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Fevereiro  
 

3.ª Secção 

 

 

 Habeas corpus 

 Prazo 

 Acusação 

 Prisão preventiva 

 

I -  A providência (excepcional) de habeas corpus – cfr. art. 222.º, do CPP – é qualificada 

como um expediente jurídico-constitucional de reacção perante uma situação de 

evidente/ostensiva violação do direito que a qualquer cidadão é constitucionalmente 

reconhecido de não ser privado de acção e movimentação individual fora dos casos 

em que a lei permite o decretamento de privação de liberdade (indiciação de acções 

penalmente puníveis nas situações previstas no art. 202.º, do CPP ou após 

confirmação judicial, por sentença, de cometimento de crimes – previamente 

imputados a um indivíduo – por que o tribunal tenha imposto uma condenação em 

pena de prisão efectiva). 

II. - O instituto de habeas corpus configura-se, a um tempo, como um direito fundamental 

e uma garantia. O instituto mostra-se a um tempo um direito, na medida em que a lei, 

maxime a Constituição, o confirma como um valor e um estado subjectivo activo 

incrustado na constelação individual de direitos irremíveis do cidadão e que se fixa, 

directa e imediatamente, na esfera jurídica de qualquer cidadão no gozo pleno dos 

seus direitos cívicos, e ao mesmo tempo uma garantia na medida em que permite a 

qualquer cidadão reagir contra uma situação que repute abusiva e violadora de um 

direito – a liberdade de acção e de livre movimentação pessoal – inscrito como 

inderrogável no amplexo de direitos fundamentais do individuo. 

III. - A jurisprudência deste STJ é nemine discrepante no sentido de que a data relevante 

e inauferível para efeito de conferência do prazo de prisão preventiva é aquele em 

que o acto foi produzido ou feito introduzir no procedimento processual adrede. 
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 Recurso penal 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Culpa 

 Pena única 
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I -  Com a pena o sistema penal rechaça e reage ao desrespeito que alguém assume 

perante um comando legal que contenha uma proibição de fazer, agir ou omitir 

pretendendo com essa reacção confirmar a inteireza da norma e a sua validade social. 

Dir-se-á que com a pena o sistema pretende negar a negação consumada pelo agente 

de um preceito social válido. (“A praxis de responsabilizar segundo a medida do 

merecido pode definir-se e legitimar-se num sistema de imputação ética e jurídica 

que opere debaixo da ideia de liberdade como expressão de respeito ante o autor 

que se haja servido da sua capacidade para configurar o mundo arbitrariamente de 

um modo concreto (isto é, de forna contrária ao dever) e não de outro (isto é, 

conforme ao dever.” – (Michael Pawlik, “Confirmación de la Norma y Equilibrio en 

la Identidad. Sobre la Legitimación de la Pena Estatal, Editorial Atelier, Barcelona, 

2019, p. 57). 

II - A pena, na asserção de Claus Roxin, “só resulta legítima quando é preventivamente 

ne-cessária e, ao mesmo tempo, é justa no sentido de que evita ao autor qualquer 

carga que vá além da culpabilidade do facto”, (Claus Roxin, “La Teooria del Delito 

en la Discussión actual”, Editorial Grijley, 2007, p. 71.) actuando a culpabilidade 

como pressuposto fundamenador da pena “posto que nunca pode impor-se uma pena 

se ela não estiver presente, assim como tão pouco a pena pode ir além da sua medida. 

No entanto a tarefa da pena é igualmente preventiva, pois ela não deve retribuir mas 

sim impedir a comissão de delitos (crimes). Em câmbio, a culpabilidade só tem a 

função de limitar, ema aras da liberdade dos indivíduos, magnitude dentro da qual 

devem perseguir-se objectivos preventivos. Disto resulta, por política criminal, 

aquele princípio da dupla limitação que caracteriza a minha sistematização da 

categoria da responsabilidade: a pena não deve ser imposta nunca sem uma 

legitimação preventiva, mas tão pouco pode haver pena sem culpabilidade ou mais 

além da medida desta. A pena de culpabilidade é limitada através do 

preventivamente indispensável; a prevenção é limitada através do princípio da 

culpabilidade.” (Claus Roxin, op. loc. cit. ps. 52-53. No mesmo eito pode colher-se 

lição em Enrique Bacigalupo, in “Justicia Penal y Derechos Fundamentales”, Marcial 

Pons, 2002, p. 117, quando assevera que “A gravidade da culpabilidade determina o 

limite máximo da pena, mas não obriga – como na concepção de Kant – à aplicação 

da pena adequada á culpabilidade. Por debaixo desse limite é possível observar 

exigências preventivas que, inclusive, podem determinar uma redução da pena 

adequada á culpabilidade. Dito de outra maneira: a retribuição da culpabilidade, 

que provém das teorias absolutas, só determina o limite máximo da pena aplicável 

ao autor, sem excluir a possibilidade de dar cabida às necessidades preventivas, 

proveniente das teorias relativas, até ao limite fixado pela culpabilidade.”). 

III - Na perspectiva funcionalista de Günther Jakobs, “a transgressão da norma constitui 

em maior ou menor medida uma perturbação da confiança da generalidade na 

validade da norma. Por isso a segurança existencial necessária no tráfico social 

deve restabelecer-se mediante a estabilização da norma à custa do autor. A 

culpabilidade esvazia-se aqui de conteúdo, o qual dependerá de factores externos”. 

“A um autor que actua de determinado modo e que conhece, ou pelo menos devia 

conhecer, os elementos do seu comportamento, exige-se-lhe (se le imputa) que 

considere ao seu comportamento como a conformação normativa. Esta imputação 
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tem lugar através da responsabilidade pela própria motivação: se o autor se tivesse 

motivado predominantemente pelos elementos relevantes para evitar um 

comportamento, ter-se-ia comportado de outro modo; assim, pois, o comportamento 

executado patenteia (pone de manifesto) que o autor nesse momento não lhe 

importava de forma prevalente evitar o comportamento mantido.” (Cfr. Gunther 

Jakobs, in loc.cit. supra, pag. 13. Para uma abordagem mais aprofundada sobre a 

acepção «social de culpabilidade» veja-se Bernd Schünemann, págs. 98 a 114, “La 

Culpabilidad: Estado de la Questión”; in “Sobre el Estado de la Teoria del Delito” 

(Seminário en la Universitat Pompeu Fabra), Claus Roxin, Günther Jakobs, Bernd 

Schünemann; Wolfang Frish e Michael Köhler; Cuardernos Civitas, 2016.) 

IV - Na formação da pena conjunta ou global, regulada no § 54 do StGB (Tem o sequente 

texto o § 54, sob a epígrafe “Formação da pena conjunta”: “Quando uma das penas 

particulares seja uma pena para a vida (“de por vida”), condenar-se-á á pena 

privativa de liberdade para a vida (“de por vida”) como pena conjunta. Em todos 

os demais casos se formará apena conjunta pelo aumento da pena mais alta em que 

esteja incurso, em caso de penas de distintas classes, pelo aumento da sua classe 

segundo a pena mais grave” – tradução nossa. (StGB citado).)], ensina o Claus 

Roxin, que ela se desenvolve em três passos: (a) a fixação ou atribuição 

(“asignación”) das penas particulares; (b) a determinação da pena de arranque ou 

base de partida; (c) a agravação conforme ao princípio da “asperación” ou 

agravamento (“asperación” do latim “asperare” [agravar]”. 

No primeiro dos indicados passos - fixação ou “asignación” das penas particulares -

, refere o Autor que vimos seguindo, que há que fixar uma pena independente para 

cada facto particular daqueles que estão em concurso real. “Para isso na medição da 

pena basicamente haverá que proceder com se o facto tivesse sido enjuizado 

(“enjuiciado”) só; pois a valoração global de todos os facto puníveis não se produz 

até à fixação da pena conjunta ou global.” 

No segundo passo “haverá que determinar ou calcular a pena mais grave das penas 

particulares (a denominada pena de arranque, base ou de partida). No caso de 

várias penas privati-vas de liberdade a mais grave é aquela que condena à maior ou 

mais larga privação de liberdade”. 

O último passo “incrementa-se com arrimo (“arreglo”) ao princípio de “asperación” 

[agra-vamento].” “Decorrente deste facto forma-se um novo marco penal cujo limite 

inferior consiste num momento da pena de arranque ou base de partida e cujo limite 

superior não pode alcançar a soma das penas particulares”.    

“Dentro do marco penal assim formado a fixação concreta da pena conjunta precisa 

de um acto independente de medição da pena, no qual se valorem conjuntamente a 

pessoa do réu e os concretos factos puníveis (§ 54 I 3). “Não basta, portanto, 

fundamentar as penas particulares e em consequência (“a continuación”) 

relativamente à pena conjunta ou global constatar na sentença unicamente: “a pena 

conjunta que há-de ser formada (“que hay que formar“) parece adequada em 

quantum de cinco anos. Pelo contrário, é necessária uma fundamentação adicional 

especifica, que se baseia na concepção do legislador de “que os factos particulares 

são emanação da personalidade única do sujeito e por isso hão-de ser “enjuici-

ados” não como uma mera soma, mas antes como um conjunto. Há-de efectuar-se 
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uma “visão global de todos os factos”. “A este respeito dá que considerar diversos 

factores, a saber, a relação dos factos particulares entre si, em espacial a sua 

conexão, a sua maior ou menor autonomia, e além disso a frequência da comissão, 

igualdade ou diversidade dos bens jurídi-cos lesionados e dos modos comissivos 

assim como o peso total do suposto que haja que julgar.”  

Com a valoração global dos factos opera a personalidade do autor. “A este respeito 

haverá que tomar em conta juntamente com a sua sensibilidade à pena sobretudo a 

sua maior ou menor culpabilidade em relação à totalidade do sucesso. Também é 

importante determinar “se os vários factos puníveis procedem de uma tendência 

criminal ou nos factos imprudentes de uma disposição de ânimo geral de indiferença 

ou se pelo contrário se trata de delitos oca-sionais sem vinculação interna.” (Vide 

Claus Roxin, in Derecho Penal, Parte General, Tomo II, Especiales Formas de 

Aparición del Delito”, Civitas e Thomson Reuters, 2014, na Secci-on11ª, sob a 

epigrafe “Concursos”, pps. 981 a 992..) 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 59/18.4GBGLG.E1-A.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator)  

Manuel Augusto de Matos 

 

 Habeas corpus 

 Acórdão 

 Notificação ao mandatário 

 Falta de notificação 

 Prisão ilegal 

 Trânsito em julgado 

 Rejeição de recurso 

 

I -  A providência de habeas corpus não é um recurso mas uma providência excepcional 

destinada a pôr um fim expedito a situações de ilegalidade grosseira, aparente, 

ostensiva, indiscutível, fora de toda a dúvida, de prisão e, não, a toda e qualquer 

ilegalidade, essa sim, objecto de recurso ordinário ou extraordinário, daí que tenha 

os seus fundamentos previstos, de forma taxativa, nos arts. 220.º, n.º 1 e 222.º, n.º 2, 

do CPP, consoante a ilegalidade derive de uma situação de detenção ilegal ou de uma 

situação de prisão ilegal, respectivamente. 

II - Como este STJ vem sistematicamente decidindo, a providência de habeas corpus 

está processualmente configurada como uma providência excepcional, não 

constituindo um recurso sobre actos do processo, designadamente sobre actos através 

dos quais é ordenada ou mantida a privação de liberdade do arguido, nem sendo um 

sucedâneo dos recursos admissíveis, estes sim, os meios adequados de impugnação 

das decisões judiciais. 

III - O arguido alega não ter sido oportunamente notificado pessoalmente do acórdão do 

Tribunal da Relação que confirmou a pena de 6 meses de prisão aplicada em 1.ª 

instância, pressupondo ele que a ilegalidade da prisão decorre da circunstância de, 

pretensamente, ainda não ter transitado em julgado o acórdão condenatório, 
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inexistindo “título executivo” para a consumada privação de liberdade, entendimento 

que radicará no pressuposto de que se impunha no caso concreto a notificação pessoal 

do arguido do acórdão confirmatório da Relação, nos termos do art. 113.º, n.º 10, do 

CPP, não bastando a notificação ao defensor que se verificou. 

IV - A questão que se colocará então é a de saber se releva a notificação feita ao defensor, 

bastando esta, ou se se impõe a notificação pessoal ao arguido, só então se marcando 

o dies a quo do prazo de eventual interposição de recurso, ou outro tipo de reacção. 

V - Trata-se de tema que este STJ tem apreciado, pronunciando-se no sentido de ser 

suficiente a notificação ao advogado ou defensor das decisões proferidas pelos 

tribunais superiores em sede de recursos. 

VI - Bastando a notificação do acórdão da Relação ao defensor do arguido, o que se 

verificou, o acórdão que confirmou a pena aplicada em 1.ª instância transitou em 

julgado (art. 628.º, do CPC), revestindo então força executiva, como decorre do art. 

467.º, n.º 1, do CPP, pelo que podia ter sido, como foi, ordenada a detenção do 

arguido para cumprimento de pena de prisão imposta, carecendo de fundamento o 

pedido de habeas corpus formulado. 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 397/15.8GTABF-A.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator)  

Lopes da Mota  

 

 Recurso penal 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Branqueamento  

 Dupla conforme 

 Inadmissibilidade  

 Pena parcelar 

 Erro de julgamento 

 Erro notório na apreciação da prova 

 In dubio pro reo 

 Qualificação jurídica 

 Rejeição parcial 

 Medida concreta da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Estabelecimento prisional 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

I -  Cada um dos arguidos foram condenados na pena de 7 anos e 6 meses de prisão como 

co-autores materiais de 1 crime tráfico de estupefacientes p. e p. pelos arts. 21.º e 

24.º, al. h), do DL n.º 15/93 de 22-01, e na pena de 3 anos e 5 meses pela prática de 

1 crime de branqueamento de capitais p. e p. pelo art. 368.º-A, n.ºs 1 e 2 do CP. Em 
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cúmulo jurídico, foram condenados, cada um, na pena única de 8 anos e 6 meses de 

prisão. 

II - Tanto as penas parcelares, todas inferiores a 8 anos de prisão, e lastro fáctico-jurídico 

em que elas assentam, foram integralmente confirmadas no acórdão da Relação de 

que se recorre – dupla conforme –, pelo que são insusceptíveis de recurso em 

conformidade com o disposto nos arts. 400.º, n.º 1, al. f), à contrário, e 432.º, n.º 1, 

al. b), ambos do CPP. 

