado assentou 

no reconhecimento judicial de uma situação reconduzível a uma estrutura 

valorativa comparável àquele que subjaz a algum ou a alguns dos 

exemplos-padrão específica e individualmente considerados. 

XXVIIII - conforme Artigo 27.ºdo CPenal,  

1 - É punível como cúmplice quem, dolosamente e por qualquer forma, 

prestar auxílio material ou moral à prática por outrem de um facto doloso.  

2 - É aplicável ao cúmplice a pena fixada para o autor, especialmente 

atenuada. 

A cumplicidade pressupõe a existência de um facto praticado 

dolosamente por outro, estando subordinada ao princípio da 

acessoriedade. O cúmplice não toma parte no domínio funcional dos 

actos constitutivos do crime, isto é, tem conhecimento de que favorece a 
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prática de um crime, mas não toma parte nela, limitando-se a facilitar o 

facto principal - Ac. do STJ de 15-04-2009, Proc. n.º 583/09 - 3.ª. 

XXIX - A participação do arguido H… recorrente no crime de homicídio 

qualificado não resultou de decisão de planeamento do mesmo ou 

deliberação sobre o seu modo de execução, não executou o facto letal, 

por si mesmo ou por intermédio de outrem não tomou parte directa na sua 

execução, por acordo ou juntamente com outro ou outros, nem, 

dolosamente, determinou outra pessoa à prática do facto, 

A actuação do arguido H… foi de ajuda relevante à consecução do 

resultado, de cuja finalidade tinha conhecimento mas sem que tenha 

agido como decisor dessa ou nessa execução, outrossim se limitando a 

prestar auxílio na execução de meios para tal fim 

A participação do arguido H…. foi de mero auxílio necessário à 

consecução do resultado 

XXX - A aplicação de penas e de medidas de segurança visa a protecção de 

bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade – artº 40º nº 1 do 

C.Penal. 

XXXI - O crime de homicídio qualificado p.e p. no art. 132º do CP, é punido 

com pena de prisão de doze a vinte e cinco anos. 

XXXII - O artigo 71° do CP estabelece o critério da determinação da medida 

concreta da pena, dispondo que a determinação da medida da pena, 

dentro dos limites definidos na lei é feita em função da culpa do agente e 

das exigências de prevenção. 

XXXXIII - As imposições de prevenção geral devem, pois, ser determinantes 

na fixação da medida das penas, em função de reafirmação da validade 

das normas e dos valores que protegem, para fortalecer as bases da 

coesão comunitária e para aquietação dos sentimentos afectados na 

perturbação difusa dos pressupostos em que assenta a normalidade da 

vivência do quotidiano. 

XXXIV -Porém tais valores determinantes têm de ser coordenados, em 

concordância prática, com outras exigências, quer de prevenção especial 

de reincidência, quer para confrontar alguma responsabilidade 

comunitária no reencaminhamento para o direito, do agente do facto, 

reintroduzindo o sentimento de pertença na vivência social e no respeito 

pela essencialidade dos valores afectados 

XXXV - A função limitativa da culpa encontra-se consagrada no artº 40º nº 2 do 

Código Penal que estabelece: Em caso algum a pena pode ultrapassar a 

medida da culpa. 

XXXVI - O princípio regulador da atenuação especial, segundo o art. 72.º do 

CP, é o da acentuada diminuição da ilicitude do facto, da culpa, ou da 

necessidade da pena, portanto das exigências de prevenção. 

XXXVII - A atenuação especial da pena só pode ter lugar em casos 

extraordinários ou excepcionais, isto é, quando é de concluir que a 

adequação à culpa e às necessidades de prevenção geral e especial não 

é possível dentro da moldura geral abstracta escolhida pelo legislador 
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para o tipo respectivo. Fora destes casos, é dentro da moldura normal que 

aquela adequação pode e deve ser procurada.  

XXXIX - As circunstâncias da infracção, relativamente à prática do crime de 

homicídio qualificado, sua elevada gravidade, o modo de execução, a 

gravidade das consequências, a forte intensidade do dolo; os sentimentos 

manifestados no cometimento do crime e os fins ou motivos que o 

determinaram, a condição pessoal e económica dos arguidos, e 

comportamento anterior e posterior aos factos, demonstrada na matéria 

fáctica provada, e atenta a fundamentação do acórdão recorrido, revelam 

a justeza da pena aplicada aos recorrentes, que por isso é de manter 

afigurando-se justa e adequada a pena parcelar de vinte anos de prisão 

aplicada em autoria pelo crime de homicídio qualificado mas sendo de 

aplicar a pena de quinze anos de prisão ao arguido H…, como cúmplice 

do mesmo crime.  

IL - A cumplicidade do arguido H… não afecta a manutenção da sua 

condenação cível uma vez que como dispõe o art. 490.ºdo CC “Se forem 

vários os autores, instigadores ou auxiliares do acto ilícito, todos eles 

respondem pelos danos que hajam causado.” 

XLI - O artigo 77º nº 1 do Código Penal, ao estabelecer as regras da punição 

do concurso, dispõe: “Quando alguém tiver praticado vários crimes antes 

de transitar em julgado a condenação por qualquer deles é condenado 

numa única pena. Na medida da pena são considerados, em conjunto, os 

factos e a personalidade do agente.” 

XLII - com a fixação da pena conjunta se pretende 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 unitariamente), os factos e a personalidade 

do agente 

XLIII - Um dos critérios fundamentais em sede do sentido de culpa, numa 

perspectiva global dos factos, é o da determinação da intensidade da 

ofensa e dimensão do bem jurídico ofendido,  

Por outro lado, importa determinar os motivos e objectivos do agente no 

denominador comum dos actos ilícitos praticados e, eventualmente, dos 

estados de dependência, bem como a tendência para a actividade 

criminosa expressa pelo número de infracções, pela sua permanência no 

tempo, pela dependência de vida em relação àquela actividade. 

XLIV - Na avaliação da personalidade expressa nos factos é todo um 

processo de socialização e de inserção, ou de repúdio pelas normas de 

identificação social e de vivência em comunidade, que deve ser 

ponderado. 

XLV - Tal concepção da pena conjunta obriga a que do teor da sentença 

conste uma especial fundamentação, em função de um tal critério, da 

medida da pena do concurso, só assim se evitando que a medida da 
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pena do concurso surja como fruto de um acto intuitivo – da «arte» do juiz 

– ou puramente mecânico e portanto arbitrário», embora se aceite que o 

dever de fundam. 

XLVI - A determinação da pena do cúmulo, exige pois um exame crítico de 

ponderação conjunta sobre a interligação entre os factos e a 

personalidade do condenado, de molde a poder valorar-se o ilícito global 

perpetrado. 

XLVII - Tendo pois, em conta o exposto, a matéria fáctica provada, a natureza, 

e gravidade dos ilícitos, na lesão dos bens jurídicos atingidos, as fortes 

exigências de prevenção geral na defesa e restabelecimento das normas 

violadas, sendo forte a intensidade do dolo, e da culpa bem como tendo 

em conta as exigências de socialização, e devendo ter-se em conta os 

efeitos previsíveis da pena no comportamento futuro dos arguidos, os 

limites legais da pena aplicável, que vai de entre os quinze anos e vinte e 

cinco anos de prisão quanto ao arguido H---.e entre vinte e vinte e cinco 

anos de prisão, quanto aos demais arguidos, julga-se adequada a pena 

única de dezanove anos de prisão quanto ao arguido H, e, não se revela 

desadequada, nem desproporcional a pena única de vinte e cinco anos 

de prisão aplicada a cada um dos demais que é assim de manter. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 881/16.6JAPRT-A.P1.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator) * 

Raúl Borges 

 

 Taxa sancionatória excepcional 

 Taxa sancionatória excecional 

 Recurso per saltum 

 Admissibilidade de recurso 

 

I  - A decisão da Relação que aplica a taxa sancionatória excecional é 

suscetível de impugnação para o STJ, ao abrigo do n.º 6 do art. 27.º do 

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

admissíveis, sejam sempre recorríveis as condenações em multa, 

penalidade ou taxa sancionatória excecional. Como norma especial, 

prevalece sobre as normas referidas do CPP, sendo assim, a decisão da 

Relação recorrível nesse preciso ponto. 

II - A taxa sancionatória excecional em processo penal vem prevista, como já 

se referiu, no art. 521.º, do CPP, que se limita, quanto aos sujeitos 

processuais, a remeter para o art. 531.º, do CPC, que dispõe que “Por 

decisão fundamentada do juiz, pode ser excecionalmente aplicada uma 

taxa sancionatória quando a ação, oposição, requerimento, recurso, 

reclamação ou incidente seja manifestamente improcedente e a parte não 

tenha agido com a prudência ou diligência devida.”. 
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III -  Esta taxa, como a própria designação indica, não tem natureza tributária 

(como a tem a taxa de justiça), mas sim sancionatória, o que significa que 

ela se destina a punir uma conduta processual censurável ou reprovável. 

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

atos suscetíveis desta sanção: a manifesta improcedência; e ainda 

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

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

excecional da sanção, que funciona como elemento integrante da própria 

cominação. O que significa, em síntese, que esta taxa poderá/deverá ser 

aplicada só quando o ato processual praticado pela parte seja 

manifestamente infundado, tendo ainda a parte revelado nessa prática 

falta de prudência ou de diligência, a que estava obrigada, assumindo o 

ato um caráter excecionalmente reprovável, por constituir um incidente 

anómalo, um desvio acentuado e injustificado à tramitação regular e 

adequada do processo. 

V -  Tipicamente cabe nessa previsão a utilização de meios não previstos na 

lei ou a sua utilização claramente abusiva para dificultar a marcha do 

processo, ou seja, a prática de atos meramente dilatórios completamente 

infundados. 

VI -  O uso da faculdade prevista no art. 531.º, do CPC, sobretudo no 

processo penal, deve ser objeto de um especial rigor, para não ser posto 

em causa o direito das partes a usufruir plenamente dos seus direitos de 

defesa ou de patrocínio dos seus interesses processuais. Ou seja, não se 

deve confundir a mera defesa enérgica e exaustiva desses interesses 

com um uso desviante e perverso dos mesmos. Só neste caso se 

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

VII -  A arguida arguiu a nulidade do acórdão que negou provimento ao 

recurso que interpusera da sentença da 1.ª instância. Os argumentos da 

arguida não convenceram a Relação, que negou provimento ao recurso e 

a condenou consequentemente em taxa de justiça. A essa tributação, 

porém, o Tribunal da Relação fez acrescer uma sanção: a taxa 

sancionatória excecional de 5 UC, “pela sua 

temerária/inusitada/imprevidente produção”. Analisado o requerimento da 

arguida, constata-se que ela veio arguir a nulidade do acórdão da 

Relação, em duas vertentes: obscuridade, por ininteligibilidade da 

exposição; e por omissão de pronúncia, por não ter apreciado a 

impugnação da matéria de facto por ela subscrita no recurso para a 

Relação. 

VIII -  Esta reação da arguida à decisão da Relação foi produzida ao abrigo 

de disposições previstas no CPP, concretamente os arts. 379.º, n.º 1, al. 

c), e 380.º, n.º 1, al. b), do CPP, e era o único meio de reação possível, 

uma vez que o acórdão da Relação não admitia recurso ordinário (ver os 

citados arts. 432.º, n.º 1, al. b), e 400.º, n.º 1, al. c), do CPP). 

Consequentemente, não foi utilizado nenhum meio processual anómalo ou 

abusivo. 
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IX -  É certo que, no entender da Relação, o requerimento da arguida não 

merecia provimento, por serem improcedentes os argumentos 

apresentados. Mas a consequência desse facto, no plano das custas, era 

unicamente a condenação em taxa de justiça, como efetivamente 

sucedeu. 

X -  A condenação numa taxa sancionatória excecional só se justificaria no 

caso de o ato praticado poder ser qualificado como inusitado, abusivo ou 

imprudente. O que manifestamente não sucede. O requerimento 

apresenta-se como um meio legalmente previsto e adequado de reagir à 

decisão proferida, não constituindo portanto nenhuma anomalia, nem uma 

atitude perversa de travar a marcha normal do processo. Pelo contrário, a 

recorrente fez um uso normal e adequado dos meios processuais de 

defesa que a lei lhe concede. Consequentemente, é absolutamente 

insustentável condená-la na taxa sancionatória excecional. 