III - A restrição assinalada quanto à impossibilidade de o STJ conhecer da medida das 

penas parcelares aplicadas quando se está perante penas de prisão inferiores a 8 anos 

e foram confirmadas em recurso pelo tribunal da relação vale igualmente para as 

situações em que são arguidos vícios como os alegados pelo arguido, 

consubstanciados no erro de julgamento da matéria de facto provada, relativos à 

insuficiência para a decisão da matéria de facto provada ou ao erro notório na 

apreciação da prova, previstos no art. 410.º, n.º 2, als. a) e c), do CPP. 

IV - Tem sido jurisprudência constante deste STJ, que a inadmissibilidade de recurso 

decorrente da dupla conforme impede este tribunal de conhecer de todas as questões 

conexas com os respectivos crimes, tais como os vícios da decisão sobre a matéria 

de facto, a violação dos princípios do in dubio pro reo e da livre apreciação da prova, 

da qualificação jurídica dos factos, da medida concreta da pena singular aplicada ou 

a violação do princípio do ne bis in idem ou de quaisquer nulidades, como as do art. 

379.°, do CPP». 

V - Em resultado da rejeição do recurso na parte referida, a sua apreciação é confinada, 

apenas, às penas únicas aplicadas, em cúmulo jurídico, porque só elas são superiores 

a 8 anos de prisão. 

VI - A pena única do concurso, formada nesse sistema de pena conjunta e que parte das 

várias penas parcelares aplicadas pelos vários crimes, deve ser fixada, dentro da 

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

considerados em conjunto. 

VII - Como o STJ tem reiterado, na consideração dos factos (do conjunto dos factos que 

integram os crimes em concurso) está ínsita a avaliação da gravidade da ilicitude 

global, que deve ter em conta as conexões e o tipo de conexão entre os factos em 

concurso. 

VIII - Não subsistem quaisquer dúvidas quanto à gravidade do ilícito global do 

comportamento dos arguidos que, no interior de estabelecimento prisional onde se 

encontravam confinados se dedicaram à actividade de tráfico de estupefacientes a 

qual é merecedora de repulsa por toda a comunidade pelas suas danosas 

consequências, ademais, agravadas tendo em conta o circunstancialismo da sua 

execução e os meios e pessoas envolvidas. 

IX - A ilicitude da conduta dos arguidos é marcada essencialmente pelo crime de tráfico 

de estupefacientes, ligeiramente agravada pelo crime de branqueamento de capitais, 

sobressaindo comportamentos pautados pelo arrojo e intensa determinação delituosa 

com o recurso a pessoas não detidas cuja actuação eles controlavam.  

X - Os crimes de tráfico e branqueamento formam uma unidade de sentido da vontade 

dos arguidos aquando da prática dos factos de tal modo que a pena aplicada ao crime 
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de branqueamento tende a diluir-se na pena única aplicada que é acima de tudo 

reflexo da pena aplicada para o crime de tráfico de estupefacientes. 

XI - São intensas as exigências de prevenção geral e especial, sendo de realçar o facto de, 

não obstante estarem a cumprir penas de prisão, ainda assim não se coibiram de em 

ambiente prisional organizar um esquema de venda de produtos estupefacientes e 

transferência das vantagens assim obtidas, demonstrando uma total indiferença para 

com as mais básicas regras de convivência comunitária, não demonstrando o mínimo 

de arrependimento ou sentido de autocrítica, tanto mais que já haviam sido 

condenados, entre outros, pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes em 

penas de prisão efectiva. 

XII - Perante os critérios que se enunciaram, e convocando o sedimento factual dado 

como provado, tendo presente a «unidade de sentido» formada pelos crimes de tráfico 

e de branqueamento, surgindo aquele como manifestamente preponderante ao nível 

da ilicitude global do comportamento dos arguidos, e tendo em consideração o 

período de tempo entretanto já decorrido desde a prática dos factos, justifica-se uma 

intervenção correctiva quanto à medida da pena conjunta a aplicar a cada um dos 

arguidos recorrentes, afigurando-se justa, necessária a adequada a pena única de 7 

anos e 8 meses de prisão para cada um. 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 551/14.0TACBR.C1.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator)  

Lopes da Mota  

 

 Recurso de revisão  

 Novos meios de prova 

 Novos factos 

 Condução de veículo em estado de embriaguez 

 Rejeição de recurso 

 

I - Encontra-se sedimentada uma interpretação mais restritiva da norma contida no 

artigo 449.º, n.º 1, al. d), do CPP, mais adequada à natureza extraordinária do recurso 

de revisão e à busca da verdade material e ao consequente dever de lealdade 

processual que impende sobre todos os sujeitos processuais, sendo novos tão só os 

factos e/ou meios de prova que eram ignorados pelo arguido ao tempo do julgamento 

e, porque aí não apresentados, não puderam ser considerados pelo tribunal. 

II - Condição de procedência do recurso de revisão com fundamento na descoberta de 

novos factos ou novos meios de prova é, por um lado, a novidade desses factos ou 

meios de prova e, por outro, que tais factos ou meios de prova provoquem graves 

dúvidas (não apenas quaisquer dúvidas) sobre a justiça da condenação, o que 

significa que essas dúvidas devem ser de grau superior ao que é normalmente 

requerido para a absolvição do arguido em julgamento. 

III - A dúvida relevante para a revisão tem de ser qualificada; há-de elevar-se do patamar 

da mera existência, para atingir a vertente da “gravidade” que baste, tendo os novos 

factos e/ou meios de prova de assumir qualificativo correlativo da “gravidade” da 
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dúvida, sendo que por se estar perante um recurso extraordinário, o mesmo tem de 

ser avalizado rigorosamente, não podendo, nem devendo, vulgarizar-se, pelo que 

haverá que encará-lo sob o prisma das graves dúvidas, e como graves só podem ser 

as que atinjam profundamente um julgado passado. 

IV - O arguido, condenado, por conduzir em estado de embriaguez, alega que sofria então 

de depressão e consumia álcool em consequência desse estado, que «no momento em 

que praticou os actos usava a bebida como um barbitúrico para anestesiar a depressão 

a que chegara por estar a tomar conta da mãe vítima de doença de Alzeimer em um 

estado já bastante avançado», e que «no momento em que foi julgado «não admitia 

o alcoolismo e não foi carreado ao processo a causa de tal uso do álcool como 

anestésico». 

V - Os factos que o arguido invoca não são novos no sentido que releva para o art. 449.º, 

n.º 1, alínea d), do CPP por não serem desconhecidos na data em que foi submetido 

a julgamento e em que foi proferida a decisão cuja revisão se pretende. 

VI - Por outro lado, devendo os factos criar uma dúvida grave e séria sobre a justiça da 

condenação não se vê como a alegação de uma inespecífica depressão, de mais a mais 

sem qualquer eco nos meios probatórios produzidos aquando do julgamento e ora 

sustentada em pouco mais do que na sua afirmação, possa alicerçar uma qualquer 

ideia de inimputabilidade e, por via dela, uma qualquer irresponsabilização criminal 

do arguido.  

VII - A condenação do arguido assentou num juízo valorativo da prova produzida no 

qual está afastada toda a dúvida razoável sobre a existência dos pressupostos de 

responsabilização criminal. 

VIII - Os alegados «factos/meios de prova», além de não se pautarem pela sua novidade, 

não têm qualquer virtualidade para pôr em causa o sedimento fáctico em que assentou 

a condenação do arguido ou para afectar de forma relevante os fundamentos em que 

se estribou a convicção do Tribunal. Muito menos são susceptíveis de suscitar 

dúvidas sobre a justiça da condenação.  

IX - Pois, como tem sido sistematicamente repetido, não basta alegar-se um qualquer 

«facto novo» ou um «meio de prova novo». Esse facto ou meio de prova têm de fazer 

sentido no contexto e de serem portadores de verosimilhança que os credite para 

evidenciar a alta probabilidade de um erro judiciário e desse modo potenciar a 

alteração do que antes ficou provado. 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 67/16.0GBABF-A.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator)  

Lopes da Mota 

Santos Cabral  

 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Inadmissibilidade 

 Tráfico de estupefacientes 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Avultada compensação remuneratória 
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 Imagem global do facto 

 Atenuação especial da pena 

 

I -  Somente é admissível recurso para o STJ, nos casos contemplados no art. 432.º e, 

sem prejuízo do art. 433.º, ambos do CPP. 

II - Com a revisão do CPP operada pela Lei n.º 48/2007 de 29-08, 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.” 

III - 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 

IV -  É posição jurisprudencial deste STJ segundo a qual se deve considerar 

confirmatório, não só o acórdão do Tribunal da Relação que mantém integralmente 

a decisão da 1.ª instância, mas também aquele que, mantendo a qualificação jurídica 

dos factos, reduz a pena imposta ao recorrente. 

V - A situação jurídica exposta não traduz qualquer diminuição das garantias de defesa 

nem prejudica o arguido, ou limita o exercício do direito ao recurso, pela arguida, 

uma vez que a referida Lei ao não ampliar o direito ao recurso, também o não 

restringiu, mantendo-se o âmbito legal do direito ao recurso, como vinha sendo 

entendido. 

VI - O art. 32.º, da CRP, não confere a obrigatoriedade de um duplo grau de recurso, ou 

terceiro grau de jurisdição, assegurando-se o direito ao recurso nos termos 

processuais admitidos pela lei ordinária. 

VII - O crime de tráfico como crime de perigo abstracto, centraliza-se na perigosidade 

da acção, uma vez que o perigo, não sendo elemento do tipo, se apresenta como 

“motivo da proibição”, sem que disso resulte qualquer violação do princípio 

constitucional da presunção de inocência – (v já. Acórdão do TC de 02-04-1992,  

BMJ 411, p. 56). 

VIII - À consumação do crime de tráfico de estupefaciente que engloba todas as 

condutas não permitidas no art. 21.º, do DL n.º 15/93, de 22-01 é-lhe indiferente a 

intenção lucrativa, ou o destino do produto estupefaciente, desde que não seja para 

consumo, sendo contudo, relevante, a quantidade total do produto integrante da acção 

proibida. 

IX - Apesar do art. 24.º, do DL n.º 15/93, agravar a pena do normativo genérico -  art. 

21.º-  não constitui um tipo autónomo, pois é circunscrito pela verificação de alguma 

das circunstâncias ali descritas, que são circunstâncias especiais (agravantes) 

modificativas da pena, mas a sua aplicação não resulta obrigatoriamente da sua 

verificação, ou seja, a sua aplicação não deve ter-se por automática. 

X - As circunstâncias previstas no art. 24.º referido apenas operam se em concreto 

revelarem uma agravação acentuada – considerável – da ilicitude ou da culpa do 

agente, em comparação com a subjacente para o crime principal do art. 21.º, o que 

implica a ponderação em termos globais do facto e do seu agente.  
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XI - Quando o art. 24.º, al. c), do DL n.º 15/93 se refere à circunstância de "o agente obter 

ou procurar obter avultada compensação remuneratória", não é a diminuição do 

património do adquirente 

XII - Ao se indicar que há agravação do tráfico para aquele que "procurava obter 

avultada compensação remuneratória", está exactamente a pensar-se nos casos em 

que, mesmo que não se apure qual a efectiva remuneração do traficante, seja fácil de 

concluir, pela qualidade da droga, pela sua quantidade e pela posição que o agente 

ocupa no "negócio" (não sendo mero «correio» ou «vendedor de rua»), que o mesmo 

iria obter uma larguíssima vantagem económica caso concluísse a «transacção» 

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

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

grau de inserção do agente na rede clandestina, são factores que, valorados 

globalmente, darão uma imagem objectiva e aproximada da remuneração obtida ou 

tentada. 

XIV - A compensação remuneratória prevista em tal alínea é apenas um índice da maior 

gravidade das operações de tráfico, pelo maior volume que objectiva e, por 

consequência, pelo maior perigo que lhe anda associado 

XV - O art. 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. 

XVI - Conforme n ° 2 do art. 71.º do CP,: “Na determinação concreta da pena o tribunal 

atende a todas as circunstâncias que não fazendo parte do tipo de crime, depuserem 

a favor do agente ou, contra ele, considerando nomeadamente” as ali indicadas. 

XVII - As circunstâncias previstas no n.º 2 do art. 72.º não têm o efeito automático de 

desencadear o efeito atenuativo especial, mas apenas quando da sua presença se 

poder concluir que a «imagem global do facto», resultante da atuação da ou das 

circunstâncias, se apresente tão diminuída que possa razoavelmente supor-se que o 

legislador não pensou em hipóteses tais quando estatuiu os limites normais da 

moldura cabida ao tipo de facto respetivo. 

XVIII - Em relação ao art. 31.º, da Lei 15/93, a aplicação do instituto da atenuação 

especial de pena depende não só da verificação dos pressupostos de facto ali 

enunciados como também da consideração que a necessidade de pena e as exigências 

de prevenção geral e especial se mostram acentuadamente diminuídas, saindo já dos 

limites normais da moldura abstrata do tipo de ilícito cometido. 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 1438/15.4T9VFR.P1.P1.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator)  

Raúl Borges 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Abuso sexual de pessoa incapaz de resistência 

 Prova pericial 

 Erro notório na apreciação da prova  

 Direito de defesa 
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 Princípio do contraditório 

 In dubio pro reo 

 Princípio da presunção de inocência 

 Medida da pena 

 Atenuação especial da pena 

 Pena suspensa 

 Indemnização 

 Redução 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 254/14.5JACBR.S1 - 3.ª Secção  

Raúl Borges (relator)  

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso  

 Decisão instrutória 

 Indícios suficientes  

 Matéria de facto  

 Matéria de direito 

 Duplo grau de recurso 

 Conclusões 

 Denegação de justiça  

 Prevaricação 

 Funcionário 

 Ministério Público 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 73/17.7TRGMR.S1 - 3.ª Secção  

Raúl Borges (relator)  

Manuel Augusto de Matos 

 

 Processo penal  

 Recusa de juiz 

 Requerimento  

 Legitimidade  

 Assistente 

 

I -  O princípio da independência dos tribunais (art. 203.º, da CRP) implica uma 

exigência de imparcialidade que, na projecção do direito a um tribunal independente 

e imparcial, justifica uma previsão suficientemente ampla de suspeições do juiz.  

II - A protecção da garantia de imparcialidade do juiz é assegurada pela categoria dos 

impedimentos (arts. 39.º a 42.º, do CPP), e, complementarmente, pelo instituto das 

suspeições, que podem assumir a natureza de recusa ou de escusa art. 43.º a 45.º, do 

CPP. 
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III - A recusa é uma suspeição oposta à intervenção do juiz pelo Ministério Público, pelo 

arguido, pelo assistente ou pelas partes civis (art. 43.º, n.º 3, do CPP); só estes sujeitos 

processuais podem requerer a recusa de um juiz, não conferindo a lei legitimidade a 

qualquer outro interveniente.  

IV - Não tendo o requerente a qualidade de assistente, falece-lhe legitimidade para 

requerer a recusa, o que impede o tribunal de conhecer o pedido (art. 278.º, n.º 1, al. 

d), do CPC ex vi art. 4.º, do CPP). 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 72/15.3TRPRT-B.S1 - 3.ª Secção  

Lopes da Mota (relator)  

Conceição Gomes 

Santos Cabral 

 

 Habeas corpus 

 Reclamação 

 Pena de prisão 

 Cumprimento de pena 

 Trânsito em julgado 

 Recurso 

 Recurso para fixação de jurisprudência  

 Recurso para o Tribunal Constitucional 

 Efeito do recurso 

 Nulidade de acórdão 

 

I -  O peticionante argui nulidade do acórdão de 22-01-2020 que indeferiu o pedido de 

habeas corpus, por falta de fundamentação, alegando que “não indica as normas 

legais em que se funda a conclusão de que o Recurso pendente no Tribunal 

Constitucional não tem efeito suspensivo” e por falta de fundamentação e omissão 

de pronúncia “relativamente à questão concreta e expressamente alegada, reportada 

à aplicabilidade directa e imediata, por força do disposto no Artigo 18.º da 

Constituição da República Portuguesa e atenta a caracterização do princípio ne bis 

in idem como direito fundamental (o qual foi, também, de forma reflexa, violado), 

como fundamento da inexistência jurídica do Acórdão condenatório proferido nestes 

autos”. 

II - O acórdão de 20-02-2020 encontra-se claramente fundamentado, pois que, (i) como 

nele se deixou expresso, ao contrário do que o requerente vem de novo afirmar, o 

acórdão que constitui objecto do recurso para o TC não é o acórdão que aplicou a 

pena, mas sim o acórdão proferido em recurso para fixação de jurisprudência 

proferido pelo STJ, o qual, sendo um recurso extraordinário, pressupõe o trânsito em 

julgado do acórdão recorrido; (ii) também como nele se disse, o recurso 

extraordinário para fixação de jurisprudência não tem efeito suspensivo, como dispõe 

o n.º 3 do art. 438.º do CPP; (iii) que nada havia a apreciar à luz do artigo 18.º da 

CRP, por pretensa violação do seu art. 29.º, n.º 5 (proibição do ne bis in idem). 
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III - Assim, não ocorrendo qualquer das causas de nulidade referidas no art. 379.º, do 

CPP, é indeferida a arguição. 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 4678/18.0T8LSB-B.S1 - 3.ª Secção  

Lopes da Mota (relator)  

Conceição Gomes 

Santos Cabral 

 

 Recurso per saltum 

 Pornografia de menores 

 Abuso sexual de crianças 

 Acto sexual de relevo 

 Ato sexual de relevo 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Qualificação jurídica 

 Crime continuado 

 Inibição do poder paternal 

 Vítima 

 Direito à indemnização 

 Restituição de bens 

 Prisão preventiva 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Competência da Relação 

 Rejeição parcial 

 

I -  A CRP dá um especial relevo à inserção da criança ou jovem num ambiente familiar 

normal ou à sua privação. O desvio da normalidade ou “anomalia” é, neste contexto, 

aferido apenas pela falta de condições para o cuidado e o desenvolvimento da criança, 

e não na perspetiva de um qualquer modelo normativo de família (cfr. Gomes 

CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição…, anot. III ao art. 69.º, p. 871).” 

II - Portugal como subscritor dos principais instrumentos internacionais neste domínio – 

designadamente da Convenção de Lanzarote - está obrigado a incriminar a prática de 

atos sexuais com uma criança que não tenha atingido a idade legalmente prevista para 

o efeito; abusando de reconhecida posição de confiança, autoridade ou influência 

sobre a criança, incluindo o ambiente familiar; ou abusando de uma situação de 

particular vulnerabilidade, nomeadamente devido a uma situação de dependência. 

III - O legislador nacional deu expressão às obrigações decorrentes do direito da UE e da 

Convenção de Lanzarote através das alterações ao CP operadas pela Lei n.º 103/2015, 

24-08-2015. 

IV - Segundo TERESA PIZARRO BELEZA, a ideia de atentado ao pudor foi substituída 

pela de desrespeito pela autodeterminação sexual, pois «já não é o pudor da criança 

ou do jovem (...) que está em causa – ele pode, até, ser inexistente e nem por isso o 

crime deixa de existir, ou o Direito ficciona um pudor inexistente – mas a convicção 
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legal (iuris et de iure, dir-se-ia) de que abaixo de uma certa idade ou privada de um 

certo grau de autodeterminação a pessoa não é livre de se decidir em termos de 

relacionamento sexual».  

V - O bem jurídico ofendido por um ato sexual de relevo, que seja praticado com, em ou 

perante uma criança, já não é o pudor, salienta esta autora, mas as potencialidades de 

desenvolvimento, não excessivamente condicionado ou traumatizado por 

experiências demasiado precoces. (“O Repensar dos Crimes Sexuais na Revisão do 

Código Penal”, Jornadas de Direito Criminal – Revisão do Código Penal, I Volume, 

Centro de Estudos Judiciários, Lisboa, 1996, p. 169). 

VI - No art. 171.º, do CP, inserido na Secção II – Crimes contra a autodeterminação sexual 

- do Capítulo V - Crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, o bem 

jurídico protegido, constitui precisamente, proteger a autodeterminação sexual, mas 

sob uma forma muito particular: não face a condutas que representem a extorsão de 

contactos sexuais por forma coativa ou análoga, mas face a condutas de natureza 

sexual que, em consideração da pouca idade da vítima, podem, mesmo sem coação, 

prejudicar gravemente o livre desenvolvimento da sua personalidade. 

VI - Integra o conceito de ato sexual de relevo: a conduta do arguido que começou a 

aproximar-se da sua enteada menor de 11 anos, quando esta se encontrava em casa, 

na sala a ver televisão, e sentando-se ao lado dela apalpando-lhe as mamas, o que 

fazia diariamente, quer quando a mãe da menor e a irmã, estavam em casa a dormir, 

quer aproveitando a sua ausência. 

VII - De igual modo, integra também o conceito de ato sexual de relevo a conduta do 

arguido que começou a ir com sua enteada menor de 11 anos, para a casa de banho 

quando esta ia tomar banho, ficando a olhar para ela, bem como quando ia ter ao 

quarto dela durante a noite, quando os restantes familiares dormiam, e deitava-se em 

cima dela, esfregando o corpo dele no da menor. 

VIII - Nos crimes em que estão em causa bens jurídicos eminentemente pessoais, ou 

seja, nos crimes contra as pessoas, v.g. crime de ofensa à integridade física, rapto, 

coação sexual, violação, abuso sexual, injúrias, difamação, não se pode falar em 

relação ou acordo entre o agente e a vítima, de forma, a que se possa considerar que 

a conduta do agente se encontra especialmente diminuída. 

IX - Se a construção da figura do crime continuado pressupõe a atenuação da culpa, que 

resulta de uma conformação especial do momento exterior da conduta, deve estar 

sempre condicionada pela circunstância de esta ter efetivamente concorrido para 

determinar o agente à resolução de renovar a prática do mesmo crime, no caso dos 

crimes contra as pessoas, não se vê em qual a conformação da vítima, que possa levar 

a que o agente renove ou repita a sua atividade criminosa, e nessa medida constitua 

atenuação da culpa do agente. Ao invés, tal circunstância, em regra, acentua a 

censurabilidade da sua conduta.  

X - Por outro lado, no crime continuado há uma unificação da pluralidade de resoluções 

criminosas baseada numa diminuição considerável da culpa. Ao contrário, a 

execução de vários crimes, quando se está perante crimes eminentemente pessoais, 

só aumenta o grau de culpa, já que a reiteração de condutas contra as pessoas indica 

uma firmeza de intenção e um destemor perante o perigo, de todo incompatível com 

qualquer diminuição de culpa.  
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XI - Nos crimes em que estão em causa bens jurídicos eminentemente pessoais, nada 

demonstra, antes pelo contrário, que, praticado o primeiro crime, ficaram criadas 

condições que favoreceram e facilitaram a repetição das condutas posteriores, 

tornando sucessivamente menos exigível que o agente se tivesse abstido dos novos 

atos criminosos. O que sucede é que, o agente de forma cada vez mais censurável, 

intenta novas sucessivas atividades, tendentes a levar a cabo novas condutas 

criminosas. 

XII - A conduta reiterada sobre a mesma vítima estando em causa bens jurídicos 

eminentemente pessoais, não diminui a ilicitude, nem a culpa do agente. A reiteração 

dos ilícitos revela antes uma tendência criminosa da personalidade do agente, sendo 

tais factos de considerar como fatores agravantes da sua culpa.  

XIII - O art. 69.º - C, do CP, que prevê a pena acessória de proibição de confiança de 

menores e inibição de responsabilidades parentais, foi introduzido na lei substantiva 

penal em 24-08-2015, por efeito da publicação da Lei n.º 103/15, tendo entrado em 

vigor em 23-09-2015, não impõe que a pena acessória tenha a mesma duração que a 

pena principal. 

XIV - O que o citado normativo fixa é o limite máximo e o limite mínimo da duração 

desta pena acessória, ou seja, entre 5 e 20 anos, desde que o agente seja condenado 

pela prática dos crimes previstos nos arts. 163.º a 176.º-A, e impondo a condenação 

do agente nos casos previstos n.ºs 2 e 3, enquanto que no n.º 1 a pena pode ser 

aplicada, atendendo à concreta gravidade do facto e a sua conexão com a função 

exercida pelo agente, quando a vítima não seja menor. 

XV - O que está em causa na norma contida no art. 16.º, n.º 2, da Lei nº130/2015 de 04-

09, - Estatuto da Vítima - sob a epígrafe «Direito à indemnização e restituição de 

bens» é a proteção da vítima de abuso sexual, pelo que o montante a fixar será uma 

compensação pelos danos que a conduta do arguido lhe causou. Tal compensação 

haverá de atender, como é evidente, à equidade, não deixando de se ter em linha de 

conta, por um lado, as lesões sofridas, o tempo durante o qual foram perpetradas e as 

consequências das mesmas para a ofendida e, por outro, a situação económica do 

arguido. 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 366/17.3JAAVR.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora)  

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Prova testemunhal 

 Improcedência 

 

I -  O recurso extraordinário de revisão não se confunde com os recursos ordinários 

previstos no Título I, do Livro IX do CPP. 
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II - O recurso de revisão, porque põe em causa o valor de certeza do direito 

consubstanciado no caso julgado, é um recurso extraordinário, não visa procurar a 

correção de erros eventualmente cometidos no julgamento anterior e que culminou 

na decisão revidenda, porque para a correção desses vícios terão bastado e servido as 

instâncias de recurso ordinário, se acaso tiverem sido necessárias. 

III - O recorrente discordando da apreciação feita pelo Tribunal da Relação, que em 

recurso ordinário, confirmou o acórdão da 1.ª Instância, vem pôr em causa a 

convicção a que o Tribunal Coletivo formulou para dar como provada a matéria de 

facto fixada em 1.ª Instância e reexaminada em sede de recurso ordinário, requerendo 

que sejam tomadas novas declarações ao menor ofendido, que prestou declarações 

para memória futura na fase de inquérito em registo áudio reproduzido em audiência, 

declarações às quais foi reconhecida credibilidade pelo relatório da perícia médico-

legal de psicologia, bem como a reinquirição da sua progenitora, pelo que não há 

lugar a recurso de revisão, por não serem meios de prova novos. 

IV - De igual modo também não constituem novos meios de prova, nem factos novos, o 

depoimento da testemunha, progenitora do menor, que foi confrontada em audiência 

de julgamento nos termos do art. 356.º, n.º 2, b) e 5, do CPP, com as declarações 

divergentes, por si prestadas em fase de inquérito, nem os escritos cuja autoria lhe é 

atribuída, segundo a qual o menor declarou à PJ que terá sido motivado por influência 

exercida por familiares, designadamente, pela avó e tia maternas, visto que essa tese 

já constava do teor da declaração escrita dos autos, da autoria da mesma testemunha, 

que o tribunal não atribuiu relevo na decisão revidenda. 

V- Nestes casos o que o condenado pretende com o recurso de revisão e com a 

reinquirição das testemunhas cujo depoimento foi já relevado na decisão revidenda, 

é conseguir pela via dos meios extraordinários de defesa, obter um efeito já 

examinado através dos meios ordinários de defesa, no qual naufragou, ou seja, que o 

tribunal desvalorize os depoimentos prestados por essas testemunhas numa fase 

inicial do processo e que valorize a pretensa retratação do menor e da sua progenitora, 

pelo que não é admissível o recurso extraordinário de revisão. 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 441/17.4JABRG-D.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora)  

Nuno Gonçalves 

Santos Cabral 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Tráfico de menor gravidade 

 Qualificação jurídica 

 Princípio da proibição da dupla valoração 

 Princípio da proporcionalidade 

 Princípio da proibição do excesso 

 Medida da pena 

 Pena de prisão 
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 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

I -  A posse de 80 gramas de heroína, correspondendo a cerca de 75 doses (valor que 

considera o grau de pureza), que o arguido vendia em pacotes, bem como a cocaína 

acondicionada em 7 pacotes, não são compatíveis com o pequeno tráfico. 

II - Também não é compatível com o pequeno tráfico a balança de precisão, que servia 

precisamente para determinar a quantidade dos pacotes. Isto é, o arguido comprava 

por atacado, retalhava e vendia. 