 

26-06-2019 

Proc. n.º 566/12.2PCCBR.C2.S1 - 3.ª secção   

Maia Costa (relator) * 

Pires da Graça 

 

 Homicídio qualificado 

 Cônjuge 

 Meio insidioso 

 Medida da pena 

 Especial censurabilidade 

 

I  - Seja mediada pelas circunstâncias referidas nos exemplos-padrão, ou por 

outros elementos de idêntica dimensão quanto ao desvalor da conduta do 

agente, o que releva e está pressuposto na qualificação é sempre a 

manifestação de um especial e acentuado «desvalor de atitude», que se 

traduz na especial censurabilidade ou perversidade, e que conforma o 

especial tipo de culpa no homicídio qualificado. 

II - A qualificação do homicídio do art. 132.º, do CP supõe, pois, a imputação 

de um especial e qualificado tipo de culpa, reflectido, no plano da atitude 

do agente, por uma conduta em que se revelam «formas de realização do 

facto especialmente desvaliosas (especial censurabilidade), ou aquelas 

em que o especial juízo de culpa se fundamenta directamente na 

documentação no facto de qualidades da personalidade do agente 

especialmente desvaliosas». 

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

verificadas as circunstâncias qualificativas referidas nas als. b) e i), do n.º 

2 do art. 132.º do CP, segundos as quais é susceptível de revelar a 

especial censurabilidade ou perversidade a circunstância de o agente ser 

cônjuge da vítima e a utilização de meio insidioso. 
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IV -  Ao cônjuge exige-se uma especial e recíproca protecção, pelo que a 

atitude de actuar, lesando a vida do outro, é reveladora de uma energia 

criminal susceptível de um elevado grau de censura. A decisão de matar 

o cônjuge traduz, desde logo, a manifestação de um comportamento 

especialmente grave, próprio de quem vence contra-motivações 

acrescidas, manifestando um elevado grau de culpa, na medida em que o 

agente ao cometer tal facto, contraria, em absoluto, aquela que deveria 

ser a sua atitude perante o seu cônjuge. 

V -  A circunstância qualificativa prevista na al. i) do n.º 2 do art. 132.º do CP, 

segundo a qual é susceptível de revelar a especial censurabilidade ou 

perversidade a circunstância de o agente utilizar «meio insidioso», 

entendido como o meio cuja forma de actuação sobre a vítima torne difícil 

a sua defesa por assumir características análogas à do veneno, na 

perspectiva de possuir um carácter enganador, sub-reptício, dissimulado 

ou oculto. 

VI -  O meio insidioso compreende não somente o meio particularmente 

perigoso usado pelo agente mas também as condições escolhidas pelo 

mesmo para utilizá-lo de jeito a que, colocando a vítima numa situação 

que a impeça de resistir em face da surpresa, da dissimulação, do 

engano, da traição, lhe permita tirar vantagem dessa situação de 

vulnerabilidade. 

VII -  Não oferece quaisquer dúvidas de que o condicionalismo em que o 

arguido praticou os actos – golpeou com uma faca de cozinha, com 20 

cm de lâmina, o pescoço da sua esposa, seccionando os vasos do 

pescoço e da laringe, encontrando-se a vítima deitada no sofá da sala – 

não pode deixar de reclamar um especial juízo de censura, encontrando-

se adequadamente preenchidas as circunstâncias previstas nas als. b) e 

i) do n.º 2 do art. 132.º do CP. 

VIII -  O arguido manifestou em todo o processo executivo do crime uma 

vontade firme dirigida ao facto e à concretização do resultado final, uma 

intensidade, energia e vigor que impressionam negativamente revelando 

total desprezo pela vida da vítima, sua mulher e mãe dos seus três filhos, 

para além de uma acentuada crueldade. 

IX -  Em termos de prevenção geral, tanto positiva, como intimidatória, as 

necessidades de endurecimento da reacção penal fazem-se sentir de 

forma elevada, perante a revolta gerada junto da população em geral pelo 

tipo de criminalidade ora em apreço, que aparece com frequência. As 

exigências de prevenção geral fixam-se num grau muito elevado, exigindo 

a comunidade uma repressão eficaz destas condutas delituosas com o 

fim de prevenir a sua renovação. 

X -  Após o golpe desferido no pescoço da vítima, o arguido tentou suicidar-

se, tendo para o efeito cortado os seus pulsos, o pescoço, tendo 

desferido ainda um golpe com a faca no seu peito, na zona do coração, 

após o que tentou ligar para o seu irmão, não tendo conseguido falar, mas 
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apenas gorgolejar, tendo de seguida enviado três sms´s ao mesmo, 

escrevendo apenas “VEM CASA DEPRESSA”, “com o pai”, “fiz merda”. 

XI -  Perante o contexto em que essa tentativa de suicídio ocorreu, deve ser-

lhe atribuído algum relevo em sede de arrependimento enquanto «índice 

de uma certa interiorização da culpa pelo sucedido», podendo a 

expressão usada no sms ser valorativamente ser interpretada como 

manifestação de um juízo crítico e negativo, de demonstração de 

consciência crítica relativamente ao desvalor da sua conduta. 

XII -  Foram observados hábitos de trabalho do arguido que beneficia do 

apoio familiar. No seio comunitário, os habitantes continuam a deter uma 

imagem positiva do arguido, sendo descrito como um indivíduo sociável e 

ponderado nas suas decisões, não sendo expectáveis quaisquer 

reacções negativas ao seu regresso ao meio livre. 

XIII -  O arguido mantém um comportamento adequado no seio prisional, 

recebendo visitas semanais dos familiares (pais, irmão e filhos), elementos 

que continuam a prestar-lhe todo o apoio no decurso da presente 

situação de prisão preventiva. Do seu CRC não constam quaisquer 

condenações. 

XIV -  Ponderando todas estas circunstâncias e em juízo de 

proporcionalidade decorrente do sentido da jurisprudência do STJ quanto 

às penas aplicadas por crimes de homicídio qualificados, em situações 

com alguma similitude com a aqui presente, entende-se adequada e 

justa, satisfazendo as exigências de prevenção, a pena de 18 anos de 

prisão. 

 

26-06-2019 

Proc. n.º 763/17.4JALRA.C1.S1 - 3.ª secção  

Manuel Augusto de Matos (relator) * 

Lopes da Mota 

 

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

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Tribunal da Relação 

 

I. -O arguido foi condenado por acórdão que efectuou o cúmulo jurídico nos 

seguintes moldes: 

«Nestes termos e pelos fundamentos expostos, decide o Tribunal Coletivo 

proceder ao cúmulo jurídico das penas em que o Arguido … foi 

condenado neste processo e nos Processos n.ºs X, Y e Z, pelos crimes 

em relação de concurso por que foi condenado nesses processos e, em 

consequência: 

a) Condenar o Arguido na pena única de doze (12) anos de prisão; 

Condenar o arguido, nos termos do artigo 69.º n.º 1, alínea a), do Código 

Penal, na proibição de conduzir veículos com motor pelo período de dois 

(2) anos.» 
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II. Inconformado, interpôs o arguido atempadamente o presente recurso, 

dirigido a este STJ, invocando as normas dos art.ºs 399.º, 401.º, n.º 1 al. 

b), 407.º, 408.º, 411.º, 427.º e 428.º do CPP, o princípio in dubio pro reo, a 

insuficiência para a decisão da matéria de facto, a insuficiência para a 

fundamentação do acórdão e os vícios do art. 410.º, n.º 2 e 3 do CPP. 

III. Como há muito é pacífico na jurisprudência deste Supremo Tribunal, a 

invocação, em recurso para o STJ, de qualquer dos vícios a que alude o 

artigo 410.º, n.º 2, do CPP, implica a remessa do processo ao tribunal da 

Relação, o tribunal natural destinatário dos recursos em sede de matéria 

de facto. 

 

26-06-2019 

Proc. n.º 76/14.3GTBJA.S1 - 3.ª secção  

Vinício Ribeiro (relator) * 

Conceição Gomes 

 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Notificação 

 Audiência 

 Nulidade 

 Omissão  

 Prova 

 Junção de documento 

 Prazo 

 

I  - A decisão recorrida deu pleno cumprimento ao determinado no anterior 

acórdão deste STJ: o tribunal foi devidamente constituído, em 

conformidade com as disposições legais aplicáveis, e o acórdão 

proferido, de que agora é interposto recurso, conheceu das questões de 

que devia conhecer, isto é, dos dois motivos de não execução do MDE 

invocados pela “pessoa procurada”, a saber, os motivos previstos nas als. 

b) e h.i) do art. 12.º, da Lei 65/2003. Pelo que improcede a alegação da 

recorrente de que não foram observadas e cumpridas as instruções 

dadas pelo STJ no anterior acórdão do STJ de 12-12.2018. 

II - Ao contrário do alegado pela recorrente, inexiste qualquer vício no que 

concerne à notificação da requerida para comparecer em audiência. 

Mais, decorre dos autos que a recorrente esteve presente na audiência 

realizada, pelo que, nos termos do art. 121.º, n.º 2, do CPP, sempre o 

eventual vício da notificação estaria sanado. 

III -  A omissão da produção de prova indispensável à decisão sobre a 

procedência dos motivos de oposição, com vista à decisão sobre a 

verificação de motivos de não execução, constitui uma nulidade 

abrangida pela previsão da parte final da al. d) do n.º 2 do art. 120.º do 

CPP, sujeita a arguição. Não houve arguição de qualquer nulidade a este 

respeito. Para além disso, a recorrente não impugna a decisão em matéria 
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de facto, nos termos do art. 412.º, n.º 3, do CPP, nada havendo a 

conhecer quanto ao estabelecimento dos factos dados como provados. 

IV -  Nos termos do art. 431.º, do CPP, sem prejuízo do disposto no art. 

410.º, a decisão da 1.ª instância (neste caso o tribunal da relação) sobre a 

matéria de facto pode ser modificada se do processo constarem todos os 

elementos de prova que lhe serviram de base, se a prova tiver sido 

impugnada nos termos do n.º 3 do art. 412.º ou se tiver havido renovação 

da prova. Não se verificando qualquer destas condições, a decisão sobre 

a matéria de facto não pode ser alterada, considerando-se definitivamente 

fixados os factos dados como provados. 

V -  O facto de a autoridade de emissão não ter dado satisfação à solicitação 

de documentos realizada pelo tribunal da relação no prazo inicialmente 

fixado não impedia a sua junção ao processo em momento posterior. Não 

existe qualquer norma legal que impeça a junção nem que comine a 

junção fora de prazo de nulidade ou impossibilidade de utilização desses 

documentos no processo. Para além disso, a recorrente teve a 

possibilidade de se pronunciar sobre esses documentos e a entrega à 

autoridade de emissão é determinada unicamente com vista ao 

apuramento e responsabilização dos factos descritos no mesmo MDE. 

VI -  A autoridade judiciária de execução encontra-se obrigada a executar o 

MDE que preencha os requisitos legais, estando limitado e reservado a 

esta um papel de controlo da execução e de emissão da decisão de 

entrega. A questão do acesso ao conteúdo das escutas telefónicas 

realizadas no âmbito do processo no Estado de emissão deve ser 

suscitada e analisada nesse processo, que não no processo de execução 

do MDE. 

VII -  Embora o art. 17.º, n.ºs 1 e 3, da DQ relativa ao MDE estabeleça que o 

MDE deve ser tratado com urgência, devendo a decisão definitiva sobre a 

execução ser tomada no prazo de 60 dias após a detenção da pessoa 

procutada (art. 26.º, n.º 2, da Lei 65/2003), decorrido tal prazo a 

autoridade de execução continua sujeita à obrigação de decidir sobre a 

execução do MDE, com base no princípio do reconhecimento mútuo (art. 

1.º, n.º 2, da Lei 65/2003 e em igual sentido acórdão do TJUE de 06-07-

2015, Lanigan, C-237/15). 

 

 26-06-2019 

 Proc. n.º 94/18.2YRPRT.S3 - 3.ª secção  

 Lopes da Mota (relator)  

 Vinício Ribeiro 

 

 Acórdão da Relação 

 Impugnação da matéria de facto 

 Recurso da matéria de facto 

 Livre apreciação da prova 

 Princípio da imediação 
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 In dubio pro reo 

 Legítima defesa 

 Homicídio 

 

I  - Ao efectuar a reapreciação da matéria de facto, no âmbito do recurso 

definido pelo recorrente – que deve especificar os pontos da matéria de 

facto provada que considera incorrectamente julgados e as provas que, a 

seu ver, impõem decisão diversa (art. 412.º, n.º 3), com referência ao 

consignado na acta e às passagens da gravação, no caso de as provas 

terem sido gravadas (art. 412.º, n.º 4) -, o tribunal procede à audição das 

passagens indicadas (art. 412.º, n.º 6). 