III - A circunstância do arguido vender produtos ao consumidor final, tendo vendido 

diretamente a 3 consumidores finais identificados, e de ter atuado sozinho, na 

avaliação global da situação descrita não se traduz num menor grau de ilicitude da 

sua conduta, atenta a qualidade e quantidade dos produtos transacionados, os meios 

utilizados e a modalidade e circunstâncias da sua ação. 

IV - Assim sendo, a conduta do arguido integra o crime de tráfico de estupefacientes, p. e 

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

V - O princípio da proibição da dupla valoração não se confunde com os critérios que 

presidem à escolha e determinação da medida concreta da pena.  

VI - O princípio da proibição da dupla valoração encontra-se consagrado no art. 71.º, n.º2 

do CP: «Na determinação concreta da pena o tribunal atende a todas as 

circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de crime, depuserem a favor do agente 

ou contra ele, considerando, nomeadamente: (…)», e constitui uma regra atinente à 

dosimetria da pena. 

VII - O princípio da proibição da dupla valoração, significa que não devem ser tomadas 

em consideração, na medida da pena, as circunstâncias que façam já parte do tipo 

legal de crime. Sob esta sua mais simples formulação, o princípio tem uma 

justificação quase evidente: não devem ser utilizadas pelo juiz para determinação da 

medida da pena circunstâncias que o legislador já tomou em consideração ao 

estabelecer a moldura penal do facto; e portanto não apenas os elementos do tipo-de-

ilícito em sentido estrito, mas todos os elementos que tenham sido relevantes para a 

determinação legal da pena (Prof. Figueiredo Dias, Consequências Jurídicas do 

Crime, 1ª Edição, pp. 234-235) 

VIII - O Tribunal “a quo” fundamentou a medida da pena aplicada ao arguido pela 

prática do crime de tráfico de estupefacientes, p. e p., pelo art. 21º, do DL n.º 15/93, 

dentro da moldura penal abstrata - 4 anos a 12 anos de prisão - tendo em consideração 

os critérios definidos pelo legislador quanto ao quantum da pena, de acordo com a 

proteção do bem jurídico protegido e a reintegração do agente na sociedade (art. 40.º, 

n.º 1, do CP), que constituem as finalidades das penas, atendendo exigências de 

prevenção geral e especial, e às circunstâncias a favor ou contra o arguido, 

enumeradas nas als. a) a f) do n.º 2 do art. 71.º, do CP, e, tendo a culpa do arguido 

por limite inultrapassável (art. 40.º, n.º 2, do CP). 

IX - Considerando que o grau de ilicitude dos factos, é elevada, atendendo à natureza e 

dos produtos estupefacientes – heroína e cocaína – o número de doses que detinha 

em seu poder – 73 – sendo 67 de heroína e 6 de cocaína - de grande danosidade para 

a saúde pública, e da tranquilidade e segurança da comunidade, muito embora o lapso 
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de tempo em que decorreu a atividade do arguido, tenha sido de 3 meses; a 

intensidade do dolo – na sua forma mais elevada de dolo direto e intenso; a culpa do 

arguido, enquanto reflexo da ilicitude, ou seja, como censura por o arguido ter atuado 

como descrito, é elevada - tendo em atenção a conduta concreta do arguido que ficou 

descrita na factualidade provada, não podia desconhecer a gravidade das 

consequências do ato por si praticado, considerando que o tráfico de estupefacientes 

constitui um flagelo da sociedade, com consequências muito nefastas para a saúde 

pública. A favor do arguido – não tem antecedentes criminais. A confissão do arguido 

mostra-se pouco relevante, na medida em que foi encontrado na posse dos 

estupefacientes.  

X - As necessidades de prevenção geral são muito elevadas, atendendo que este crime é 

de grande danosidade social, indutor da prática de outros crimes, e por isso contribui 

para a degradação da sociedade. As exigências de prevenção especial – não são muito 

elevadas, considerando que o arguido não tem antecedentes criminais. Porém, á data 

dos factos contava 36 anos de idade, não tem ocupação profissional estável, por isso 

mais vulnerável a optar por atividades desta natureza. 

XI - Na determinação da medida da pena o modelo mais equilibrado é aquele que comete 

à culpa a função de determinar o limite máximo e inultrapassável da pena; à 

prevenção geral (de integração positiva das normas e valores) a função de fornecer 

uma moldura de prevenção, cujo limite máximo é dado pela medida ótima da tutela 

dos bens jurídicos, dentro do que é consentido pela culpa, e cujo limite mínimo é 

fornecido pelas exigências irrenunciáveis de defesa do ordenamento jurídico; e à 

prevenção especial a função de encontrar o quantum exato da pena, dentro da referida 

moldura de prevenção, que melhor sirva as exigências de socialização do agente 

(Figueiredo Dias, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 3.º, 

Abril/Dezembro, p. 186), dentro da moldura penal abstrata prevista para o crime de 

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

harmonia com os critérios de proporcionalidade e proibição do excesso, mostra-se 

justa, necessária, adequada e proporcional, a pena de 5 anos e 6 meses de prisão. 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 288/18.0PALGS.E1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora)  

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso de revisão 

 Medida da pena 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 

I -  O recurso extraordinário de revisão não tem por objeto a reapreciação da decisão 

judicial transitada. Não é uma fase normal de impugnação da sentença penal.  

II - É um procedimento autónomo especialmente dirigido a obter um novo julgamento e, 

por essa via, rescindir una sentença condenatória firme. 
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III - Traço marcante do recurso de revisão é a sua excecionalidade, ínsita na qualificação 

como extraordinário e no regime, substantivo e procedimental, especial. 

IV - Por isso, somente os fundamentos firmados pelo legislador podem legitimar a 

admissão da revisão da condenação transitada em julgado. 

V - O juízo rescindente só pode ser formulado e, consequentemente, autorizado novo 

julgamento, se proceder algum dos fundamentos constitucional ou legalmente 

previstos para que o caso julgado tenha de ceder perante a grave injustiça da 

condenação. 

VI - No nosso regime, pressuposto negativo da revisão amparada na invocação de novos 

factos ou meios de prova, é que não tenha como fim único corrigir a medida concreta 

da sanção aplicada. O que bem se compreende porquanto a dosimetria da pena é uma 

típica questão de direito e o recurso de revisão está concebido como remédio para 

emendar flagrantes e graves erros que, veio a constatar-se, estava envenenada, por 

insuficiente conhecimento da totalidade da realidade histórica, a decisão em matéria 

de facto. 

VII - A não enunciação de situação subsumível a qualquer das normas do n.º 1 do art. 

449.º do CPP, é, de per si, suficiente para evidenciar a impropriedade da pretensão 

rescindente.  

VIII - É também inadmissível se mais não visa que a suavização da pena única 

concretamente aplicada em acórdão condenatório transitado em julgado – art. 449.º, 

n.º 3, do CPP. 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 3741/15.4JAPRT-D.P1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

Santos Cabral 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes  

 Omissão de pronúncia  

 Qualificação jurídica  

 Tráfico de menor gravidade  

 Medida da pena  

 Princípio da proibição da dupla valoração 

 Pena suspensa 

 

I -  Para ajuizar da necessidade e utilidade da perícia prevista no art. 351.º, n.º 1, do CPP, 

mesmo quando o requerimento se suporta em documentação clínica, o tribunal deve 

ver e ouvir o arguido para, com imediação e em oralidade, percecionar a sua postura 

pessoal, perante os factos e o processo, avaliar da racionalidade lógica do respetivo 

diálogo, apurar da sua localização espaciotemporal e aquilatar da capacidade para 

entender e valorar os acontecimentos da vivência comum. 

II - Concluindo o tribunal, como foi o caso, que o arguido apresenta uma postura digna 

e relata os factos de uma forma serena, lógica e coerente, não havia qualquer 
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fundamento minimamente real e sério para, oficiosamente, determinara perícia sobre 

o seu estado psíquico. 

III - A incriminação do tráfico de estupefacientes visa proteger a saúde pública, “a 

segurança e a qualidade de vida dos cidadãos” e, mediatamente, também proteger “a 

economia legal, a estabilidade e a segurança do Estado”. 

IV - Qualquer atividade, não autorizada pelas entidades competentes, que incida sobre 

produtos estupefacientes constantes das referidas tabelas, preenche este tipo de 

crime. 

V - Excetua-se o consumo e “a aquisição e a detenção para consumo próprio de plantas, 

substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I a IV anexas do DL n.º 

15/93”, que não excedam “a quantidade necessária para o consumo médio individual 

durante o período de 10 dias” – Lei n.º 30/200 de 29/11. 

VI - O traço marcante do privilegiamento do tráfico advém da consideravelmente 

diminuída da ilicitude da conduta típica. 

VII - O legislador fornece, exemplificativamente, alguns indicadores - os meios 

utilizados; a modalidade da ação; as circunstâncias da ação; a qualidade das plantas, 

substancias ou preparações; e a quantidade dos estupefacientes -, conferindo à 

jurisprudência a tarefa de acrescentar outros que possam servir para emprestar ao 

tráfico uma considerável diminuição da ilicitude. 

VIII - Nessa tarefa de clarificação, a jurisprudência tem incluído: atuação individual ou 

em pequena entreajuda; sem que sejam utilizados meios sofisticados; que não seja 

exercido como modo de vida; ausência de lucros ou vantagens; os proventos obtidos 

servirem para financiar consumos do próprio e de familiares ou equiparados; pequena 

“carteira” de compradores ou consumidores; curto período de tempo; ocasionalidade 

do tráfico; não implicação de familiares; não se servir de colaboradores; pequena e 

circunscrita territorialidade da atividade; inexistência de contactos internacionais , 

que não concorram circunstâncias que podem agravar o crime. 

IX - Uma destas circunstâncias, por si só, regra geral, não é suficiente para diminuir 

consideravelmente a ilicitude do tráfico. Decisiva é a imagem global do tráfico 

desenvolvido pelo agente. 

X - As drogas psicotrópicas ou psicoactivas, criam adição e, por isso, são especialmente 

daninhas para a saúde dos consumidores e, reflexamente, para a saúde pública. 

XI - Uma destas substancias psicotrópicas é a heroína. O seu consumo por injeção 

provocou a “emergência devastadora entre os heroinómanos”, da SIDA/HIV. 

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

primariamente fornecido pela medida da necessidade de tutela dos bens jurídicos 

violados, estabelecendo, in concreto, o limiar mínimo abaixo do qual se perde aquela 

função tutelar. 

XIII - Parâmetro co-determinante é também a culpa na execução do facto, estabelecendo 

o “teto” ou limiar máximo acima do qual a pena aplicada é excessiva, subalternizando 

à «paz» comunitária, a dignidade humana do agente. 

XIV - Entre aquele limiar mínimo e este limiar máximo, o modelo completa-se com a 

finalidade de reintegração do agente na sociedade, ou finalidade de prevenção 

especial de socialização. 
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X - A finalidade politico-criminal da suspensão da execução da pena de prisão é, 

essencialmente, a prevenção da reincidência. 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 41/17.9GBTVD.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Mandato de Detenção Europeu  

 Qualificação jurídica 

 Princípio da dupla incriminação 

 Ofensa à integridade física simples 

 Violência doméstica 

 Menor 

 Revisão e confirmação de sentença penal estrangeira 

 Bem jurídico protegido 

 

I -  O MDE corporiza 3 características que concretizam o princípio do reconhecimento 

mútuo: 1) O dever para o Estado solicitado a cumprir a decisão de uma autoridade 

judiciária de um outro Estado que foi formulada em conformidade com as exigências 

formais da decisão quadro. 2) A redução radical das razões que permitem ao Estado 

solicitado a recusa de reconhecimento e de execução do pedido formulado, 

fundamentalmente limitadas: ao caso de amnistia; ao risco de não aplicação do 

principio ne bis in idem, que subentende a impossibilidade para uma pessoa de ser 

acusada num país por um delito já julgado; não respeito pelo decurso do prazo 

prescricional; ou, ainda, o não respeito do principio da territorialidade. 3) o 

cumprimento das regras relativas à dupla incriminação. 

II - No âmbito de um MDE, embora o Estado que irá concretizar a execução da pena 

tenha de aceitar a condenação estrangeira, terá de a executar de acordo com a lei 

nacional e garantir que aqueles factos são puníveis pelo nosso ordenamento jurídico. 

III - Relativamente a uma detida condenada com base dos arts. 401 bis, §§ 1, 2 e 3, do CP 

do Luxemburgo, por sentença transitada, por 2 crimes de ofensas corporais graves, 

por ter agredido, em 2 ocasiões, uma menor de quem era madrasta, o Tribunal da 

Relação considerou que os factos em causa são punidos em Portugal pelos artigos 

143 e 144 e 152-A do CP português. Se bem que não seja necessária a dupla 

incriminação, por os crimes cometidos estarem incluídos na al. o) do n.° 2 do art. 2.° 

da Lei n.º 65/2003, de 23-08. A pena aplicada não é proibida pela lei portuguesa; o 

crime não é qualificável pela lei portuguesa de crime contra a segurança do Estado; 

a condenada foi assistida no processo em que foi condenada. A sentença pode ser 

executada em Portugal, nos termos da referida Lei n.º 65/2003. Assim, encontram-se 

reunidos os requisitos exigidos pelo art. 237, n.° 1, do CPP para a confirmação da 

sentença condenatória do estrangeiro.  

IV  Ainda que a decisão portuguesa não faça uma comparação normativa, nem uma 

estrita e unívoca ligação entre o normativo estrangeiro e o nacional, desde que se 

aponte para um quadro geral legislativo da proteção penal do bem jurídico ou bens 
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jurídicos violados e já objeto de sentença transitada em julgado, não haverá qualquer 

vício. 

V - Entende-se, no caso, o apelo a 3 normativos correspondendo ao domínio dos bens 

jurídicos violados, como uma contextualização geral do género de crimes (todos de 

ofensas corporais, mas um simples, outro graves, e outro de violência doméstica), 

um procedimento correto, neste contexto. 

VI - Entendendo-se que não cumpre ao julgador nacional uma identificação concreta 

(nem comparação ponto por ponto) de questão já objeto de decisão de tribunal 

estrangeiro. Apenas lhe incumbe verificar, se for o caso, se aquela factualidade tem, 

em geral, na lei portuguesa, normativos incriminadores. E verificar se existe uma 

homogeneidade de proteção do bem jurídico-penal em causa. O que se considerou 

ser o caso. Não se trata de procurar entre a legislação uma correspondência literal, 

trait pour trait ou Zug um Zug, mas uma coincidência na proteção do bem jurídico. 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 1827/19.5YRLSB.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (relator)  

Teresa Féria  

Santos Cabral 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico  

 Conhecimento superveniente  

 Pena de prisão 

 Roubo agravado 

 Furto qualificado 

 Medida concreta da pena  

 Pluriocasionalidade 

 

I - Em caso de pluralidade de infrações a lei penal vigente – art. 77.°, do CP - aderiu 

afixação de uma pena conjunta em função de um princípio de cumulação normativa 

de várias penas parcelares, de molde a aplicar uma única pena pela prática de vários 

crimes. 

II - Na verdade, é de relevar que os factos dos Autos - um crime de roubo agravado e 

outro de furto qualificado - foram praticados num período que mediou entre 04-10-

17 e 25-01-18, e foram cometidos cerca de 10 anos após a prática do último crime 

pelo qual foi condenado e ainda ao facto de o arguido dispor de uma boa inserção 

familiar e social. 

III - Ao fixar a concreta medida da pena aplicada ao arguido, o Tribunal " a quo" procedeu 

de forma ponderada pois que tendo em atenção a margem de amplitude entre os 

limites mínimos e máximos da moldura penal aplicável convocou os princípios da 

proporcionalidade, da adequação e proibição do excesso para determinar aquela 

pena, e contrariamente ao alegado pelo recorrente não integrou as condutas em 

apreço numa "expressão de um modo de ser, de uma escolha assumida de 

determinado trajecto de vida, em suma se radicam na personalidade do arguido" 
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mas antes e muito singelamente as tomou em consideração apenas e tão só como uma 

mera pluriocasionalidade, da qual, aliás, não retirou grandes consequências em 

termos de prevenção geral. 

IV - Assim, tendo em conta a moldura penal aplicável, cujos limites se situam entre os 5 

anos de prisão, correspondente à pena parcelar mais grave que lhe foi aplicada, e os 

8 anos e 6 meses de prisão, a soma concreta de todas as penas parcelares, a pena 

concreta de 6 anos e 2 meses de prisão, mostra-se correta, justa e adequada. 

 

05-02-2020 

Proc. n.º 19/18.5GACBT.G2.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (relatora)  

Pires da Graça 

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Prazo 

 Recurso 

 

I -  À semelhança da CEDH, a CRP, no art. 27.º, n.º 2, admite expressamente que o 

direito à liberdade pessoal possa sofrer restrições. 

II - A providência de habeas corpus constitui uma medida expedita perante ofensa grave 

à liberdade com abuso de poder, sem lei ou contra a lei.  

III - É um procedimento especial e urgente, no qual se requer ao STJ o restabelecimento 

à liberdade pessoal, vulnerada por uma prisão ordenada, autorizada ou executada por 

entidade incompetente, fora das condições legais ou que sendo originariamente legal 

se mantém para além do tempo ou da medida judicialmente decretada ou em 

condições ilegais. 

IV - A prisão preventiva, se admitida e indispensável a assegurar a eficácia do processo 

penal (e nenhum outro), uma vez determinada só pode manter-se enquanto for 

justificada pelas necessidades de desenvolvimento regular do procedimento e/ou de 

assegurar a execução da condenação (futura ou já decretada mas que ainda não é 

definitiva) e não pode, em qualquer caso, exceder o tempo que a lei determinar – art. 

27.º, n.º 3, da CRP. 

V - A admissão do recurso contra o despacho judicial que impôs prisão preventiva, não 

retira a competência processual e estatutariamente conferida ao juiz de instrução 

criminal para manter, reexaminar, revogar e substituí-la por outra medida de coação 

legalmente prevista. 

VI - A providência de habeas corpus não é um procedimento destinado a apreciar erros 

de direito e a formular juízos de mérito sobre a decisão judicial de privação de 

liberdade ou a sindicar eventuais nulidades ou irregularidades, cometidas na 

condução do processo. Nesta sede cabe apenas verificar, de forma expedita, se os 

pressupostos de qualquer prisão constituem patologia desviante enquadrável em 

alguma das als. do n.º 2 do art. 222.º do CPP. 

VII - Não se avalia, nem a qualificação jurídica que se apresente como possível ou 

plausivelmente alicerçada pelos factos fortemente indiciados nem se a privação da 
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liberdade é ou não justificada e insubstituível num determinado momento do 

desenvolvimento do processo, mas apenas se ela é inadmissível para o caso tal como 

resulta dos elementos fornecidos pelo processo. Isto é, se foi decretada ou mantida 

com violação patente e grosseira dos respetivos pressupostos e, consequentemente, 

fora das condições da sua aplicação. Somente essa é manifestamente ilegal, por abuso 

de poder. 

 

13-02-2020 

Proc. n.º 556/17.9PLSNT-C1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

Santos Cabral 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Multa 

 Redução 

 Acto processual 

 Ato processual 

 Prazo 

 

«O n.º 8 do art. 139.º do CPC, no qual se estabelece a possibilidade excepcional de 

redução ou dispensa da multa pela prática de acto processual fora do prazo, é 

aplicável em processo penal.» 

 

 13-02-2020 

 Proc. n.º 2613/16.0T8MAI-A.P1-A.S1 - 3.ª Secção 

 Francisco Caetano (relator) 

Manuel Augusto de Matos 

Carlos Almeida 

Lopes da Mota 

Conceição Gomes 

Júlio Pereira 

Clemente Lima 

Margarida Blasco 

Paulo Ferreira da Cunha 

Teresa Féria 

Santos Cabral 

Pires da Graça 

Raúl Borges 

Manuel Braz 

Helena Moniz 

Nuno Gomes da Silva 

Nuno Gonçalves (voto vencido) 

António Joaquim Piçarra (Presidente)  
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 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Assistente 

 Legitimidade activa  

 Legitimidade ativa 

 Admissibilidade de recurso 

 Pena suspensa 

 Condição da suspensão da execução da pena 

 Pagamento 

 Indemnização  

 

«O assistente, ainda que desacompanhado do Ministério Público, pode recorrer para que 

a suspensão da execução da pena de prisão em que o arguido foi condenado fique 

condicionada ao pagamento, dentro de certo prazo, da indemnização que lhe foi 

arbitrada.» 

 

 13-02-2020 

 Proc. n.º 254/13.2JAPDL.L2.A.S1 - 3.ª Secção 

 Francisco Caetano (relator) 

 Manuel Augusto de Matos 

Carlos Almeida 

Lopes da Mota 

Conceição Gomes 

Júlio Pereira 

Clemente Lima 

Nuno Gonçalves 

Margarida Blasco 

Teresa Féria 

Raúl Borges 

Manuel Braz 

Helena Moniz  

Nuno Gomes da Silva 

Paulo Ferreira da Cunha (vencido, pelas razões constantes da declaração de vencido 

do Senhor Conselheiro Santos Cabral) 

Santos Cabral (voto vencido) 

Pires da Graça (voto vencido) 

António Joaquim Piçarra (Presidente) 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Assistente 

 

«Julgam-se procedentes os recursos interpostos pelo Ministério Público e pelo assistente 

e, ao abrigo do disposto no art. 446.º, n.º 3, do CPP, decide-se que: 
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a) Não se verificam os pressupostos de reexame da jurisprudência fixada no acórdão 

do Acórdão de Fixação de Jurisprudência n.º 11/2009, publicado no DR, 1ª Série, de 

21-07-2009. 

b) Aplicando essa mesma jurisprudência deverá o acórdão recorrido ser modificado 

em consonância com a mesma.» 

 

 13-02-2020 

 Proc. n.º 1324/15.8PRT.P1.S1-A - 3.ª Secção 

 Santos Cabral (relator) 

 Pires da Graça 

 Raúl Borges 

Nuno Gomes da Silva 

Manuel Augusto de Matos 

Lopes da Mota  

Júlio Pereira  

 Clemente Lima  

Nuno Gonçalves 

 Margarida Blasco  

 Carlos Almeida (voto vencido) 

Manuel Braz(voto vencido) 

Helena Moniz(voto vencido) 

Francisco Caetano(voto vencido) 

António Joaquim Piçarra (Presidente) 

 

 

 Recurso para o tribunal pleno 

 Audiência de julgamento 

 Competência  

 Juiz presidente 

 Juiz relator 

 Crime 

 Juiz 

 Tribunal da Relação 

 

«Acordam no Pleno das Secções Criminais do STJ em julgar improcedente o recurso, 

confirmando o despacho recorrido, no sentido de que figura-se que o tribunal 

colectivo a constituir para a audiência de julgamento, no caso sub inde, deverá ser 

presidido pelo Senhor Juiz Conselheiro Presidente da 5ª Secção Criminal (tal seja, 

no caso, pela Senhora Juíza Conselheira que o substitui, face à escusa àquele 

deferida), e integrado pelo juiz relator e pelo juiz que se seguir segundo a ordem de 

precedência – que não presidido pelo juiz relator, integrando, segundo a regra da 

precedência, como 1ª adjunta, a Senhora Juíza Conselheira, adjunta do relator, e, 

como 2.ª adjunta, a adjunta desta (no caso, a mesma Senhora Juíza Conselheira, 

presidente por substituição).» 
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 13-02-2020 

 Proc. n.º 9/15.0YGLSB.S2-D - 3.ª Secção 

 Raúl Borges (relator) 

 Manuel Braz (declaração de voto)  

 Nuno Gomes da Silva 

 Francisco Caetano 

 Manuel Augusto de Matos 

 Júlio Pereira  

Nuno Gonçalves 

Paulo Ferreira da Cunha 

Santos Cabral 

 Pires da Graça (declaração de voto) 

Carlos Almeida (voto vencido) 

 Lopes da Mota (voto vencido) 

 Conceição Gomes (vencida, pelas razões constantes da declaração de vencido dos 

Senhores Conselheiros Carlos Almeida e Lopes da Mota) 

 Margarida Blasco (vencida, pelas razões constantes da declaração de vencido dos 

Senhores Conselheiros Carlos Almeida e Lopes da Mota e Senhora Conselheira 

Conceição Gomes) 

 Teresa Féria (vencida, pelas razões constantes da declaração de vencido do Senhor 

Conselheiro Carlos Almeida) 

 

 Habeas corpus 

 Primeiro interrogatório judicial de arguido detido 

 Apresentação 

 Prazo 

 Suspensão 

 Prisão preventiva 

 Prisão ilegal 

 

I - A consagração constitucional da providência de Habeas Corpus configura-se como 

um meio de garantia de defesa do direito individual à liberdade, reconhecido pela Lei 

Fundamental no seu art. 27.°, mormente em virtude de prisão ou detenção ilegal  

II -  A lei processual penal elenca os fundamentos e o procedimento de tal providência, 

dispondo-se no art. 222.°, n.° 2, do CPP, poder ser invocado como fundamento da 

ilegalidade da prisão contra a qual se pretende reagir: a) Ter sido efetuada ou 

ordenada por entidade incompetente; b) Ser motivada por facto pelo qual a lei não 

permite; ou c) Manter-se para além dos prazos fixados pela lei ou por decisão judicial. 

III - Mediaram mais de 48 horas entre a detenção do requerente, ocorrida pelas 10h30 do 

dia 09-02-2020, e sua sujeição a do interrogatório judicial de Arguido detido, que 

teve lugar no dia 11-02-2020 pelas 15h04. Todavia, dos autos resulta que tal ocorreu 

em virtude do internamento hospitalar do requerente, motivo impeditivo da sua 

presença naquela diligência judicial, pelo que foi devida e legalmente determinada a 

suspensão da medida de coação de prisão preventiva aplicada a 10-02-2020, nos 

termos do disposto no art. 211.°, n.° l, do CPP. 
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IV - Da análise dos autos constata-se inexistir certificação da hora em que no dia 10-02-

2020 foi proferido tal despacho. Porém da sua consulta verifica-se que às 16h42 foi 

feita uma notificação deste despacho para os serviços do Hospital de S. José - pelo 

que se terá como assente essa hora como sendo aquela em que foi proferido o 

Despacho em causa, e o início do período de suspensão da execução da medida de 

coação de prisão preventiva, a que se reporta o art. 211.°, n.° l, do CPP que durou até 

à hora a que cessou o internamento hospitalar do requerente - às 23h34 do dia 10-02-

2020 - pelo que aquele período de suspensão durou 6 horas e 52 minutos. 

V - Assim, tendo o requerente sido detido às 10h30 do dia 09-02-2020, e tendo estado 

suspenso durante o período acima o prazo de 48 horas a que se reporta o art. 141.°, 

n.° l, do CPP, constata-se que este ainda não havia decorrido na totalidade quando às 

15h04 do dia 11-02-2020 o requerente foi sujeito ao 1º interrogatório judicial de 

arguido detido. 

 

19-02-2020 

Proc. n.º 62/20.4JELSB-A.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (relatora)  

Pires da Graça 

Santos Cabral 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Ofensa à integridade física qualificada 

 Ofensa à integridade física simples 

 Exercício ilícito da actividade de segurança privada 

 Exercício ilícito da atividade de segurança privada 

 Detenção de arma proibida  

 Tentativa 

 Homicídio qualificado 

 Nulidade de acórdão 

 Falta de fundamentação 

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

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 Pena de prisão 

 Pedido de indemnização civil 

 

I - Os vícios do art. 410.º, do CPP afetam a decisão sobre a matéria de facto, não sendo, 

pois, vícios de julgamento. E, nessa medida não podem ser tomados como resultantes 

de quaisquer eventuais divergências com a convicção firmada sobre os factos dados 

como assentes firmada pelo Tribunal "a quo", nos termos do disposto no art. 127.°, 

do CPP. 

II - O vício da contradição entre a fundamentação e a decisão, elencado na al. b) do n° 2, 

do art. 410.° do CPP existe somente quando ocorre uma oposição insanável entre os 

factos provados, entre si e com os não provados ou entre a fundamentação probatória 

da matéria de facto. Ou seja, quando exista uma incompatibilidade não sanável de 
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acordo com as regras da lógica formal entre alguns dos fundamentos da decisão ou 

entre estes e a fundamentação jurídica aduzida ou ainda entre esta e a decisão. Tal 

verifica-se quando, por exemplo, a decisão dá o mesmo facto como provado e como 

não provado, ou quando se afirma e nega o mesmo facto ou ainda quando 

simultaneamente se dão como provados factos contraditórios entre si. 