II - O tribunal não está, porém, limitado à apreciação dessas passagens. 

Compete-lhe, para além disso, proceder à audição de outras que 

considere relevantes para a descoberta da verdade e a boa decisão da 

causa (art. 412.º, n.º 6, 2.ª parte). Pelo que – independentemente da 

designação que se lhe atribua (o acórdão recorrido designa-o por 

“convicção”) – se lhe impõe uma formulação de um juízo que, na medida 

do necessário, tem de convocar outras provas relevantes e sobre as quais 

terá de fundar o seu próprio juízo, baseado em idêntico critério de 

apreciação – que é o estabelecido no art. 127.º, do CPP -, assim 

justificando a decisão sobre a modificação da decisão recorrida. 

III -  Na sua auto-suficiência, o acórdão proferido em recurso há-de, também 

ele, ser isento de qualquer dos vícios indicados no art. 410.º, n.º 2, do 

CPP, os quais, como já se viu, não podendo constituir fundamento de 

recurso, podem ser apreciados pelo STJ em vista da boa decisão do 

recurso. 

IV -  A intervenção do tribunal de recurso ao apreciar a prova gravada não 

ocorre, porém, no contexto de imediação a que está sujeita a sua 

produção em audiência de julgamento (art. 355.º, do CPP) ou em caso de 

renovação das provas perante o tribunal de recurso (art. 423.º, do CPP). O 

art. 127.º, do CPP situa-se num âmbito diferente, o da apreciação da 

prova, pela entidade competente, ou seja, impõe-se a toda a actividade 

de apreciação da prova, seja nas fases preliminares do processo, seja no 

julgamento, seja em recurso. 

V -  Enquanto a imediação diz respeito à produção da prova em sede de 

julgamento, a livre apreciação respeita à valoração e relevância da prova 

produzida respeita à valoração e relevância da prova produzida. Pelo 

que, não podendo fundir-se conceitos e princípios distintos, não pode 

afirmar-se que a apreciação da prova efectuada fora de um contexto de 

imediação na sua produção resulta em violação do art. 127.º, do CPP. 

VI -  A apreciação pelo STJ da observância do princípio in dubio pro reo só 

poderá incluir-se no âmbito da apreciação dos vícios da decisão recorrida 

indicados no art. 410.º, n.º 2, do CPP, que dizem respeito à decisão em 

matéria de facto, os quais, como resulta do preceito, devem resultar 

directamente do texto desta, por si só ou em conjugação com as regras 
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da experiência. A fundamentação satisfaz plenamente as exigências 

legais, de completude, coerência e respeito pelo critério da apreciação da 

prova, podendo concluir-se que o texto da decisão recorrida não 

evidencia vício que possa incluir-se na previsão do n.º 2 do art. 410.º do 

CPP, susceptível de revelar qualquer dúvida quanto às conclusões 

obtidas na fixação da matéria de facto. 

VII -  Não resulta dos factos provados que a conduta do arguido foi 

antecedida de uma acção da vítima dirigida contra si, susceptível de 

poder ser considerada como uma agressão actual e ilícita, de modo a 

preencher os pressupostos da legítima defesa (art. 32.º, do CP). A 

conduta da vítima de arremessar a pedra contra o arguido foi determinada 

pela conduta deste, com o intuito de evitar que prosseguisse na sua 

acção de agredir com a faca que empunhava. Como se tem salientado na 

jurisprudência e na doutrina, contra legítima defesa não pode haver 

legítima defesa, sito é, não existe legítima defesa recíproca.  

 

 26-06-2019 

 Proc. n.º 174/17.1PXLSB.L1.S1 - 3.ª secção  

 Lopes da Mota (relator)  

 Vinício Ribeiro 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 

I  - Resulta do art. 449.º, n.º 1, al. d), do CPP, que é necessário que se 

descubram novos factos ou meios de prova que, de per si ou combinados 

com os que foram apreciados no processo, suscitem graves dúvidas 

sobre a justiça da condenação. 

II - Não é pelo facto de um co-arguido se dispor a falar depois do julgamento, 

agora como pretensa testemunha, e relatando uma qualquer versão dos 

factos, quando antes, no momento próprio, tinha usado do direito ao 

silêncio que pode admitir-se a existência de novos factos, no sentido que 

resulta da al. d) do n.º 1 do art. 449.º do CPP. 

 

 26-06-2019 

 Proc. n.º 38/12.5SFPRT-B.S1 - 3.ª secção  

 Conceição Gomes (relatora)  

 Nuno Gonçalves 

 Santos Cabral 

 

 Reclamação  

 Ambiguidade 

 Obscuridade 
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Não pretendendo o recorrente a reparação de qualquer vício de obscuridade 

ou ambiguidade do acórdão, mas antes que este Tribunal se pronuncie de 

novo sobre a matéria constante do acórdão, pretendendo demonstrar a 

sua discordância face ao decidido, forçoso é considerar que o 

requerimento de esclarecimento extravasa, claramente a finalidade 

adjectiva atribuída às partes nos arts. 380.º, n.º 1, al. b), e 425.º, n.º 4, do 

CPP, inferindo-se o requerimento apresentado. 

 

 26-06-2019 

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

 Conceição Gomes (relatora)  

 Nuno Gonçalves 

 Santos Cabral 

 

 Nulidade 

 Falta de fundamentação 

 Pena suspensa 

 Homicídio 

 

I  - Analisando a fundamentação constante do acórdão recorrido do tribunal 

da Relação, conclui-se que o tribunal “a quo” fundamentou de uma forma 

clara e explícita, porque considerou que não se verificavam os 

pressupostos previstos no art. 50.º, do CP. O tribunal da Relação teve em 

conta a protecção dos bens jurídicos violados e as necessidades de 

prevenção geral, de integração, na medida em que esta visa o reforço da 

consciência jurídica comunitária e do sentimento de segurança face à 

violação da norma ocorrida, a estabilização das expectativas comunitárias 

na validade e vigência da norma infringida, sem esquecer a sempre 

presente necessidade de reafirmar a prevenção especial, positiva e 

negativa. Pelo que, o acórdão recorrido não enferma da nulidade prevista 

no art. 379.º, n.º 1, al. a), do CPP. 

II - O pressuposto material da suspensão da execução da pena consiste num 

juízo de prognose segundo o qual o tribunal, atendendo à personalidade 

do agente e às circunstâncias do caso, conclui que a simples censura do 

facto e ameaça da prisão bastarão para afastar o delinquente da 

criminalidade, satisfazendo as exigências mínimas da prevenção geral.  

III -  Não basta um juízo de prognose positivo relativamente ao comportamento 

futuro do arguido, devendo a suspensão da execução da pena, 

cumulativamente acautelar que não sejam postas em causa as 

expectativas comunitárias na efectiva validade e vigência das normas 

jurídicas violadas. Ora, atento o crime em causa (homicídio tentado) as 

exigências de prevenção geral são elevadas, o mesmo sucedendo com 

as exigências de prevenção especial, pelo que não pode este tribunal 

formular um juízo de prognose positivo no sentido de a suspensão da 
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pena ser suficiente para satisfazer as exigências mínimas da prevenção 

geral. 

 

 26-06-2019 

 Proc. n.º 673/17.5JAAVR.P1.S1 - 3.ª secção  

 Conceição Gomes (relatora)  

 Nuno Gonçalves  

 

 Homicídio qualificado 

 Roubo agravado 

 Dupla conforme 

 Medida da pena 

 Pena única 

 

I  - A denominada dupla conforme não permite impugnar perante o STJ 

acórdão da relação que confirma a condenação da 1.ª instância em pena 

de prisão igual ou inferior a 8 anos. Este STJ tem entendido, à luz do art. 

400.º, n.º 1, al. f), do CPP, que são irrecorríveis as penas parcelares, ou 

únicas, em medida igual ou inferior a 8 anos de prisão, impostas pela 1.ª 

instância, confirmadas pela relação, restringindo-se a revista do STJ às 

penas de prisão, parcelares e/ou única, aplicadas em medida superior a 8 

anos de prisão. Consequentemente, no caso, não é admissível recurso do 

acórdão da relação na parte decisória que confirmou integralmente a 

condenação do arguido na pena de 5 anos de prisão pela prática do 

referido crime de roubo agravado. 

II - Alega o recorrente que a pena concretamente aplicada ao crime de 

homicídio correspondente a mais de metade do meio da pena, ou mais 

concretamente sensivelmente a dois terços da pena máxima, o que não 

corresponde à verdade. O meio da moldura penal do homicídio 

qualificado – de 12 a 25 anos de prisão – situa-se nos 18 anos e 6 meses. 

É, pois, incontestável, que a pena concretamente aplicada ao arguido 

recorrente por ter cometido o homicídio qualificado pelo qual vem 

condenado nestes autos – 16 anos – ficou abaixo do meio da respectiva 

moldura penal, estando também aquém da pena média aplicável aos 

homicídios qualificados. O mesmo se diga quanto à pena única aplicada 

de 18 anos de prisão. Improcede, assim, na sua totalidade o recurso 

apresentado. 

 

 26-06-2019 

 Proc. n.º 380/17.9PBAMD.L1.S1 - 3.ª secção  

 Nuno Gonçalves (relator)  

 Pires da Graça 

 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infracções 
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 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Crime exaurido 

 Consumação 

 Pena suspensa 

 Princípio da proibição da dupla valoração 

 

I  - O crime de tráfico de estupefacientes é um crime que, muitas vezes, 

compreende uma multiplicidade de atos em que cada um, em si mesmo 

preenche todos os elementos da infracção.  

II - Assim, ainda que a consumação ocorra logo consuma com a realização 

de uma qualquer das acções tipificadas, isto é, com a prática do primeiro 

ato, a cessação da actividade, a terminação da execução do crime, 

frequentemente, só se verifica mais tarde. 

III - Se em sede de tentativa a terminação não tem relevância na medida em 

que a tutela penal se antecipa ao momento da prática do primeiro dos 

atos da conduta incriminada, o mesmo não deve entender-se para efeitos 

de cúmulo jurídico de penas, onde o que releva é o desrespeito pela 

admonição que deveria ter representado o trânsito em julgado da primeira 

condenação. Prosseguindo na prática de actos do crime exaurido, após 

essa admonição não pode senão considerar-se que o arguido a 

desconsiderou. Interpretação que obsta a que se acabe numa solução, se 

não exactamente igual, pelo menos bem próxima do denominado cúmulo 

por arrastamento que não é admitido no nosso regime penal. 

IV -  Tendo em consideração que o tribunal recorrido ao cumular as penas em 

ambos os processo, criou no arguido a expectativa de que através de 

uma pena única, vai beneficiar da redução do tempo de prisão que tem 

de cumprir em execução daquelas condenações e que o recurso foi 

interposto pelo arguido em sua defesa, não podendo este, em resultado 

do exercício do seu direito de defesa ver agravada a sua situação 

jurídico-penal, entende-se não extrair das observações supra exaradas 

quaisquer efeitos, conhecendo-se do recurso, apreciando cada uma das 

questões suscitadas pelo recorrente. 

V -  No cúmulo jurídico de penas ora em apreço está em causa um concurso 

de crimes que inclui o crime de tráfico pelo qual foi condenado nestes 

autos, e os dois crimes (detenção de arma proibida e tráfico de 

estupefacientes) pelos quais foi condenado noutro processo. Concurso de 

crimes que tem de ser punido com uma pena conjunta (art. 77.º, n.º 1 do 

CP), não obstante só ter sido conhecido depois de a primeira decisão 

condenatória se tornar definitiva (em 24/01/2017). Por isso, no concurso 

de conhecimento superveniente, as penas parcelares englobadas 

naquele anterior cúmulo jurídico retomaram autonomia.  

VI - No novo cúmulo jurídico, reformulando o anterior, é considerada cada 

uma das penas parcelares aplicada ao arguido, pela prática dos crimes 
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em concurso, independentemente de terem sido, ou não, englobadas em 

outra pena conjunta aplicada igualmente, em cúmulo jurídico de penas.  

VII - Consequentemente, no vertente cúmulo jurídico, aquela pena conjunta de 

3 anos de prisão deixou de existir, sendo consideradas cada uma das 

penas parcelares que nele tinham sido englobadas.  

IX - Não subsistindo essa pena conjunta, não tem qualquer relevo na 

construção da moldura máxima da pena do presente concurso de crimes. 