III -  O vício de erro notório na apreciação da prova existe quando são como provados 

factos que face às regras da experiência comum não podem ocorrer ou quando 

assentem em raciocínios ilógicos, arbitrários ou contraditórios, claramente violadores 

das regras da experiência comum. Este vício verifica-se também quando são violadas 

as regras sobre prova vinculada ou das legis artis. 

IV - É de relevar que os factos dos autos - 7 crimes de ofensas à integridade física 

qualificada, 2 crimes de ofensas à integridade física simples, 1 crime de homicídio 

qualificado na forma tentada, 1 crime de exercício ilícito de atividade de segurança 

privada e 1 crime de detenção de arma proibida - foram praticados num período que 

mediou entre outubro de 2012 e maio de 2014, de forma essencialmente homogénea, 

o que demonstra não se estar perante uma mera pluriocasionalidade, mas antes uma 

tendência para o emprego de violência contra as pessoas. 

V - Na determinação da concreta medida da pena aplicada, o Tribunal "a quo" procedeu 

deforma ponderada, pois que tendo em atenção a margem de amplitude entre os 

limites mínimos e máximos da moldura penal aplicável -5 anos, correspondente à 

pena parcelar mais elevada, e com o limite máximo de 25 anos, uma vez que a soma 

aritmética de todas as penas parcelares atinge 26 anos e 6 meses - convocou os 

princípios da proporcionalidade, da adequação e proibição do excesso para 

determinar uma pena única de 9 anos e 10 meses de prisão, a qual, tendo em conta o 

acima exposto e as muito altas necessidades de prevenção geral e especial se afigura 

correta, justa e adequada. 

VI - O arguido não alega quaisquer fundamentos de Direito que ponham em crise a 

obrigação de indemnizar, pelo que é de rejeitar este segmento do recurso, nos termos 

do disposto no art. 420.°, n.° l, al. a) do CPP. 

 

19-02-2020 

Proc. n.º 950/12.1PBLRA.C1.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (relatora)  

Pires da Graça 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico  

 Conhecimento superveniente  

 Pena de prisão 

 Abuso sexual de crianças 

 Actos sexuais com adolescentes 

 Atos sexuais com adolescentes 

 Medida concreta da pena  

 Pena de prisão 

 Pena única 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

30 

Número 268 – Fevereiro de 2020 

 Pluriocasionalidade 

 

I - Em caso de pluralidade de infrações a lei penal vigente – art. 77.°, do CP - aderiu 

afixação de uma pena conjunta em função de um princípio de cumulação normativa 

de várias penas parcelares, de molde a aplicar uma única pena pela prática de vários 

crimes. 

II. - O acórdão recorrido procedeu a uma apreciação global da conduta do arguido, e 

examinou, de uma forma autónoma em relação às condenações anteriores todos os 

factos, e o que deles ressalta sobre a personalidade do arguido, procurando ter em 

conta a sua individualidade de molde a trazer aos autos uma visão conjunta e atual 

destas circunstâncias. 

III - Na verdade, é de relevar que entre os crimes em concurso nestes autos se encontram 

4 crimes de abuso sexual de crianças, 2 crimes de atos sexuais com adolescentes e 1 

crime de atos sexuais com adolescentes agravado, todos praticados contra a mesma 

vítima, uma menina de 13 anos, com quem o arguido, um homem de mais de 30 anos, 

alega pretender manter uma "relação amorosa" e a quem engravidou. E se encontra, 

ainda, 1 crime de violência doméstica de que foi vítima a ex-companheíra do arguido. 

Crimes estes de uma enorme ilicitude e gravidade que mereceram a devida atenção 

pelo Tribunal "a quo" ao fixar a concreta da medida da pena aplicada. 

IV - Mostra-se correta, justa e adequada à medida da culpa do arguido a pena única de 8 

anos de prisão aplicada ao arguido, tendo em atenção a margem de amplitude entre 

os limites mínimos e máximos da moldura penal aplicável - 4 anos, correspondente 

à pena parcelar mais elevada, e com o limite máximo de 22 anos e 6 meses e os 

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

 

19-02-2020 

Proc. n.º 2165/15.8JAPRT.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (relatora)  

Pires da Graça 

 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Pedido de indemnização civil 

 Admissibilidade de recurso 

 Dupla conforme 

 Constitucionalidade 

 

I -  O art. 129.º, do CP, ao referir-se à responsabilidade civil emergente de crime, dispõe: 

“A indemnização de perdas e danos emergentes de crime é regulada pela lei civil.” 

II - O pedido de indemnização civil fundado na prática de um crime é deduzido no 

processo penal respectivo, só o podendo ser em separado, perante o tribunal civil, 

nos casos previstos na lei (art. 71.º, do CPP quer antes quer depois da revisão operada 

pela Lei n.º 59/98 de 25-08). 
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III - Nos termos do art. 400.º, n.º 3, do CPP, mesmo que não seja admissível recurso 

quanto à matéria penal, pode ser interposto recurso da parte da sentença relativa à 

indemnização civil. 

IV - Porém, o n.º 2 deste preceito dispõe: Sem prejuízo do disposto nos arts. 427.º e 432.º, 

o recurso da parte da sentença relativa à indemnização civil só é admissível desde 

que o valor do pedido seja superior à alçada do tribunal recorrido e a decisão 

impugnada seja desfavorável para o recorrente em valor superior a metade desta 

alçada. 

V - O art. 629.º, n.º 1, do CPC, sobre decisões que admitem recurso dispõe: 

1 - O recurso ordinário só é admissível quando a causa tenha valor superior à alçada 

do tribunal de que se recorre e a decisão impugnada seja desfavorável ao recorrente 

em valor superior a metade da alçada desse tribunal, atendendo--se, em caso de 

fundada dúvida acerca do valor da sucumbência, somente ao valor da causa. 

VI - A viabilidade de recurso de decisão de pedido cível, para o STJ, no domínio da lei 

processual civil, encontra-se ainda subordinada às regras do art. 671.º, do CPC que 

dispõe no seu n.º 1 que cabe revista para o STJ do acórdão da Relação, proferido 

sobre decisão da 1.ª instância, que conheça do mérito da causa ou que ponha termo 

ao processo, absolvendo da instância o réu ou algum dos réus quanto a pedido ou 

reconvenção deduzidos  

VII - Também actualmente, o art. 671.º, do CPC, dispõe no seu n.º 3 que: 

3 - Sem prejuízo dos casos em que o recurso é sempre admissível, não é admitida 

revista do acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e sem 

fundamentação essencialmente diferente, a decisão proferida na 1.ª instância, salvo 

nos casos previstos no artigo seguinte. 

VIII - O art. 672.º, dispõe sobre a “Revista excecional”: 

“1 — Excecionalmente, cabe recurso de revista do acórdão da Relação referido no 

n.º 3 do artigo anterior quando: 

a) Esteja em causa uma questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, seja 

claramente necessária para uma melhor aplicação do direito; 

b) Estejam em causa interesses de particular relevância social; 

c) O acórdão da Relação esteja em contradição com outro, já transitado em julgado, 

proferido por qualquer Relação ou pelo Supremo Tribunal de Justiça, no domínio 

da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, salvo se tiver 

sido proferido acórdão de uniformização de jurisprudência com ele conforme. 

2 — O requerente deve indicar, na sua alegação, sob pena de rejeição: 

a) As razões pelas quais a apreciação da questão é claramente necessária para uma 

melhor aplicação do direito; 

b) As razões pelas quais os interesses são de particular relevância social; 

c) Os aspetos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando cópia 

do acórdão -fundamento como qual o acórdão recorrido se encontra em oposição.” 

IX - Tal regime processual civil constante do anterior n.º 3 do art. 721.º, e do actual n.º 3 

do art. 671.º, do CPC, deve aplicar-se ao processo penal, por força do disposto no art. 

4.º, do CPP. relativamente aos pressupostos de admissibilidade de recurso para o STJ 

que tenha por objecto o pedido de indemnização civil. 
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X - O legislador ao aditar a norma do n.º 3 ao art. 400.º, do CPP, no sentido de que 

“Mesmo que não seja admissível recurso quanto à matéria penal, pode ser interposto 

recurso da parte da sentença relativa à indemnização civil” não excluiu os 

pressupostos processuais de admissibilidade do recurso relativa à indemnização civil, 

que vêm condicionados por regras processuais de natureza cível, como é o caso do 

disposto no n.º 2 do art. 400.º do CPP  

A dupla conforme prevista no regime processual civil surge como complemento do 

n.º 2 do art. 400.º do CPP., como que o reverso em termos cíveis, da al. f) do mesmo 

artigo em termos penais 

XI - O n.º 3 do art. 400.º veio submeter a impugnação de todas as decisões civis proferidas 

em processo penal ao regime previsto na lei adjectiva civil, no sentido de que às 

decisões (finais) relativas à indemnização civil proferidas em processo penal é 

integralmente aplicável o regime dos recursos estabelecido no CPC 

XII - Já o acórdão do TC n.º 442/2012, in DR. N.º 222. série II, de 16-11-2012, não 

julgou inconstitucional a interpretação normativa extraída da conjugação entre os 

arts. 400.º, n.º 3 do CPP, e 721.º, n.º 3, e agora actual art. 671.º, n.º 3, do CPC. 

 

19-02-2020 

Proc. n.º 368/15.4T9SCR.L1.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator)  

Raúl Borges 

 

 Recurso 

 Decisão instrutória 

 Acusação 

 Ofensa à integridade física por negligência 

 Condução de veículo em estado de embriaguez 

 Nulidade  

 Assistente 

 Oposição 

 Suspensão provisória do processo 

 Ministério Público 

 Legitimidade 

 Ofendido 

 

I -  Em decisão instrutória foi declarada a nulidade parcial da acusação quanto aos crimes 

de ofensa à integridade física por negligência e quanto à contra-ordenação, e foi 

proferido despacho de pronúncia quanto ao crime de condução em estado de 

embriaguez. 

II - Tendo em conta a oposição expressa das assistentes, foi indeferida a requerida 

aplicação da suspensão provisória do processo. já que a sua concordância era um 

requisito essencial para tal fixação, nos termos do art. 281.º, n.º 1, al. a), do CPP.  

III - O Ministério Público não se opôs à aplicação daquele instituto. 

IV - As assistentes, se tinham legitimidade para intervir no que aos 3 crimes de ofensa à 

integridade física por negligência dizia respeito, já não tinham essa legitimidade 
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quanto ao crime de condução em estado de embriaguez, por dele não serem 

ofendidas. 

V - Ao ter sido declarada a nulidade parcial da acusação, quanto aos crimes de ofensa à 

integridade física por negligência, a única concordância a obter pelo Meritíssimo Juiz 

para aplicação da suspensão provisória do processo seria a do Ministério Público e 

não já a das assistentes. 

VI - O assistente é, nos termos do disposto no art. 68.º, n.º 1, als. a) e b), do CPP, o 

ofendido, considerando-se como tal o titular do interesse que a lei especialmente quis 

proteger com a incriminação, ou a pessoas de cuja queixa ou acusação particular 

depender o procedimento. 

VII - O crime pelo qual subsiste o procedimento penal é o crime de condução em estado 

de embriaguez, previsto no art. 292.º, n.º 1, do CP, crime de natureza pública, de 

perigo abstrato e que tutela a segurança das comunicações. 

VIII - Nenhuma pessoa ou bem é concretamente atingido pelo perigo (abstrato) causado 

pela conduta típica. 

IX - Se as assistentes eram titulares do interesse protegido pelos crimes de ofensa à 

integridade física por negligência, nominalmente imputados à arguida na acusação, 

já não têm qualquer interesse protegido pelo crime que é o único que subsiste 

processualmente. 

X - A oposição expressa das assistentes para a suspensão provisória do processo, 

requerida pela arguida, relativamente ao crime de condução de veículo em estado de 

embriaguez, p. p. pelos art. 292.º, n.º 1 e 69.º, n.º 1, al. a), ambos do CP, pelo qual 

foi pronunciada, não releva uma vez que a sua concordância ou discordância não 

constitui um requisito essencial para a sua aplicação. 

 

19-02-2020 

Proc. n.º 127/16.7TREVR.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator)  

Raúl Borges 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Matéria de facto 

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

 Competência da Relação 

 Livre apreciação da prova 

 Falta de fundamentação 

 In dubio pro reo 

 Dupla conforme 

 Homicídio privilegiado 

 Compreensível emoção violenta 

 Inimputabilidade 

 Imputabilidade diminuída 

 Atenuação especial da pena 
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I -  O STJ, afora os casos em que julga em 1ª instância, ou em recurso de decisões da 

Relação funcionando em 1.ª instância, não conhece de matéria de facto, salvo o 

conhecimento oficioso de vícios nos termos do n.º 2, do art. 410.º do CPP, pois que 

como resulta do disposto no art. 434.º, do CPP “Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 

e 3 do artigo 410.º, o recurso interposto para o Supremo Tribunal de Justiça visa 

exclusivamente o reexame de matéria de direito.” 

II - Como vem sendo entendido por este Supremo, não é da competência do STJ 

conhecer dos vícios aludidos no art. 410.º, n.º 2, do CPP, como fundamento de 

recurso, quando invocados pelos arguidos, uma vez que o conhecimento de tais vícios 

sendo do âmbito da matéria de facto, é da competência do tribunal da Relação. (arts. 

427.º e 428.º, n.º 1, do CPP) 

III - A matéria de facto encontra-se pois definitivamente fixada e somente perante ela se 

define a aplicação do direito. 

IV - As questões suscitadas pelo arguido relativamente à sua discordância em relação à 

forma como o tribunal de 1.ª instância decidiu a matéria de facto, constituem matéria 

especificamente questionada, integrando-se em objecto de recurso em matéria de 

facto, que foi exercido, tendo a Relação fundamentado a decisão, estranha aos 

poderes de cognição do STJ. 

V - No sistema processual penal, vigora a regra da livre apreciação da prova, em que 

conforme art. 127.º, do CPP, salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é 

apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção da entidade 

competente. 

São admissíveis as provas que não forem admitidas por lei.- art. 125.º, do CPP. 

VI - O citado art. 127.° indica-nos um limite à discricionariedade do julgador: as regras 

da experiência comum e da lógica do homem médio suposto pela ordem jurídica. 

Sempre que a convicção seja uma convicção possível e explicável pelas regras da 

experiência comum, deve acolher-se a opção do julgador, até porque o mesmo 

beneficiou da oralidade e imediação da recolha da prova. 

VII - Os recursos são remédios jurídicos que se destinam a despistar e corrigir erros in 

judicando ou in procedendo, reexaminando decisões proferidas por jurisdição 

inferior. Ao tribunal superior pede-se que aprecie a decisão à luz dos dados que o juiz 

recorrido possuía. 

VIII - Por força do art. 205.º n.º 1 da CRP: As decisões dos tribunais que não sejam de 

mero expediente são fundamentadas na forma prevista na lei. 

IX - O art. 374.º, n.º, 2 do CPP sobre os requisitos da sentença dispõe que: Ao relatório 

segue-se a fundamentação, que consta da enumeração dos factos provados e não 

provados, bem como de uma exposição, tanto quanto possível completa, ainda que 

concisa, dos motivos, de facto e de direito, que fundamentam a decisão, com 

indicação e exame crítico das provas que serviram para formar a convicção do 

tribunal. 

X - O exame crítico das provas imposto pela Lei n.º 59/98 de 25-08 tem como finalidade 

impor que o julgador esclareça "quais foram os elementos probatórios que, em maior 

ou menor grau, o elucidaram e porque o elucidaram, de forma a que se possibilite a 

compreensão de ter sido proferida uma dada decisão e não outra”. 
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XI - Desde que a motivação explique o porquê da decisão e o processo lógico-formal que 

serviu de suporte ao respectivo conteúdo, inexiste falta ou insuficiência de 

fundamentação para a decisão 

XII - 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 

XIII - A violação do princípio in dubio pro reo, que dizendo respeito à matéria de facto 

só pode ser sindicado pelo STJ dentro dos seus limites de cognição, devendo, por 

isso, resultar do texto da decisão recorrida em termos análogos aos dos vícios do art. 

410.º, n.º 2, do CPP, e só se verifica quando seguindo o processo decisório 

evidenciado através da motivação da convicção se chegar à conclusão de que o 

tribunal, tendo ficado num estado de dúvida, decidiu contra o arguido, ou quando a 

conclusão retirada pelo tribunal em matéria de prova se materialize numa decisão 

contra o arguido que não seja suportada de forma suficiente, de modo a não deixar 

dúvidas irremovíveis quanto ao seu sentido, pela prova em que assenta a convicção. 

XIV - Somente é admissível recurso para o STJ, nos casos contemplados no art. 432.º e, 

sem prejuízo do art. 433.º, do CPP. 

No que aqui importa, recorre-se para o STJ: “De decisões que não sejam irrecorríveis 

proferidas pelas relações, em recurso, nos termos do artigo 400º” (art. 432.º, n.º 1, 

al. b), do CPP). 

XV - 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.” 

XV - Por efeito da entrada em vigor da Lei n.º 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 

STJ, 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 do art. 400.º do CPP. 

XVI - Dispõe o art. 133.º, do CP que “Quem matar outra pessoa dominado por 

compreensível emoção violenta, compaixão, desespero ou motivo de relevante valor 

social ou moral, que diminuam sensivelmente a sua culpa, é punido com pena de 

prisão de 1 a 5 anos”. 

XVII - O art. 133.º, do CP não abarca qualquer emoção violenta, mas somente a 

compreensível emoção violenta. 

XVIII - A “diminuição sensível da culpa” tem, assim, de se fundar numa situação 

ao mesmo tempo endógena e exógena ao agente: endógena na medida em que tem 

de corresponder a uma emoção sentida pelo mesmo, e exógena no sentido de que tem 

de ter um suporte externo e objetivo para ser atendível 

XIX - A emoção violenta só é compreensível, isto é, natural ou aceitável, desde que 

exista uma adequada relação de proporcionalidade entre o facto injusto provocador e 

o facto ilícito provocado 

XX - Casos de “diminuição sensível da capacidade de avaliação” podem ser tratados 

como de inimputabilidade ou antes de imputabilidade (diminuída), de acordo com o 
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juízo que o tribunal faça sobre os pressupostos referidos nos n.ºs 2 e 3 do art. 20.º do 

CP  

XXI - No caso de o tribunal considerar o agente imputável, estaremos perante um caso 

de imputabilidade diminuída, mas o legislador não determina nem sequer prevê a 

atenuação da pena, como se imporia caso a imputabilidade diminuída se fundasse 

numa presumida diminuição da culpa. 

É que na determinação do grau de culpa na imputabilidade diminuída há que levar 

em conta as qualidades pessoais do agente, refletidas no facto; quando estas se 

revelarem especialmente desvaliosas do ponto de vista do direito, estaremos perante 

uma culpa agravada, a que corresponderá uma pena necessariamente mais grave. 

XXII - No mesmo sentido pronunciou-se o acórdão do STJ de 27-04-2011 [Proc. n.º 

693/09.3JABRG.P2.S1] quando realça: «A semi-imputabilidade não está 

diretamente prevista no art. 20.º, n.º 2, como causa de atenuação da pena.». 

XXIII - 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 para o tipo respectivo. 

XXIV - A diminuição da culpa ou das exigências de prevenção só poderá, por seu 

lado, considerar-se acentuada quando a imagem global do facto, resultante da 

actuação da(s) circunstância(s), se apresente com uma gravidade tão diminuída que 

possa razoavelmente supor-se que o legislador não pensou em hipóteses tais quando 

estatuiu os limites normais da moldura cabida ao tipo de facto respectivo. 

 

19-02-2020 

Proc. n.º 118/18.3JALRA.C1.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator)  

Raúl Borges 

 

 Recurso de revisão 

 Burla qualificada 

 Novos meios de prova 

 Prova documental 

 Prova testemunhal 

 

19-02-2020 

Proc. n.º 66/09.8GBVLN-B.S1 - 3.ª Secção  

Raúl Borges (relator)  

Manuel Augusto de Matos 

Santos Cabral 

 

 Despacho de arquivamento 

 Requerimento de abertura de instrução  

 Assistente 

 Inadmissibilidade 
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 Recurso  

 Denegação de justiça  

 Prevaricação 

 Funcionário 

 Juiz 

 Advogado 

 Administrador  

 

19-02-2020 

Proc. n.º 72/18.1TRCBR.S1 - 3.ª Secção  

Raúl Borges (relator)  

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso per saltum 

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

 Legítima defesa 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Homicídio  

 Detenção de arma proibida 

 

I -  Os fundamentos de recurso alinhados no n.º 2 do art. 410.º, do CPP, perfilam-se, em 

nosso juízo, como desvios, incongruências ou patologias advenientes de uma estreme 

e proficiente coesão lógico-racional da versão expressa e glosada do ajuizamento 

efectuado pelo tribunal. A contextualização interna e a sua estrutura discursiva 

aparecem aos olhos dos destinatários como factores de perturbação e coesão racional 

pela discrepância formativa do razoar lógico na confrontação com a experiência 

comum e adquirida do ser histórico-social. 

II. - “[A] máxima de experiência é uma regra de comportamento que exprime aquilo que 

acontece na maior parte dos casos (id quod plerumque accidit); mais precisamente, 

essa é uma regra que é dedutível de casos similares ao facto anotado. A experiência 

pode permitir formular um juízo de relação entre factos; ocorre essa relação quando 

se deduz que uma categoria de factos se acompanha de outra determinada categoria 

de factos. Raciocina-se com base neste princípio: “em casos similares, ocorre um 

idêntico comportamento”. Este razoamento permite conferir/verificar a existência de 

um facto histórico obviamente não com certeza, mas com uma probabilidade mais 

ou menos ampla. 

A máxima de experiência é uma regra, e por isso não pertence ao mundo dos factos; 

daí, por isso, um juízo de probabilidade e não de certeza. Todavia não existe outra 

possibilidade de verificação/apuramento, quando não seja disponível uma válida 

prova representativa. 

Importa sublinhar que a prova representativa e o indício diferem não pelo objecto a 

provar, mas sim pela estrutura do procedimento lógico. O objecto a provar pode ser 

um facto principal (fatto di reato), ou facto secundário (uma outra circunstância 
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indiciante). Esta última, de facto, pode ser provada seja mediante uma prova 

representativa, seja uma prova crítica.” (Paolo Tonini, in “Prova Penale”, CEDAM, 

2000, Verona, p. 35, “La massima di esperianza é una regola di comportamento che 

esprime quello che avviene nella maggior parte dei casi (id quod plerumque accidit); 

piú precisamente, essa é una regola che è ricavabile da casi simili”. Ainda segundo 

este autor, e tendo presente a doutrina da Corte di Cassazione “a diferença entre (tra) 

máxima de experiência e mera conjectura reside no facto que no primeiro caso o 

dado é já dado (stato), ou ainda assim vem submetido a verificação empírica e 

portanto (quindi) a máxima pode ser formulada sobre a provisão (scorta) do id quod 

plerumque accidit, enquanto que (mentre) no segundo caso tal verificação não está 

adquirida, nem o poderá ser, e por isso queda afiançada a um cálculo de 

possibilidade, do passo que (sicchè) a máxima permanece insusceptível de 

verificação empírica e portanto de demonstração” (tradução nossa). (Paolo Tonini, 

“Manuale di Procedura Penale”, Giuffrè Editore, Milano, 2008, p. 208.)  

III. - Nesta reconstrução lógico-histórica da realidade factual, o juiz haverá de socorrer-

se de todo o tipo de operações que enformam o raciocínio dedutivo, aqui incluídas 

presunções naturais. […] «As presunções são imprescindíveis para realizar a maior 

parte dos raciocínios e, desde logo, para valorar a maior parte das provas 

praticadas em qualquer juízo e extrair delas as consequências probatórias que 

devam proceder. Pode-se definir presunção «dizendo que é a prova de um facto de 

índole probatória dificultosa por inexistência de prova ou por não ser convincente, 

mediante a prova de outro ou de outros factos conectados logicamente com aquele, 

segundo critérios de experiência, e não contraditados por outras provas, de maneira 

que a prova deste ou de outros factos implica a prova de aquele outro facto» (vide 

“La Prueba Penal”, Carlos Climent Durán, Tirnat lo Blanch, 2ª edición, Tomo I, pags. 

859 e segs., maxime pps. 865 e 869.) 

Michele Taruffo aporta uma cópia de questões à validade da prova com recurso às 

máximas de experiência, questionando “que a experiência comum seja apta a 

construir indutivamente generalizações datadas de uma forma lógica e de um 

conteúdo cognoscitivo praticamente equiparável, ao menos, ao das leis científicas ou 

quase gerais.”         

Refere este autor que a resolução adequada das dúvidas que se possam suscitar acerca 

das máximas de experiência deve tomar em consideração que as máximas de 

experiência não são mais do que a tradução de leis científicas de carácter geral nos 

termos do sentido comum e da cultura média. “Nestes casos, com a condição e que 

a vulgarização da lei científica não haja traído o seu significado originário, pode-se 

equiparar a máxima de experiência comum à lei científica e utilizá-la como lei de 

cobertura da inferência causal. Noutros casos, a máxima de experiência comum 

expressa, em linguagem comum, frequências estatísticas de um grau muito elevado: 

assim, a máxima corresponde com generalizações empíricas de um alto grau de 

probabilidade.” (Michele Taruffo, “La Prueba”, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 268 

e 269       

Para este autor, o juiz encontra-se numa situação diferente das partes e a “narração 

que o juiz constrói pode entender-se como um conjunto ordenado de enunciados, 
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donde um factor importante de ordem o constitui na distribuição destes anunciados 

em quatro níveis distintos:  

- Num primeiro estão os enunciados que descrevem os factos principais. Trata-se 

dos enunciados que se referem a cada uma das circunstâncias (quer dizer dos 

particulares) cuja combinação constitui a narração do facto principal. 

- Num segundo nível estão os enunciados que descrevem factos secundários. Este 

aspecto da narração do juiz é só eventual: não existe, com efeito, quando não há 

factos secundários dos que podem extrair inferências relativas à verdade ou 

falsidade de enunciados sobre factos principais; 

- Num terceiro nível da narração do juiz compreende os enunciados que resultam de 

provas praticadas em juízo: trata-se, por exemplo das declarações prestadas pelas 

testemunhas, ou das afirmações contidas num documento ou num laudo pericial; 

- Num quarto nível, cuja presença é em princípio eventual, ainda que de facto 

frequente, compreende as circunstâncias das que se podem extrair inferências 

relativas à credibilidade ou à fiabilidade dos enunciados que estão no terceiro 

nível.” (Michele Taruffo, “Simplemente la Verdad. El Juez y la construción de los 

hechos”, Marcial Pons, Madrid, Madrid, 2010, 232-234.)     

IV. -Para o Professor Figueiredo Dias, em lição que vem desde 1974, inserta nos sumários 

à 2ª turma do 2.º ano, das lições de Direito Penal (aditamentos de 1977), “considera-

se exercício do direito de legítima defesa, e consequentemente causa justificativa, o 

facto praticado como meio necessário à defesa contra a agressão actual e ilícita de 

interesses jurídicos do agente ou de terceiros ”. “Pensamento fundamental da 

legítima defesa é o de que o direito não pode nunca ceder perante o ilícito”. 

Especificando e detalhando os requisitos que inerem ao instituto de legítima defesa, 

ensinava este Professor, que: “a) Quanto à agressão, exige-se que ela seja “actual” 

e “ilícita”.  

Por agressão entende-se todo e qualquer comportamento humano que represente 

uma ameaça para interesses juridicamente protegidos.   

Exigir a actualidade da agressão significa que a legítima defesa deve ter lugar 

depois de ela se ter iniciado e antes de ter terminado, quando, por conseguinte, a 

defesa ainda pode ter êxito; se a agressão for um crime exigir-se-á, pois, que este já 

tenha tido inicio mas ainda se não tenha consumado (o caso do furto não ê 

excepção).  