Na construção e obtenção desse limiar da pena conjunta entram, todas e 

cada uma das uma das penas singulares aplicadas aos crimes do 

concurso, conquanto não estejam extintas. 

X  - É jurisprudência uniforme deste STJ que no cúmulo jurídico em caso de 

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

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

suspensa.   

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

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

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

sentido jurídico), as características da personalidade do agente nele 

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

intensidade ou gravidade da medida da pena conjunta no ordenamento 

punitivo.   

XIII - No cúmulo jurídico de penas por conhecimento superveniente a 

personalidade revelada no cometimento dos factos, tem especial 

relevância para o estabelecimento e a compreensão da interconexão 

entre os diversos crimes do concurso "e, destarte se o mesmo tem 

propensão para o crime, ou se na realidade, estamos perante um conjunto 

de eventos criminosos episódicos", sem estratificada desconformidade 

com a fidelidade ao direito.   

XI - Perante uma moldura penal abstracta de cúmulo entre 6 anos e 9 anos e 6 

meses de prisão, ponderando que o tráfico empreendido pelo recorrente 

não envolveu quantidades elevadas de estupefaciente nem recurso a 

meios sofisticados, a juventude do arguido (30 anos), a personalidade do 

arguido manifestada no seu cometimento, apontando para um início de 

careira criminosa na traficância de estupefacientes, a dimensão das 

concretas penas cumuladas e as necessidades de prevenção especial de 

reintegração, entende-se adequada a pena única de 7 anos de prisão 

efectiva (em detrimento da pena única de 8 anos de prisão aplicada em 

1.ª instância).   

 

26-06-2019 

Proc. n.º 206/16.0PALGS.S2 - 3.ª secção  

 Nuno Gonçalves (relator)  

 Pires da Graça 

 

5.ª Secção 
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 Habeas corpus 

 Detenção ilegal 

 Princípio da actualidade 

 

I  - A providência de “habeas corpus” tem uma natureza excepcional 

destinando-se a assegurar o direito à liberdade mas não é um recurso. É, 

por assim dizer, um remédio único, a ser usado quando falham as demais 

garantias do direito de liberdade mas não pode ser utilizado para 

impugnar quaisquer deficiências ou irregularidades processuais que têm 

no recurso a sua sede própria de apreciação. 

II - A detenção ilegal é em termos formais e substanciais uma situação 

diferente da prisão ilegal e tanto assim é que os seus pressupostos e 

regime de arguição são os previstos nos arts. 220.º, n.º 1 e 221.º do CPP. 

III - O pedido de “habeas corpus” com fundamento em detenção ilegal, 

deveria ter sido oportunamente apresentado perante o juiz de instrução. 

IV - Em conformidade com o princípio da actualidade na ponderação da 

pretensão do requerente impõe-se sempre aferir se a ilegalidade é actual, 

se o erro grosseiro ou o abuso de poder se configuram como tal no 

momento em que se vai apreciar o pedido, pelo que, estando o 

requerente actualmente em prisão preventiva decretada em termos que 

não configuram qualquer situação de patente ilegalidade (sem prejuízo de 

eventuais nulidades ou irregularidades processuais que em recurso 

ordinário sejam arguidas) forçoso é concluir que o seu pedido é, a esta 

luz, manifestamente infundado. 

 

06-06-2019 

Proc. n.º 146/19.1SELSB-A.S1 - 5.ª Secção  

Nuno Gomes da Silva (relator) 

Francisco Caetano 

Manuel Braz 

 

 Cúmulo jurídico 

 Furto 

 Furto qualificado 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - O art. 77.º, n.º 1 do CP estabelece que o critério específico, carecido de 

fundamentação própria, a usar na fixação da medida da pena única é o 

da consideração em conjunto dos factos e da personalidade do agente. 

II - Mas também neste domínio da fixação de uma pena única se impõe ter 

presente aquele outro critério geral estabelecido no art. 40.° do CP com a 

imposição da pena procura-se alcançar uma tanto quanto possível eficaz 

protecção dos bens jurídicos bem como a reintegração do agente. E, para 
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tanto, ponderar as exigências de prevenção quer geral quer especial que, 

conjugadas, hão-de ter a aptidão necessária e suficiente para impedir a 

prática de novos crimes. Tendo ainda como critério adjuvante a culpa do 

agente.  

III - O caminho a seguir é o da "fixação" de uma imagem global do facto como 

reiteradamente tem vincado a jurisprudência que dê a medida da sua 

dimensão no plano da ilicitude e da culpa, mas também do seu pano de 

fundo, digamos, a personalidade do agente.  

IV - Tendo ainda como parâmetro imprescindível, também nesta vertente da 

fixação da pena única, o respeito pela proporcionalidade (em sentido 

amplo), ou seja, a pena terá de ser aferida e ponderada em função da sua 

idoneidade, necessidade e proporcionalidade (em sentido estrito) para 

proteger os bens jurídico-penais lesionados levando aqui em linha de 

conta a importância desses bens a exigir essa protecção. 

V -  Perante uma moldura penal abstracta da pena única de 2 anos e 6 meses 

a 17 anos de prisão, estando em concurso a prática pelo arguido de 4 

crimes de furto e 7 crimes de furto qualificado, ressaltando da globalidade 

dos factos uma predisposição para a prática de crimes contra o 

património que se distancia um tanto de situações de mera 

pluriocasionalidade e que se aproxima mais de uma tendência com um 

padrão marcado de actuação caracterizado pelo aproveitamento de 

relações de proximidade e de ascendência sobre pessoas de «especial 

vulnerabilidade» seja em razão da idade seja em razão da sua condição 

intelectual, entende-se adequada a pena única de 6 anos de prisão. 

 

06-06-2019 

Proc. n.º 424/15.9GCOVR.S1 - 5.ª Secção  

Nuno Gomes da Silva (relator) 

Francisco Caetano 

Manuel Braz 

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 

I  - Para apreciação de um recurso extraordinário de decisão proferida contra 

jurisprudência fixada pelo STJ, previsto no art. 446.° do CPP, impõe-se 

lançar mão do critério da oposição de julgados que, usado no recurso de 

uniformização de jurisprudência (art. 437.° do CPP), é aqui de aplicar ex vi 

n.º 1 (parte final) daquele preceito. 

II - Decisões proferidas contra jurisprudência fixada são aquelas que não 

aceitam essa jurisprudência, contestando-a, não importando que 

simplesmente as não apliquem seja por desconhecimento, seja por dela 

fazerem leitura menos correcta. 
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III - Inexiste oposição de julgado se o acórdão recorrido não contestou a 

jurisprudência fixada no AFJ 9/2012, antes nela se baseou para 

demonstrar a falta de oposição entre ambos os julgados. 

IV - O acórdão recorrido não refutou a doutrina do AFJ 9/2012, ambos se 

tratando de julgados assentes em diferentes premissas, pelo que não 

pode dizer-se que entre eles há oposição de julgados. E, não havendo 

oposição, ou seja, decisão contra jurisprudência fixada, deve o recurso 

ser rejeitado, nos termos dos art. 441.º, n.º 1 e 448.°, do CPP. 

 

06-06-2019 

Proc. n.º 570/15.9JABRG.G2-A.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida 

 

 Habeas corpus 

 Extradição 

 Detenção ilegal 

 

I  - Os prazos previstos nesses arts. 60.°, n.º 2 e 61.°, n.ºs 2 e 3, da Lei 

144/99, de 31-08, tidos pelo legislador como razoáveis para entrega e 

remoção do extraditado do território nacional, têm como fundamento a 

protecção dos direitos individuais e dignidade da pessoa visada, no 

sentido de que, após o trânsito em julgado da decisão de extradição a 

mesma não pode ficar sujeita, por tempo indeterminado, a medidas de 

coacção, ainda que não detentivas, e à possibilidade de ser privada da 

sua liberdade para ser entregue à autoridade estrangeira. 

II - São, portanto, prazos máximos para a remoção do extraditado do território 

português quer este esteja sujeito a medida de coacção detentiva, quer 

não detentiva. 

III - No caso em apreço - em que a extraditada se encontra sujeita a TIR e à 

obrigação de apresentações semanais ao OPC da área da sua residência, 

medida esta que sempre observou, o que permite concluir pela facilidade 

em deter a extraditada com vista à sua entrega, em tempo, ao Estado 

requerente - tudo indica não ter sido acordada qualquer data para a 

entrega. 

IV - Nos termos dos citados arts. 60.º, n.º 2 e 61.º, n.ºs 1 e 2 da Lei 144/99 (e 

afastada a prorrogação do n.º 3 deste último normativo) o prazo para 

entrega e remoção da extraditada do território português consumou-se 40 

dias após o trânsito do acórdão que deferiu a extradição, ou seja, em 15-

05-2019. 

V -  Ainda que houvesse que ser contado o prazo de 40 dias a partir da 

notificação, em 15-04-2019, ao Estado requerente da data do trânsito em 

julgado da decisão, o prazo para remoção da extraditada ter-se-ia 

esgotado, igualmente.  
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VI - Uma vez detida, para entrega, após tal data, concretamente em 30-05-

2019, sempre a sua detenção se mantém para além do prazo limite fixado 

pela lei, sendo assim fundado o pedido de “habeas corpus”, nos termos 

da al. c) do n.º 2 do art. 222.º do CPP. 

 

06-06-2019 

Proc. n.º 2385/18.3YRLSB-B - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida (vencido, conforme declaração de voto que junta) 

Manuel Braz (Presidente de Secção com voto de desempate) 

 

 Habeas corpus 

 Reexame dos pressupostos da prisão preventiva 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Prisão ilegal 

 

I  - Não cabe a este STJ, na decisão relativa à petição de habeas corpus, 

proceder a qualquer investigação da confirmação (ou não) do perigo de 

fuga, de continuação da atividade criminosa, ou de perturbação do 

decurso do processo, nem a qualquer investigação para averiguação da 

existência (ou não) de fortes indícios da prática dos crimes por que está 

indiciado, mas apenas a um controlo do cumprimento dos necessários 

requisitos de aplicação da prisão preventiva.  

II - Assim, a partir do acórdão prolatado pelo Tribunal da Relação, a 16-05-

2019 (e insuscetível de recurso, e por isso transitado em julgado), estando 

os necessários requisitos de aplicação da prisão preventiva verificados, e 

tendo o arguido sido preso, por determinação de autoridade competente, 

apenas no passado dia 17-05-2019, não estando, pois, ultrapassado o 

prazo máximo de prisão preventiva (cf art. 215.°, do CPP), considera-se 

que a prisão do arguido não é ilegal. 

IV - Assim sendo, não existe qualquer fundamento para que se possa concluir 

estarmos perante uma prisão ilegal, pelo que o pedido de “habeas 

corpus” deve ser indeferido por manifestamente infundado. 

 

06-06-2019 

Proc. n.º 257/18.0GCMTJ-BH.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

Manuel Braz 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Extradição 
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I  - O art. 512.º do CPP colombiano é aplicável “sin perjuicio de lo previsto en 

tratados públicos”, como é o caso do Regulamento da Interpol, 

organização de que a Colômbia é Estado membro, estando pois 

vinculada, ativa e passivamente, ao que dispõe o art. 82.°, respeitante às 

notificações deste organismo, com vista à localização de pessoa 

procurada e sua detenção para efeitos de extradição, entrega ou 

aplicação de outras medidas jurídicas similares. 

II - Não se verifica qualquer incumprimento do disposto no n.º 3 do art. 38.° 

da Lei 144/99, de 31-08, porquanto o pedido de detenção alude, ainda 

que resumidamente, aos factos imputados ao peticionante, disposições 

legais que os incriminam, datas em que ocorreram (quando tal é possível) 

e local da respectiva ocorrência. 

III - Acresce que se está perante uma detenção não directamente solicitada 

para cuja execução simplesmente se requer que as pessoas visadas 

sejam procuradas por autoridades competentes estrangeiras para efeito 

de procedimento ou de cumprimento de pena "por factos que 

notoriamente justifiquem a extradição", como manifestamente é o caso. 

IV - Há que salientar que estamos perante uma detenção provisória que terá 

novos desenvolvimentos no processo de extradição proprio sensu, fase 

processual que com maior detalhe avaliará os fundamentos do pedido, 

caso o mesmo seja oportunamente apresentado, sendo que, 

perfunctoriamente, nada de anómalo há apontar ao procedimento que 

levou à detenção e confirmação da mesma.  

V -  Também se não pode invocar violação do disposto nos arts. 5.° e 6.° da 

CEDH, não apenas porque a detenção foi efetuada nas condições 

previstas no seu art. 5.°, n.º 1, alínea c), mas também porque as 

exigências de um processo justo não são postergadas já que o detido terá 

necessariamente oportunidade de fazer oposição ao pedido de extradição 

e de apresentar provas. 

VI - A providência de habeas corpus não é um verdadeiro modo de 

impugnação visto que o seu objecto se prende simplesmente com a 

verificação de uma situação de objectiva ilegalidade para de imediato lhe 

pôr termo. O tribunal, constatando que ocorre alguma das situações 

previstas nas diferentes alíneas do art. 222.°, n.º 2 do CPP, declara isso 

mesmo e ordena a libertação do requerente, não lhe competindo apreciar 

e/ou revogar o despacho que tenha determinado a prisão, competência 

essa que é exercida pelo tribunal competente em sede de recurso 

ordinário, se o houver. 

VII - O “habeas corpus” não é o meio adequado para apreciar o mérito de 

uma decisão que tenha determinado a prisão. 

VIII - Limitando-se a peticionante a questionar a verificação dos requisitos 

legais da detenção, não pela sua ausência mas pela sua substancia, o 

que nos remete para o mérito da decisão que os convoca, forçoso é 

considerar que a petição em apreço constitui uma verdadeira impugnação 

da decisão que manteve a prisão preventiva da peticionante, cujos 
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fundamentos não são subsumíveis em qualquer das alíneas do n.º 2 do 

art. 222.º do CPP, pelo que este requerimento de habeas corpus terá de 

considerar-se manifestamente infundado. 

 

06-06-2019 

Proc. n.º 1476/19.8YRLSB-A.S1 - 5.ª Secção  

Júlio Pereira (relator) 

Clemente Lima 

Manuel Braz 

 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

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

 Insuficiência da matéria de facto 

 Dolo 

 Arrependimento 

 Reenvio do processo 

 

I  - Nos termos do art. 434.° do CPP o recurso interposto para o STJ visa 

exclusivamente o reexame da matéria de direito mas sem prejuízo do 

disposto nos números 2 e 3 do art. 410.°. O que significa que o STJ pode 

oficiosamente conhecer dos vícios a que alude esta disposição, 

designadamente quando a matéria de facto se revele insuficiente para a 

decisão. 

II - Verifica-se o vício de insuficiência para a decisão da matéria de facto 

provada, se a matéria de facto é insuficiente para se apurar da causa da 

morte da vítima e da modalidade de dolo do arguido e se da mesma não 

resulta também claro se o tribunal considerou ou não a existência de 

arrependimento por parte do arguido. 

III - A verificação do referido vício impõe nos termos do disposto nos arts. 

434.º e 410.º, n.º 2, al. a) e 426.º, n.º 1, do CPP, ordenar o reenvio dos 

autos para novo julgamento a fim de se esclarecerem as questões 

referenciadas. 

 

06-06-2019 

Proc. n.º 797/14.0TAPTM.E1.S1 - 5.ª Secção  

Júlio Pereira (relator) 

Clemente Lima 

 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Falta de fundamentação 

 Roubo 

 Roubo agravado 

 Sequestro 

 Pena única 
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 Medida concreta da pena 

 

I  - Não se verifica nulidade do acórdão recorrido por falta de fundamentação 

quanto às penas únicas aplicadas se os Mm.ºs Juízes do Tribunal 

recorrido não deixaram de ponderar, em conjunto, designadamente à luz 

do disposto no n." 1 do art. 77.°, do CP, os factos e a personalidade do 

arguido, sob um discurso decisório inteligível e pontualmente 

fundamentado. 

II - Para efeitos do disposto no art. 77.º, n.º 2, do CP, será, o conjunto dos 

factos que fornece a gravidade do ilícito global perpetrado, sendo 

decisiva para a sua avaliação a conexão e o tipo de conexão que entre os 

factos concorrentes se verifique. 

III - Na avaliação da personalidade - unitária - do agente relevará, sobretudo, 

a questão de saber se o conjunto dos factos é reconduzível a uma 

tendência (ou eventualmente mesmo a uma «carreira-v 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.  

IV - De grande relevo será também a análise do efeito previsível da pena 

sobre o comportamento futuro do agente (exigências de prevenção 

especial de socialização). 

V -  Reportando-se o primeiro dos cúmulos efectuados, concretizado na pena 

de 20 anos de prisão (na moldura abstracta de 6 a 25 anos de prisão), a 

penas aplicadas por factos praticados entre Agosto de 2011 e Agosto de 

2012, consubstanciados em 23 crimes, 14 dos quais de roubo e, destes, 6 

de roubo agravado, e 3 crimes de sequestro, direccionados contra a 

propriedade mas com uso de violência sobre as vítimas, com exibição e 

mesmo com disparo de armas de fogo, todos punidos com penas de 

prisão efectiva, e quando do pretérito delitivo do arguido constavam já 6 

condenações pela prática de crimes de condução sem habilitação legal, 2 

condenações pela prática de crimes de furto qualificado, e 1 condenação 

pela prática de crime de burla, ponderando-se a tendência do arguido 

para a prática de crimes contra as pessoas e o património, mas também a 

idade do arguido, ao tempo das ocorrências (18-20 anos) e no presente 

(29 anos de idade) e o lapso de tempo entretanto decorrido, 

designadamente em cumprimento de pena, com regular adaptação ao 

meio prisional, não podendo inferir-se um particular conspecto atenuativo 

da referida actuação em grupo (pois que se não vê dos factos julgados 

provados que, nesse contexto de grupo, o arguido haja assumido uma 

atitude passiva), entende-se ser de comutar in melius a pena, 

concretizada na instância, em 20 anos de prisão, para uma pena de 18 

anos de prisão. 

VI - Reportando-se o segundo cúmulo a uma pena única fixada em 4 anos de 

prisão na moldura abstracta de 3 a 19 anos e 1 mês de prisão, em que 

está em causa a prática de factos praticados entre Março de 2008 e 
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Outubro de 2010, e a condenações por 5 crimes de condução sem 

habilitação legal, por 4 crimes de furto qualificado, por 2 crimes de roubo, 

por 1 crime de roubo qualificado, por 1 crime de furto, por 2 crimes de 

condução perigosa de veículo rodoviário e por 1 crime de ofensa à 

integridade física qualificada, em penas de prisão efectiva (ressalvadas 

duas, suspensas na sua execução, uma delas adrede revogada), não se 

vê, neste particular - nem o arguido recorrente especificamente adianta - 

razão que sustente a pretextada mitigação da pena única, seja por 

referência à imagem global dos factos, que traduzem aquilo que pode 

chamar-se uma pluriocasionalidade tendenciosa, seja por reporte à 

personalidade do arguido, vertida nos factos e alinhada por prognose do 

seu comportamento futuro, que impede, de todo, face às particulares 

exigências punitivas, a conclusão de que a ameaça da prisão realiza 

(ainda), de forma adequada e suficiente, as finalidades da punição (art. 

50.º n.º 1, do CP). 

 

06-06-2019 

Proc. n.º 444/11.2GCSTR.E1.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Peculato 

 Funcionário 

 

I  - Verifica-se uma oposição de julgados se o acórdão recorrido condenou a 

arguida pela prática de um crime de peculato de uso, p. e p. pelo artigo 

376.º do CP, por ter considerado que a arguida, trabalhadora de uma 

pessoa colectiva de utilidade pública, era, para efeitos de aplicação da lei 

penal, funcionária, ao passo que, o acórdão fundamento confirmou a 

decisão de um recurso interposto pela assistente, instituição particular de 

solidariedade social, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade 

pública, de um despacho que tinha decidido não pronunciar o arguido, 

seu presidente, pela prática de um crime de peculato p. e p. pelo art. 

375.º do CPP, por o mesmo não poder ser considerado, para efeitos de 

aplicação da lei penal, como funcionário. 

II - Tendo por base uma situação de facto equivalente, ambos os Tribunais da 

Relação manifestaram, quanto ao conceito de funcionário para efeitos de 

aplicação da lei penal, entendimentos opostos. 

III - Existe, por isso, oposição de julgados que legitima a interposição do 

presente recurso para fixação de jurisprudência, tendo a arguida interesse 

em agir, razão pela qual este recurso deve prosseguir – art. 441.º, n.º 1, do 

CPP. 
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19-06-2019 

Proc. n.º 733/12.9TAPFR.P1-A.S1 - 5.ª Secção  

Carlos Almeida (relator) 

Júlio Pereira 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 

I  - A ocorrência de um acidente de viação em 21-02-2006, em que terá tido 

intervenção o condenado e do qual terão resultado lesões da sua 

integridade física, não impedia que ele tivesse conhecido a ofendida em 

Março de 2006, quer ele vivesse nessa altura no Montijo, quer residisse no 

Algarve. 

II - Mesmo que o conhecimento entre ambos não tivesse ocorrido nesse mês 

e ano, mas alguns meses depois, tal não inviabilizaria a prática dos actos 

por que ele foi condenado (6 crimes de burla), que são posteriores ao 

início do verão desse mesmo ano. 

III - Nem os documentos que ele juntou, nem a prova que requereu, mesmo 

que pudesse ser admitida, podiam suscitar dúvidas, muito menos graves, 

quanto à justiça da condenação. Não pode, por isso, deixar de ser 

negada a pretendida revisão do mencionado acórdão condenatório. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 783/09.2TAPTM-A.S1 - 5.ª Secção  

Carlos Almeida (relator) 

Júlio Pereira 

Manuel Braz 

 

 Pedido de indemnização civil 

 Nulidade de sentença 

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

 Prejuízo patrimonial 

 Regime de comunhão de adquiridos 

 

I  - Muito embora seja exacto que o Tribunal da Relação não teve o cuidado 

de transcrever e resumir correctamente a matéria de facto provada e não 

provada, o certo é que essa deficiência não integra a previsão da al. a) do 

n.º 1 do art. 379.º do CPP, disposição aplicável aos acórdãos dos tribunais 

superiores por força do art. 425.º, n.º 4, do mesmo diploma, por tal 

deficiência não consubstanciar qualquer falta de fundamentação da 

decisão, nem a omissão de decisão, como se encontra previsto no 

invocado preceito legal, nem qualquer outra das nulidades da sentença 

previstas no artigo 379.º daquele Código. 
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II - Não constituindo também qualquer dos vícios da sentença previstos no n.º 

2 do artigo 410.º do CPP, nomeadamente o invocado pelo recorrente, o de 

erro notório na apreciação da prova [alínea c)], uma vez que o Tribunal da 

Relação não apreciou qualquer recurso da matéria de facto, essa 

deficiência apenas pode relevar se dessa incorrecção resultar um erro na 

aplicação do direito. 

III - O arguido foi condenado a pagar à demandante civil com quem era 

casado desde 1975 no regime de comunhão de adquiridos, a quantia de 
134.475,66 €, acrescida de juros de mora, por ter transferido, sem ter 

legitimidade para tal, as importâncias a que se referem os n.ºs 35 
(27.000€), 41 a 43 (15.000€) e 102 a 121 (92.775,65€) da matéria de facto 

provada, num total de 134.775,65€, de contas das quais era titular apenas 

a demandante, cujos montantes eram provenientes de rendimentos 

auferidas por esta no seu trabalho, para contas solidárias cujos titulares 

eram ambos os cônjuges. Fê-lo através da falsificação da assinatura da 

demandante, violando desta forma, para além da lei penal, o direito desta 

de ter depósitos bancários em seu nome exclusivo e de os movimentar 

livremente (art. 1680.º do CC). 

IV - Da matéria de facto provada, com base nos quais o Tribunal da Relação 

condenou o arguido no pagamento à demandante de grande parte da 

indemnização fixada, verificamos que daí resulta que aquele, sem 

conhecimento, nem autorização desta, transferiu determinadas quantias 

de contas de que a demandante era a única titular para contas de que 

eram titulares os dois cônjuges. 

V -  Sendo as quantias transferidas bem comum do casal, não vemos que tais 

actos tenham provocado um prejuízo patrimonial à demandante, que 

continuou a poder dispor livremente daqueles montantes. Uma tal 

conclusão não é abalada pelo facto de, ao longo dos anos, as contas 

abertas em nome do casal apenas terem sido movimentadas pelo arguido 

uma vez que a demandante manteve o direito de as movimentar, só não o 

fazendo porque não quis ou não teve disponibilidade para o efeito. 

VI - Não existe, portanto, nesta parte, qualquer prejuízo patrimonial causado à 

demandante pela prática de um crime que possa ser objecto de 

indemnização arbitrada no processo penal. 

VII - Uma vez que este tribunal entendeu que o recurso interposto pelo 

arguido devia proceder, não sendo ele responsável pelo pagamento de 

qualquer indemnização à demandante, improcede consequentemente o 

recurso que esta tinha interposto, através do qual impugnava a data a 

partir da qual eram devidos os juros sobre a indemnização fixada pelo 

Tribunal da Relação. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 6142/09.0TDPRT.P2.S1 - 5.ª Secção  

Carlos Almeida (relator) 

Júlio Pereira 
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 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 

I  - Pode hoje considerar-se consolidada uma interpretação mais restritiva e 

mais exigente da al. d) do n.º 1 do art. 449.º do CPP, 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. 

II - Mais recentemente, o STJ têm vindo a admitir 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. 

III - 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. 

IV - 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. O grau de dúvida para a revisão 

é mais exigente. Não é, como ali, a dúvida "razoável", mas uma dúvida 

"grave" sobre ajustiça da condenação. 

V -  Não configura novo meio de prova para efeitos da al. d) do n.º 1 do art. 

449.º do CPP o depoimento de uma testemunha que era conhecida dos 

recorrentes aquando do julgamento, dado que, ainda que ignorassem a 

sua identificação, poderiam ter diligenciado para que o próprio tribunal 

lograsse obter a sua inquirição, em vez de, numa legítima estratégia de 

defesa, terem optado pelo seu direito ao silêncio. 

VI - Ainda que se tome como novo o depoimento prestado pela testemunha 

indicada, tratando-se um depoimento (em que a testemunha enjeitou a 

prática dos factos, atribuindo-os a um terceiro, entretanto falecido) 

totalmente incoerente, obscuro, contraditório, sem qualquer credibilidade, 

é inegável que o mesmo não tem qualquer virtualidade para suscitar 

quaisquer dúvidas, muito menos graves, sobre a justiça da condenação, 

razão por que a pretensão dos recorrentes tem que soçobrar. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 261/10.7JALRA-A.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida 

Manuel Braz 

 

 Habeas corpus 

 Tráfico de estupefacientes 



Sumários de Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça 

Secções Criminais 

 

62 

Número 260 – Junho de 2019 

 

 

 Prazo de prisão preventiva 

 Acusação 

 Notificação 

 

I  - O requerente desta petição de “habeas corpus” foi indiciado e acusado 

pelo crime de tráfico de estupefacientes, previsto no art. 21.º, n.º 1, do DL 

15/93, cuja moldura penal tem um máximo de pena de prisão de 12 anos; 

além disto, nos termos do art 1.º, al, m), do CPP, trata-se de crime a 

integrar no conceito de criminalidade altamente organizada. 

II - O prazo máximo de duração da privação da liberdade é assim de 6 

meses até à dedução da acusação, e de 1 ano e 6 meses até à 

condenação em 1.ª instância. 

III - Para a verificação do cumprimento deste prazo é relevante a data de 

prolação da acusação (ou do despacho de pronúncia, ou da condenação) 

de modo a que não se faça recair sobre os serviços o ónus de 

cumprimento, pois cabe apenas ao Magistrado Judicial ou do Ministério 

Público (consoante a fase processual em que se encontrem os autos) o 

cumprimento deste prazo: 

IV - Sabendo que foi já prolatada a acusação pelo crime de tráfico de 

estupefacientes (e em data anterior ao termo do prazo legal estabelecido, 

isto é, a 03-06-2019), não mais podemos dizer que o prazo máximo de 

privação da liberdade foi ultrapassado sem que tivesse sido deduzida 

acusação.  

V -  Valem agora os prazos máximos de privação da liberdade até à decisão 

instrutória se houver lugar à instrução, isto é, 10 meses, ou até à decisão 

em 1.ª instância, isto é, 1 ano e 6 meses. 

VI - Sabendo que o arguido foi preso preventivamente a 13-12-2018, e 

comutada esta medida para obrigação de permanência na habitação com 

vigilância eletrónica a 10-01-2019, ainda não foram ultrapassados aqueles 

prazos até à decisão instrutória ou até à decisão em 1.ª instância, não se 

podendo concluir pela ilegalidade da prisão. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 179/17.2PJOER-A.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

Manuel Braz 

 

 Cúmulo jurídico 

 Roubo 

 Roubo qualificado 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 
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I  - O art. 77.º, n.º 1 do CP, estabelece que o critério específico a usar na 

fixação da medida da pena única é o da consideração em conjunto dos 

factos e da personalidade do agente.  

II - Mas também neste domínio da fixação de uma pena única se impõe ter 

presente o critério geral estabelecido no art. 40.° do diploma citado: com a 

imposição da pena procura-se alcançar uma tanto quanto possível eficaz 

protecção dos bens jurídicos bem como a reintegração do agente. E, para 

tanto, ponderar as exigências de prevenção quer geral quer especial que, 

conjugadas, hão-de ter a aptidão necessária e suficiente para impedir a 

prática de novos crimes. Tendo ainda como critério adjuvante a culpa do 

agente. 

III - Tomando em consideração todos os factos praticados analisar-se-á a 

gravidade do ilícito global perpetrado, sendo decisiva para a sua 

avaliação a conexão e o tipo de conexão que entre os factos concorrentes 

se verifique. E incluir-se-á nessa análise a avaliação da personalidade do 

agente para tanto se ponderando se desse conjunto de factos se pode 

retirar a conclusão, tanto quanto possível correcta, de que ele tem alguma 

tendência para o crime ou se tudo decorre das circunstâncias concretas 

que hajam potenciado uma situação de pluriocasionalidade com vista a 

conferir à pena única um sentido agravante ou, pelo contrário, atenuante. 

IV - Estando em concurso a prática pelo arguido de 3 crimes de roubo (2 na 

forma tentada) e de 2 crimes de roubo qualificado, na forma tentada, 

perante uma moldura penal abstracta de cúmulo jurídico entre 4 e 14 anos 

de prisão, dado que o contexto pessoal e social a ponderar aponta para 

uma marcada, antiga e prolongada presença de problemas 

comportamentais anteriores mesmo ao consumo de estupefacientes que 

iniciou aos 17 anos, tendo hoje 40 anos de idade, bem como, as 

exigências de prevenção geral e especial que no caso se fazem sentir, 

impõe-se aplicar ao arguido a pena única de 7 anos de prisão. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 511/17.9PALGS.E1.S1 - 5.ª Secção  

Nuno Gomes da Silva (relator) 

Francisco Caetano 

 

 Cúmulo jurídico 

 Furto qualificado 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I  - No cúmulo jurídico, será o conjunto dos factos que fornece a gravidade do 

ilícito global perpetrado, sendo decisiva para a sua avaliação a conexão e 

o tipo de conexão que entre os factos concorrentes se verifique.  

II - Na avaliação da personalidade - unitária - do agente relevará, sobretudo, 

a questão de saber se o conjunto dos factos é reconduzível a uma 
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tendência (ou eventualmente mesmo a uma «carreira») criminosa, ou tão-

só a uma pluriocasionalidade que não radica na personalidade: só no 

primeiro caso, não já no segundo, será cabido atribuir à pluralidade de 

crimes um efeito agravante dentro da moldura penal conjunta. 

III - De grande relevo será também a análise do efeito previsível da pena 

sobre o comportamento futuro do agente (exigências de prevenção 

especial de socialização). 

IV - Perante uma moldura penal abstracta de cúmulo entre 4 a 25 anos de 

prisão, ponderando que entre Outubro de 2012 e Maio de 2013, o arguido, 

e mais co-arguidos, fizeram vida (9 crimes de furto qualificado, em co-

autoria) do arrombamento, por explosão, de caixas ATM, com furto do 

dinheiro nelas contido e de veículos utilizados no transporte para e desde 

o local dos crimes, num total de 34 crimes, tratando-se de crimes de 

acentuada gravidade e as razões de prevenção especial que no caso se 

fazem sentir, não merece censura a pena única de 15 anos de prisão 

estabelecida em 1.ª instância. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 27/13.2JBLSB.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Recurso ordinário 

 

I  - Compulsado o requerimento de interposição do recurso, o mesmo não 

indica quaisquer da(s) circunstância(s) legalmente previstas no n.º 1 do 

art. 449.°, do CPP, porque, na realidade, a argumentação expendida não 

se enquadra em nenhuma delas. 

II - Mostra-se à saciedade que as alegações vertidas no recurso traduzem, 

essencialmente, os motivos da discordância do arguido quanto à 

apreciação crítica efetuada pelo Tribunal de 1.ª Instância, no acórdão que 

operou a sua condenação, dos diversos elementos probatórios 

constituídos nos autos e produzidos em audiência de julgamento, não 

indicando aquele, sequer, novos factos ou meios de prova atendíveis, 

limitando-se a juntar documentos que já constavam dos autos e que foram 

considerados por aquele Tribunal na decisão que proferiu. 

III - Resulta, deste modo, patente que o arguido pretende impugnar matéria 

de facto e insurgir-se contra a valoração dos meios de prova, que foram 

debatidos na audiência de julgamento e apreciados no acórdão, 

determinantes da sua condenação. 

IV - Tal pretensão tinha o seu lugar próprio em recurso ordinário a interpor do 

acórdão condenatório, mecanismo processual de que aquele não lançou 

mão oportunamente. 
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V -  Não é função do recurso de revisão, extraordinário, conhecer de erros de 

julgamento, de facto ou de direito, alegadamente levados na decisão 

condenatória, piáculos cuja apreciação se inscreve no âmbito do recurso 

ordinário – art. 412.°, do CPP. 

 

19-06-2019 

Proc. n.º 39/13.6JAAVR-A.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (relatora) * 

Helena Moniz 

Manuel Braz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 

I  - A admissão do recurso extraordinário de fixação jurisprudência, tal como 

previsto nos arts. 437.° a 445.°, do CPP, depende da verificação, de um 

pressuposto substancial (art. 437.º n.º 1 e 3, do CPP) , concernente à 

verificação de oposição de julgados entre os acórdãos em presença, 

dissenso que, para tal efeito, só pode validar-se quando:  

(i) os dois acórdãos em conflito incidam sobre a mesma questão de 

direito, tenham sido proferidos no domínio da mesma legislação 

e adoptem soluções opostas;  

(ii)  a questão decidida em termos contraditórios tenha sido objecto 

de decisão expressa em ambos os acórdãos;  

(iii) as situações de facto e o respectivo enquadramento jurídico 

sejam idênticos;  

(iv) a questão em reporte não tenha sido objecto de anterior fixação 

de jurisprudência. 

II - Inexiste oposição de julgados se os acórdãos, recorrido e fundamento, 

não trataram a mesma questão de direito - no primeiro caso, tratou-se da 

aplicação da suspensão da sanção e, no segundo, da (não) aplicação da 

dispensa de pena, no âmbito da lei quadro das contra-ordenações 

ambientais. 

 

27-06-2019 

Proc. n.º 891/18.9T8GRD.C1-A - 5.ª Secção  

Clemente Lima (relator)  

Margarida Blasco 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Acusação 

 Nulidade 
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I  -  O disposto nos artigos 437.º n.ºs 1, 2 e 3 e 438.°, n.ºs 1 e 2 do CPP, bem 

como a jurisprudência pacífica deste STJ, fazem depender a 

admissibilidade do recurso extraordinário para fixação de jurisprudência 

dos seguintes pressupostos substanciais: 

1. Existência de dois acórdãos que respeitem à mesma questão de direito; 

2. Sejam proferidos no domínio da mesma legislação; 

3. Assentem em soluções opostas a partir de idêntica situação de facto;  

4. Que as decisões em oposição sejam expressas.  

II - Quanto a estes dois últimos requisitos, constitui jurisprudência assente 

deste STJ que só havendo identidade de situações de facto nos dois 

acórdãos é possível estabelecer uma comparação que permita concluir 

que, quanto à mesma questão de direito, existem soluções opostas, bem 

como é necessário que a questão decidida em termos contraditórios seja 

objecto de decisão expressa, isto é, as soluções em oposição têm de ser 

expressamente proferidas. 

III - Acresce que, de há muito, constitui jurisprudência firme do STJ que a 

oposição de soluções entre um e outro acórdão tem de referir-se à própria 

decisão, que não aos seus fundamentos. 

IV - Inexiste oposição de julgados se a questão fundamental de direito num e 

noutro acórdão não é a mesma, porquanto, no acórdão recorrido foi 

decidido que recebida que seja uma 2.ª acusação, na sequência da 

dedução de uma primeira entretanto declarada nula pelo MP, o poder 

jurisdicional do juiz fica esgotado quanto à matéria em causa por efeito 

preclusivo do caso julgado, devendo a audiência realizar-se com 

referência a essa última acusação, ao passo que a questão fundamental 

de direito decidida pelo acórdão fundamento foi outra, no sentido de que 

o MP não pode declarar nula uma 1.ª acusação e proferir uma 2.ª porque 

a prolação da 1.ª esgotou o poder do magistrado titular do inquérito sobre 

o respectivo objecto, para lá de a natureza una e indivisível da 

magistratura do MP obrigar a considerar a posição de cada seu 

representante como a posição definitiva. 

V -  Falta a oposição de julgados, na medida em que o acórdão recorrido 

decidiu [em sentido negativo] a questão de direito de saber se, recebida a 

segunda acusação proferida nos autos pelo MP, admitidas as 

contestações dos arguidos (que nenhuma questão levantaram), admitida 

a prova, e aberta a audiência para realização do julgamento, o tribunal 

pode, face a um pedido formulado por um dos arguidos nesta altura, 

pronunciar-se sobre a primeira acusação proferida pelo MP nos autos e 

por aquele declarada nula. Já o acórdão fundamento decidiu uma questão 

jurídica diversa [também em sentido negativo], que foi a de saber se o MP 

podia declarar nula a primeira acusação que proferiu e posteriormente 

proferir nova acusação nos autos. 

VI - Assim sendo, não podendo dizer-se que os acórdãos em confronto 

assentam em idênticas situações de facto ou em soluções opostas sobre 
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a mesma questão jurídica, essa falta de oposição conduz inexoravelmente 

à rejeição do recurso (artigos 440.º, n.º 3 e 441.°, n.º 1, do CPP). 

 

27-06-2019 

Proc. n.º 1958/15.0T9BRG.G1.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida 

 

 Habeas corpus 

 Internamento compulsivo 

 

I  - O pedido de “habeas corpus” a que se reporta o art. 31.° da LSM tem o 

seu campo de aplicação limitado aos casos de privação da liberdade de 

qualquer internando antes da intervenção de um juiz com vista à 

confirmação (judicial) da medida de internamento (art. 26.° da LSM), 

reservando-se as normas gerais dos artigos 222.° e 223.° do CPP para as 

situações de privação de liberdade decorrentes dessa confirmação, com 

observância do mecanismo processual enunciado nesse último normativo, 

observadas que sejam as necessárias adaptações, tudo por força da 

remissão do art. 9.° da LSM. 

II - Atendendo ao fundamento da al. a) do n.º 2 do art. 222.° do CPP, o 

mesmo está excluído, não sendo de pôr em causa nem a ordem da 

autoridade administrativa sanitária competente de condução à urgência 

psiquiátrica do internando, nem o seu cumprimento posterior coercivo 

pela autoridade policial, nem a decisão de confirmação do internamento 

pelo juiz competente e, daí, que inexista qualquer ilegalidade na privação 

da sua liberdade. 

III - Para lá de a privação da liberdade no âmbito de um internamento 

compulsivo de urgência não se dever a qualquer acto arbitrário do juízo 

jurisdicional, uma vez motivada dentro dos casos e condições que a lei 

prevê, importa deixar claro que o “habeas corpus” não é um recurso de 

uma decisão processual. 

IV - Enquanto garantia fundamental de tutela da liberdade assume-se como 

providência extraordinária e expedita, não lhe cabendo reapreciar a 

decisão de privação da liberdade que, no caso, seria a decisão judicial de 

confirmação e manutenção do internamento compulsivo de urgência do 

requerente enquanto portador de anomalia psíquica, com vista a ser dado 

início ao processo de internamento compulsivo e à prolação da decisão 

final a que alude o art. 27.°, n.º 1, da LSM. 

V -  Essa sindicância só ao recurso ordinário compete, cuja admissibilidade 

legal está, de resto, contemplada no n.º 1 do art. 32.° desse diploma. 

VI - A providência de “habeas corpus” não é, por isso, o meio próprio para 

impugnar o mérito da decisão confirmatória da privação da liberdade a 

que se reporta o n.º 2 do art. 26.° e/ou sindicar os pressupostos do 

internamento plasmados no art. 12.°, n.º 1, ex vi n.º 1 do art. 22.°, da LSM.  
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VII - O fundamento da al. c) do n.º 2 do art. 222.° do CPP tem-se de todo 

inaplicável ao caso dos autos, dado que após confirmação do 

internamento no prazo legal de 48 horas (art. 26.°, n.º 2, da LSM), outro 

prazo não decorreu que tome ilegal a privação da liberdade do ora 

requerente. 

 

27-06-2019 

Proc. n.º 376/19.6T8EPS-A.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida 

Manuel Braz 

 

 Tráfico de estupefacientes 

 Tráfico de menor gravidade 

 Medida concreta da pena 

 

I  - No tráfico de estupefacientes, para a aferição do grau da ilicitude, há que 

atender, em primeiro lugar, ao facto de se tratar de um acto pontual de 

detenção que tinha por objecto resina de canabis, uma droga de menor 

potencial aditivo do que outras incluídas nas tabelas anexas ao DL 15/93, 

de 22-01. 

II - Há que atender, para além disso, a que, embora o arguido detivesse 

32,19 g. desse produto com um grau de pureza de 8,7%, só parte dele se 

destinava à cedência a terceiros, sendo a parte restante destinada ao seu 

próprio consumo. Ignorando-se qual era a quantidade de droga destinada 

à cedência a terceiros, o princípio de que a dúvida deve beneficiar o 

arguido impõe que se considere que ele destinava a esse fim apenas uma 

quantidade diminuta de droga, sendo a maior parte do produto destinado 

ao seu consumo. 

III - Releva ainda para a aferição do desvalor da acção o facto de o crime ter 

sido cometido no interior de um estabelecimento prisional, no qual os 

reclusos têm uma especial vulnerabilidade, o que, embora não tenha a 

virtualidade de qualificar a infracção, não deixa de relevar para este efeito.  

IV - Não obstante a agravação da ilicitude proveniente deste último factor, 

entende este tribunal que, dado tratar-se de uma mera detenção pontual 

de uma quantidade diminuta haxixe, a conduta do recorrente, sendo um 

caso de menor gravidade, deve ser punida tendo em conta moldura penal 

estabelecida pela al. a) do art. 25.º do DL 15/93, de 22-01, ou seja, com 

prisão de 1 a 5 anos. 

V -  Para a determinação da pena dentro da indicada moldura penal relevam 

os factores apontados para a graduação da ilicitude, o que se reflecte na 

culpa, e ainda os seguintes:  

- O facto de o arguido ser consumidor de estupefacientes desde há cerca 

de 10 anos, o que, por ele também ser vítima do fenómeno da droga, 

diminui a sua culpa, embora, como factor ambivalente que é, 
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incrementa simultaneamente a necessidade de pena para satisfazer a 

finalidade de prevenção especial; 

- Os antecedentes criminais do arguido, em que releva, para além da 

prática de crimes patrimoniais (danos, roubos e furto), o cometimento 

anterior de três crimes de tráfico de droga de menor gravidade, o que 

incrementa a culpa e a necessidade de pena para satisfazer a 

finalidade de prevenção especial;  

- As demais circunstâncias pessoais, descritas no relatório social, que 

apontam também para um incremento da necessidade de prevenção 

especial.  

VI - Tudo ponderado, e tendo em particular atenção que, nos termos do n.º 2 

do art. 40.º do CP, a pena não pode ultrapassar a medida da culpa, 

entende este tribunal dever aplicar ao arguido uma pena de 3 anos e 6 

meses de prisão, pena esta que, tendo em conta os antecedentes 

criminais do arguido, em especial os relativos ao tráfico de droga, não 

deve ser substituída por pena de prisão suspensa na sua execução 

(art.50.º, n.º 1, do CP). 

 

27-06-2019 

Proc. n.º 3405/17.4JAPRT.P1.S1 - 5.ª Secção  

Carlos Almeida (relator) 

Júlio Pereira 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Recurso ordinário 

 

I  - Compulsado o requerimento de interposição do recurso, o mesmo não 

indica quaisquer da(s) circunstância(s) legalmente previstas no n.º 1 do 

art. 449.°, do CPP, porque, na realidade, a argumentação expendida não 

se enquadra em nenhuma delas. 

II - Mostra-se à saciedade que as alegações vertidas no recurso traduzem, 

essencialmente, os motivos da discordância do arguido quanto à 

apreciação crítica efetuada pelo Tribunal de 1.ª Instância, no acórdão que 

operou a sua condenação, dos diversos elementos probatórios 

constituídos nos autos e produzidos em audiência de julgamento, não 

indicando aquele, sequer, novos factos ou meios de prova atendíveis, 

limitando-se a juntar documentos que já constavam dos autos e que foram 

considerados por aquele Tribunal na decisão que proferiu. 

III - Resulta, deste modo, patente que o arguido pretende impugnar matéria 

de facto e insurgir-se contra a valoração dos meios de prova, que foram 

debatidos na audiência de julgamento e apreciados no acórdão, 

determinantes da sua condenação. 
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IV - Tal pretensão tinha o seu lugar próprio em recurso ordinário a interpor do 

acórdão condenatório, mecanismo processual de que aquele não lançou 

mão oportunamente. 

V -  Não é função do recurso de revisão, extraordinário, conhecer de erros de 

julgamento, de facto ou de direito, alegadamente levados na decisão 

condenatória, piáculos cuja apreciação se inscreve no âmbito do recurso 

ordinário – art. 412.°, do CPP. 

 

27-06-2019 

Proc. n.º 29/18.2GBMDL.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (relatora) * 

Helena Moniz 

Manuel Braz 

 

 Recurso de revisão 

 Inconciliabilidade de decisões 

 

I  - O fundamento de revisão preceituado na al. c) do n.º 1 do art. 449.º do 

CPP comporta dois requisitos:  

- o primeiro requisito traduz-se na verificação que os factos em que 

assentou a condenação criminal sejam inconciliáveis com os factos 

dados como provados noutra sentença; e,  

- o segundo, que dessa oposição resultem graves dúvidas sobre a justiça 

da condenação.  

II - Como ressalta do próprio texto da lei, a oposição tem de resultar de 

contradição entre factos dados como provados nas duas sentenças, não 

havendo inconciliabilidade quando se confrontam factos provados com 

factos não provados. 

III - A negação de um facto não é a afirmação do facto contrário. Dito por 

outras palavras: os factos não provados não afirmam os factos opostos; 

apenas enunciam a inexistência de prova que sustentasse a comprovação 

dos factos. Em síntese, não pode haver oposição ou inconciliabilidade 

entre factos provados e factos não provados. 

IV - Para efeito do segundo requisito da al. c) do n.º 1 do art. 449.º do CPP, 

graves dúvidas sobre a justiça da condenação são todas aquelas que são 

de molde a pôr em causa, de forma séria, a condenação de determinada 

pessoa, sendo que as dúvidas terão de incidir sobre a condenação 

enquanto tal, a ponto de se colocar fundadamente o problema de o 

arguido dever ter sido absolvido. 

V -  Não se verifica o fundamento de revisão preceituado na al. c) do n.º 1 do 

art. 449.º do CPP se mesmo admitindo-se que existe uma contradição 

entre uma sentença de regulação das responsabilidades parentais 

proferido pelo tribunal de família e menores e a decisão recorrida 

relativamente ao segmento factual sobre a forma como o arguido "bateu 

com a porta do armário na cabeça da filha.", do conjunto detalhado de 
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factos que serviram de fundamento à condenação do arguido, se afigura 

não resultarem graves dúvidas sobre a justiça da condenação pela prática 

de um crime de violência doméstica, como pretende o recorrente. 

 

27-06-2019 

Proc. n.º 314/17.0PBCHV-A.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (relatora) 

Helena Moniz 

Manuel Braz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pluralidade de questões 

 Pluralidade de acórdãos fundamento 

 Oposição de julgados 

 Escolha da pena 

 

I  - Os termos da redacção do art. 438.º, n.º 2, conjugados com os do n.º 1 do 

art. 437.°, ambos do CPP, têm levado, quer a doutrina quer a 

jurisprudência, a considerar que no recurso para fixação de jurisprudência 

para justificar a oposição só pode ser indicado um acórdão, sob pena de 

rejeição do recurso. 

II - Há todavia quem considere que num mesmo recurso se pode suscitar 

mais que uma oposição e que, relativamente a cada uma delas, haverá 

que indicar um acórdão. 

III - No caso em apreço o recorrente invoca duas supostas oposições, 

referenciando dois acórdãos fundamento, um para cada uma delas. A 

entender-se, como de facto entendemos, que em cada recurso de fixação 

só pode ser apreciada uma oposição, poderia o recorrente ser convidado 

a indicar qual das oposições pretenderia ver apreciada no recurso, 

prosseguindo os autos apenas quanto à oposição indicada. 

Consideramos todavia que tal se não justifica, pelas razões que de 

seguida serão enunciadas. 

IV - Para além dos requisitos formais, o recurso de fixação de jurisprudência 

terá que cumprir requisitos substanciais que se traduzem numa oposição 

expressa, no domínio da mesma legislação, sobre a mesma questão de 

direito, tendo subjacente uma identidade de situações de facto ou pelo 

menos uma identidade substancial, de tal forma que em ambos os casos 

se exigisse uma mesma solução de direito. 

V -  No caso dos autos não se verifica, nem oposição de julgados nem 

identidade de situações de facto. A inexistência de oposição manifesta-se 

desde logo no facto de o recorrente invocar uma oposição principal 

(relativamente à substituição da prisão por trabalho a favor da 

comunidade) e uma oposição subsidiária (respeitante à substituição da 

prisão por prisão subsidiária). 
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VI - A considerar-se verificada oposição em tais casos e seguindo a lógica do 

recorrente seria impossível sair dela dado que, qualquer que fosse a 

solução do recurso, subsistiria sempre oposição relativamente à solução 

que fosse preterida. 

VII - A determinação da pena aplicável a um crime realiza-se em função da 

culpa do agente e das necessidades de prevenção, tendo 

designadamente em conta as circunstâncias que depõem a favor do 

agente e contra ele, conforme disposto no art. 71.° do CP. 

VIII - Não é por isso possível neste enquadramento encontrar duas situações 

de facto idênticas ou encontrar neste âmbito um critério unificador de 

dimensão normativa, já que tal não é compatível com o próprio conceito 

de "individualização" da pena. Dois co-autores da prática de um mesmo 

crime podem por isso ser condenados em diferentes penas sem que entre 

as decisões punitivas decididas pelo legislador haja oposição. 

IX - Entendendo o tribunal impor-lhe ao recorrente uma pena de prisão 

efectiva e não pena de substituição por prementes razões de prevenção 

especial, forçoso é considerar que esta é uma questão que nesta sede 

não compete apurar nem sindicar, o que só seria devido em sede de 

recurso ordinário se a decisão fosse recorrível. 

 

27-06-2019 

Proc. n.º 4/18.7GBSBG.C1-A - 5.ª Secção  

Júlio Pereira (relator) 

Clemente Lima 

 

 Reclamação para a conferência 

 Acórdão da Relação 

 Alteração não substancial dos factos 

 Renovação da prova 

 Repetição da motivação 

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

 

I  - A decisão da Relação que indeferiu a produção de "prova suplementar", 

consistente, na inquirição de três testemunhas, uma delas cônjuge do 

arguido, já ouvida aquando do julgamento realizado em 1.ª instância, 

requerida pelo arguido, na sequência da comunicação que, em 

conformidade com o prescrito no artigo 424.º, n.º 3 do CPP, não tendo 

conhecido do mérito da causa, é insusceptível de recurso para o STJ, nos 

termos das disposições conjugadas dos artigos 432.º, n.º 1, al. b), e 400.º, 

n.º 1, al. c) do CPP. 

II - Estando em causa uma decisão proferida em recurso pela Relação, a 

possibilidade de alteração não substancial dos factos e/ou da qualificação 

jurídica é especificamente regulada pela norma do n.º 3 do art. 424.º do 

CPP, que estabelece que "[s]empre que se verificar uma alteração não 

substancial dos factos descritos na decisão recorrida ou da respectiva 
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qualificação jurídica não conhecida do arguido, este é notificado para, 

querendo, se pronunciar no prazo de 10 dias", e não também para 

requerer diligências prova, designadamente a inquirição de testemunhas. 

III - A norma do n.º 3 do art. 424.º do CPP, que não prevê a "renovação da 

prova" - o que afinal pretenderia o reclamante com a requerida produção 

de "prova suplementar", na verdade não prevista em sede de recurso com 

respeito a factos já apreciados à luz da prova produzida em audiência 

realizada em 1.ª instância - apenas legalmente admissível quando, 

conhecendo de facto e de direito, a Relação considere que se verificam 

os vícios referidos no n.º 2 do art. 410.º daquele diploma e que existem 

razões para crer que com a renovação da prova resultará possível evitar o 

reenvio do processo (n.º 1 do citado art. 424.º do CPP). 

IV - Tendo sido a prova reexaminada pela Relação (e que a levou a modificar 

de forma não substancial os factos) exactamente a mesma que foi, a seu 

tempo, apreciada pelo tribunal recorrido, mal se compreende a razão pela 

qual havia de ser concedida ao arguido, notificado nos termos e para 

efeitos do n.º 3 do art. 424.º do CPP, a possibilidade de requerer produção 

de "prova suplementar", rectius renovação da prova, consistente na 

inquirição de uma testemunha já ouvida no julgamento efectuado em 1.ª 

instância e de mais duas outras testemunhas que jamais o foram. 

V -  Tal interpretação feita das normas dos arts. 400.º, n.º 1, al. c), 432.º, n.º 1, 

al. b), 430.º e 434.º do CPP, que fundamentaram a decisão reclamada 

quanto à irrecorribilidade do despacho de 18.04.2018, não importa 

desrespeito algum pelo princípio da confiança e das garantias de defesa 

do arguido, incluindo o direito ao recurso, naturalmente a observar quando 

a decisão impugnada seja recorrível, o que, pelas razões alinhadas, não 

sucede no caso vertente. 

VI - Não será pelo mero facto de o recorrente repristinar no recurso que 

interpôs do acórdão da Relação das questões de direito suscitadas no 

recurso interposto da decisão de 1.ª instância que aqueloutro passará a 

ter por fundamento as ditas questões. 

VII - Pese embora o conhecimento dos vícios da decisão sobre matéria de 

facto se encontre subtraído à alegação do recorrente e, como tal, não 

possa constituir objecto do recurso que, naquelas condições, o mesmo 

interponha para o STJ, como forma de obstar a que aquele Tribunal seja 

compelido a aplicar o direito a factos que porventura se revelem 

manifestamente insuficientes, fundados em errónea apreciação ou 

assentes em pressupostos contraditórios, pode/deve o STJ pronunciar-se 

sobre os ditos vícios por sua iniciativa, contanto que resultem do texto da 

decisão recorrida. 

 

27-06-2019 

Proc. n.º 614/15.4GBMTS.P1.S1 - 5.ª Secção  

Isabel São Marcos (relatora) 

Helena Moniz 
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 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Notificação pessoal 

 Antecedentes criminais 

 

I  - Com respeito ao conceito de novos factos e/ou novos meios de prova, tem 

vindo a pronunciar-se a generalidade da doutrina no sentido de que são 

novos os factos ou meios de prova que não tenham sido apreciados no 

processo que levou à condenação do agente, por não serem do 

conhecimento da jurisdição na ocasião em que ocorreu o julgamento, 

pese embora pudessem ser do conhecimento do condenado no momento 

em que foi julgado. 

II - De harmonia com o disposto no art. 453.º, n.º 2, do CPP, só podem ser 

indicadas testemunhas que já foram ouvidas no processo e só 

excepcionalmente testemunhas que jamais o foram. Porém, a suceder tal, 

terá o requerente de justificar a razão por que assim ocorreu, e 

designadamente porque ignorava a sua existência ao tempo da decisão, 

ou porque as mesmas estiveram impossibilitadas de depor.  

III - Mas, numa outra perspectiva algo menos restritiva que a anterior e da qual 

vimos partilhando, tem considerado certa jurisprudência do STJ que os 

factos ou meios de prova, embora conhecidos de quem cabia apresentá-

los, serão ainda invocáveis em sede de recurso de revisão, contanto que, 

antes da sua apresentação, se dê justificação bastante para a omissão 

verificada, explicando-se, designadamente, o motivo por que tal não 

sucedeu antes (por impossibilidade prática ou por, na altura, se 

considerar que não deviam ser apresentados os factos ou os meios de 

prova, agora novos para o tribunal). 

IV - Considerando que com o pedido de revisão, fundado na al. d) do n.º 1 do 

art. 449.º do CPP, teve em vista o requerente, não a correcção da medida 

da pena em que foi condenado mas, tão-só a alteração da espécie da 

mesma, o que vale por dizer a substituição da pena de 3 anos e 6 meses 

de prisão efectiva decidida pela Relação pela pena em igual medida mas 

declarada suspensa na respectiva execução que lhe havia sido imposta 

pelo Tribunal de 1.ª instância, entende-se que, no caso, não há lugar à 

convocação da norma do n.º 3 do art. 449.º do CPP e, como 

consequência, que o recurso será, por princípio, admissível.  

V -  O n.º 10 do art. 113.º do CPP, ao não prever a obrigação da notificação 

pessoal do arguido do recurso interposto pelo MP da sentença que o haja 

condenado em pena de prisão suspensa na respectiva execução, não 

afronta qualquer preceito constitucional, maxime o do n.º 6 do artigo 32.º 

da CRP. 

VI - O estatuído na norma do n.º 10 do art. 113.º do CPP não importa ofensa 

alguma do estatuído no art. 6.º, n.º 3, al. c) da CEDH, também invocado 
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pelo requerente, e que estabelece tão-só que o acusado tem, entre outros 

direitos, o direito de se defender a si próprio ou de ter a assistência de um 

defensor da sua escolha, e se não tiver meios para remunerar um 

defensor, que pode ser assistido gratuitamente por um defensor oficioso, 

quando os interesses da justiça assim o exigirem. 

VII – Na al. d) do n.º 1 do art. 449.º do CPP, a considerar, como parece 

considerar, que os depoimentos das referidas testemunhas (uma delas 

sua progenitora e outra sua companheira à data do facto ilícito típico) se 

revestiam de interesse para aferir das suas condições pessoais, deveria o 

arguido e ora requerente tê-los feito valer aquando do julgamento em 1.º 

instância, a que não compareceu e que se realizou escassos 20 dias após 

ter sido detido em flagrante delito, constituído arguido e prestado TIR, 

ocasião em que disse ser solteiro, estudante, e residir em Cascais.  

VIII - A inércia voluntária do interessado quanto à indicação dos factos/meios 

de prova alegadamente considerados essenciais para a descoberta da 

verdade não pode servir de fundamento para o pedido de revisão da 

sentença transitada em julgado, sob pena, isso sim, de serem violados os 

princípios constitucionais da segurança jurídica, da lealdade processual e 

da protecção do caso julgado.  

IX - Sendo o requerente aquando da prática do facto ilícito típico solteiro, 

maior de 24 anos de idade, estudante, e residente em Cascais, mal se 

compreende a relevância que para o caso teriam os depoimentos que 

porventura viessem a prestar as ditas testemunhas sobre as suas 

condições pessoais. 

X  - A mera circunstância de por lapso se mencionar nos antecedentes 

criminais do arguido que o mesmo foi anteriormente condenado pela 

prática de um crime de tráfico de estupefacientes (e não pela prática de 

um crime de consumo de estupefacientes, não releva para efeitos de 

revisão se ao mencionado facto (erróneo tão-só no que concerne à sua 

qualificação jurídica) não foi atribuída particular relevância pela Relação 

que, para efeitos do decidido, enfatizou, isso sim, o percurso criminal do 

arguido, com especial enfoque para o cumprimento efectivo de penas de 

prisão por parte do mesmo, embora por crimes de diferente notureza 

daquele por cuja prática foi condenado na decisão revidenda. 

XI - Daí que, não se divise que tal facto - a que, como visto, não foi conferida 

relevância de maior na decisão revidenda - por si só e em conjugação 

com os demais apreciados naquela oportunidade seja de alguma sorte 

idóneo a suscitar graves dúvidas sobre a justiça da condenação do 

arguido na referenciada pena de 3 anos e 6 meses de prisão efectiva. 

 

27-06-2019 

Proc. n.º 1191/16.4PCLSB-A.S1 - 5.ª Secção  

Isabel São Marcos (relatora) 

Helena Moniz 
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Manuel Braz (com declaração de voto no sentido de que deve fazer-se 

uma interpretação extensiva do n.º 3 do art. 449.º do CPP, considerando 

que proíbe a revisão sempre que tenha como única finalidade corrigir a 

determinação concreta da pena.) 
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