Exigir a ilicitude da agressão significa que a esta liga a ordem jurídica um sentido 

de desvalor jurídico; mas, porque se pensou que poderia haver agressões lícitas para 

quem as pratica, mas que todavia o atingido não teria obrigação de suportar (casos 

de obediência devida a ordens ilegais), já se disse que a ilicitude teria de ser aferida 

pelo lado de quem sofre a agressão.   

b) Quanto ã defesa, exige-se que ela seja “necessária”. 

Que a defesa tem de ser necessária resulta já do pensamento fundamental da legítima 

defesa como colisão de interesses e resulta legalmente do n.º 3 do art. 46º do Código 

Penal (de (1886). Significa este requisito que a defesa só será legítima se ela se 

apresentar como indispensável para a salvação de um interesse jurídico do agredido 

e, portanto, como o meio menos gravoso para o agressor (daí o nº 2 do artigo citado 

[…]. 
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Depois de enumerar duas situações que podem suscitar alguma controvérsia, quais 

sejam o da provocação e a eventual desproporção dos meios de defesa utilizados para 

repelir uma agressão, o Professor que vimos citando reputa necessário que: “d) 

Também na legítima defesa devem considerar-se necessários, em geral, elementos 

subjectivos da justificação: só quem age com conhecimento da situação e com a 

vontade de se defender (animus defendendi) pode justificar-se – ainda que outros 

fins concorram com a vontade de se defender”. 

Hodiernamente, escreveu o Professor coimbrão que «[…] o fundamento da figura em 

estudo seja visto, predominante ou exclusivamente, [como] a defesa necessária – e 

consequente preservação – do bem jurídico (para mais ilicitamente) agredido, deste 

modo considerando esta causa justificativa um instrumento (relativo) socialmente 

imprescindível de prevenção e por aí, de novo, de defesa da ordem jurídica». (cfr. 

Figueiredo Dias, Jorge, “Direito Penal. Parte Geral. Tomo I, Questões Fundamentais. 

A Doutrina do Crime”, Coimbra Editora, 2004, pps. 381 e ss.) 

«O conceito de agressão deve compreender-se como ameaça derivada de um 

comportamento humano a um bem juridicamente protegido», sendo que o bem 

ameaçado deve ser juridicamente – não necessariamente jurídico-penalmente – 

protegido. Por exemplo a vida, a integridade física, a liberdade, a autodeterminação 

sexual. A propriedade, a posse, o bom nome, o crédito, etc. constituem interesses 

juridicamente protegidos para efeito de legítima defesa».  

São requisitos da acção de defesa «[…] a teleologia da norma e aos fundamentos da 

justificação: (…) têm a ver com a necessidade do meio empregado, decerto, mas 

também (e, num certo sentido, ainda mais) com a necessidade da defesa como tal na 

situação, face à exigência de prevalência do Direito sobre o ilícito na pessoa do 

agredido: não há defesa legítima se ela for desnecessária. Até – ainda porque, 

analisando-se também a legítima defesa – já o vimos – numa colisão de bens, esta 

só existirá verdadeiramente se, de acordo com os critérios de valor da ordem 

jurídica, for necessário salvar um deles à custa do outro. Esta é uma questão – e 

essencial -, questão diferente – e subordinada – a de saber, assente a necessidade 

da defesa como tal e existindo vários meios possíveis de defesa, do qual ou dos quais 

é lícito lançar mão».  

À idoneidade do meio «[…] para deter a agressão», acrescerá sempre a necessidade 

de defesa.”  

Ainda na doutrina indígena “o nome “legitima defesa” é atribuído no Código Penal 

de 1982/95 ao facto praticado “como meio necessário para repelir a agressão actual 

e ilícita de quaisquer interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro. 

Na linguagem do Direito, a expressão significa a defesa contra agressões ilícitas, 

que é permitida aos particulares sem recurso aos tribunais. A sua origem linguística 

é a expressão francesa «légitime defense»”. (Maria Fernanda Palma, Direito Penal. 

Parte Geral. A Teoria geral da infracção como teoria da decisão penal, AAFDL, 2018, 

pág. 279. Vide ainda, na doutrina estrangeira, Claus Roxin, “Derecho Penal, Parte 

General, Tomo I, Fundamentos. La Estrutura de la Teoria del Delito”, Civitas, 

Madrid, 1997, 608 e segs.)  

IV. - Estipula o art. 30.º, n.º 1, do CP que “O número de crimes determina-se pelo 

número de tipos de crime efectivamente cometidos ou pelo número de vezes que o 
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mesmo tipo de crime for preenchido pela conduta do agente.” (Afeiçoando a análise 

do preceito á problemática do instituto do ne bis in idem, defende Inês Ferreira Leite, 

““Ne (Idem) Bis In Idem. Proibição da Dupla Punição e de Duplo Julgamento: 

Contributos para a Racionalidade do Poder Punitivo Público, Vol. I, AAFDL Editora, 

2016, p. 860, que o sentido a conferir ao termo “efectivamente” “é a que impõe ao 

intérprete que relacione o termo “efectivamente”, não com o preenchimento dos 

pressupostos da responsabilidade penal, nem com um critério único – como a acção, 

o resultado ou o bem jurídico –, mas antes com o conjunto de critérios sobre os quais 

se assentou a proibição de um ne bis in idem e que forma focados no capítulo 

anterior: identidade do agente, unidade normativo-social do facto, identidade 

funcional da norma de valoração e identidade funcional da norma sancionatória.”)   

Para a Autora – e mantendo sempre uma presença e uma correlação com a temática 

do princípio ne bis in idem – “para que se conclua pela existência de um concurso 

efectivo de crimes, previsto no nº 1 do artigo 30º e regido plenamente pelo artigo 

77º, ambos do CP, não basta a verificação de vários tipos incriminadores. É ainda 

preciso que, subjacente a cada um dos tipos em concurso, esteja, efectivamente, um 

crime autónomo sobre o qual possa ser realizado um juízo de censura jurídico-penal 

também autónomo. Não poderá, portanto, concluir-se no sentido de concurso 

efectivo de crimes sempre que: o mesmo agente pratique um só facto normativo-

socialmente unitário, em sentido estrito, na sua unidade mínima; o mesmo agente 

pratique um facto normativo-socialmente unitário, em sentido amplo, quando algum 

dos elementos nucleares do facto – desvalor da acção, desvalor do resultado ou 

imputabilidade – não permita a autonomização necessária para a realização de dois 

ou mais juízos de censura jurídico-penal distintos, imprescindível para a 

determinação, também individual, das respectivas penas; ou o mesmo agente 

pratique uma pluralidade de factos, mas a aplicação de m dos tipos incriminadores 

imponha a ponderação de alguma das unidades nucleares essenciais a outro ou 

outros dos tipos incriminadores, ocorrendo assim uma dupla valoração proibida do 

mesmo facto, no seu sentido normativo-social.” (Inês Ferreira Leite, ibidem, vol. II, 

p. 287)          

“No plano do concurso, estando em causa a proibição da dupla valoração, interessa 

avaliar a identidade normativo-social dos factos que constituem cada tipo 

incriminador e que não poderão deixar de ser valorados, em sede de determinação 

da medida da pena, Assim, não basta o preenchimento do tipo incriminador, é 

preciso que, subjacente a cada um dos tipos em concurso, resulte, efectivamente, um 

desvalor autónomo, sobre o qual possa ser realizado um juízo de censura jurídico-

penal, também autónomo.” (Inês Ferreira Leite, ibidem, vol. I, p. 861)    

V. - Procurando pontilhar os traços definidores e essenciais da temática da unidade e 

pluralidade de infracções, refere Claus Roxin, (Derecho Penal. Parte General, Tomo 

II. Especiales Formas de aparición del delito. Civitas e Thomson, 2014, Editorial 

Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), pps. 941 a 987), que ocorre alguma dificuldade no 

seu exacto e delimitador campo de reconhecimento jurídico-categorial dado que, por 

vezes, as categorias do concurso ideal e concurso real se entrecruzem ou mesclem 

com o concurso de leis (ou unidade de leis, “es difícil hablar de un autentico 
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“concurso” ou concorrência de diversas leys, porque la condena se basa sólo en una 

infracción de ley” – cfr, Claus Roxin, ibidem, p. 998). 

“Os conceitos da linguagem legal “unidade de facto” e “pluralidade de facto” 

explicam-se porque no primeiro caso as distintas infracções d lei se produzem 

através de um facto e no segundo através de uma pluralidade de factos. As 

expressões habituais na linguagem técnico “concurso ideal” e “concurso real” 

baseiam-se na ideia de que o concurso realmente efectivamente (=realmente) 

existem vários factos, enquanto que a pluralidade de infracções da lei no concurso 

ideal só é de natureza ideal, quer dizer, baseiam-se numa pluralidade de tipos 

realizados enquanto que realmente só se cometeu uma acção”, “No concurso ideal 

homogéneo naturalmente só está disponível o marco penal do preceito lesionado 

várias vezes, Pelo contrário no concurso real fixa-se uma pena individual pra cada 

um dos factos e em seguida será configurada a partir das penas individuais uma 

“pena conjunta ou global”, que por regra geral consiste em “um aumento da pena 

mais alta merecida”. (Claus Roxin, ibidem, p. 941-942) Prossegue o Mestre que “o 

conceito de acção da teoria do concurso não se identifica nem com o conceito de 

acção do sistema de delito (o facto como uma acção típica, antijurídica e culpável) 

nem com o conceito processual penal de “facto”. (Claus Roxin, ibidem, p. 944) “A 

unidade de acção (quer dizer, a existência de uma mesma acção) [não se pode 

confundir] com “unidade de facto”. Certamente, cada unidade de facto pressupõe 

uma unidade de acção (isto é, a realização do resultado através de uma acção). Mas 

à unidade de acção se hão-de acrescer várias infracções da lei (de diferente ou da 

mesma natureza) para que surja uma unidade de facto.” (Pode distinguir-se entre 

acção em sentido natural, a unidade típica de acção e a unidade natural de acção) 

(Claus Roxin, ibidem, pps. 944-945) 

“A acção em sentido natural é uma manifestação da personalidade penalmente 

relevante que se manifesta nos delitos de comissão num emprego de energia positiva, 

quer dizer num movimento corporal levado pela vontade do actuante: por exemplo 

uma pedrada)”; já “a unidade típica de acção que se denomina também unidade 

jurídica ou normativa de acção e que às vezes é qualificada como unidade típica de 

valoração, se dá se a conduta típica, já seja conceptualmente, ou ao menos fáctica 

ou tipicamente, pressupõe várias acções únicas”; por fim “dá-se uma unidade 

natural de acção quando o agente põe operativa a vontade unitária dirigida à 

consecução de um resultado no mundo exterior através de uma pluralidade de actos 

uniformes e esses actos operantes individuais em virtude da sua conexão espacial e 

temporal é objectivamente reconhecível que pertencem de tal modo ao mesmo grupo 

que formam uma acção segundo a normal concepção da vida. (…) Há “quatro 

critérios que se devem dar juntos para a unidade natural da acção: uma vontade 

única; uma pluralidade de actos uniformes; uma estreita relação e conexão espacial 

e temporal dos actos individuais; e a sua pertença ao mesmo grupo reconhecível 

também objectivamente a para um terceiro”. (Claus Roxin, ibidem, pps. 945-950. 

Desenvolvidamente cfr. pps. 950 a 959)  

VI. - Pontuando concretamente a situação configurada no caso em solução, refere Inês 

Ferreira Leite, que a relação sugerida entre a imputação de um crime de homicídio 

(art. 131.º, do CP) e o de detenção de arma proibida 86.º, n.º 1 do RJAM é de concurso 
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efectivo ideal. Para acrescentar, de seguida, que “em alguns destes casos existe 

unicidade normativo-social do facto e a condenação em concurso efectivo pelo uso 

da arma na prática do crime corresponde a uma errónea conceção do concurso 

aparente e a uma dupla valoração (proibida) do desvalor da acção.” (Inês Ferreira 

Leite, ibidem, vol. II, p. 53). (Refira-se que a Autora utiliza o conceito (complexo e 

extensivo) de “unicidade normativo-social de sentido” fazendo-a integrar ou 

depender da verificação dos seguintes critérios: “fenómeno social, teleologia 

comportamental, identidade narrativa, assimilação pela linguagem e 

correspondente compreensibilidade jurídica.” (Ibidem, vol. II, p. 239)    

O critério da resolução do problema do ne bis in idem, refere Inês Ferreira Leite, na 

obra citada terá sido lidimamente exposto por António Pinto Monteiro, quando 

escreve no seu “Cláusula Penal e Indemnização” que “será a partir da finalidade das 

normas sancionatórias em “concurso” que se poderá indagar da possibilidade de 

cumulação de sanções. Caso as normas sancionatórias visem a satisfação do mesmo 

interesse ou a obtenção da mesma finalidade, então, não poderá haver, logicamente, 

cúmulo. Quando, pelo contrário, as normas sancionatórias em concurso procurem 

dar resposta a distintas necessidades jurídicas, então, a haver cúmulo, será, como 

este autor explica, um mero “cúmulo aparente”.”    

Mais adiante, a Autora refere que “a proibição do ne bis in idem material assenta em 

quatro ordens de exigências: i) identidade do sujeito; ii) identidade normativo-social 

do facto; iii) identidade funcional da norma de valoração; e iv) identidade funcional 

da norma sancionatória”. 

 

19-02-2020 

Proc. n.º 1125/16.6PZLSB.L1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator)  

Manuel Augusto de Matos 
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I -  Na audiência de julgamento o Tribunal notificou o arguido e a sua defensora da 

alteração da qualificação jurídica dos factos constantes da acusação, nos termos e 

para os efeitos do disposto no art. 358.º, n.ºs 1 e 3, do CPP, tendo considerado que o 

comportamento do arguido deverá ser valorado como concurso real de infracções, 

concretamente como correspondendo a 8 crimes de abuso sexual de crianças p. e p. 

pelo art. 171.º, n.º 1, do CP, em vez da imputação feita na acusação de 2 crimes de 

abuso sexual de crianças na forma continuada, um deles agravado. 

II - A defensora do arguido declarou então que prescindia do prazo previsto no art. 358.º, 

n.º 1 (2.ª parte), do CPP, tendo, seguidamente, sido proferido o acórdão agora 

recorrido. 

III - Não ocorreu qualquer alteração, substancial ou não substancial, dos factos imputados 

na acusação pública, mas sim uma alteração da qualificação jurídica dos mesmos. 

IV - O instituto da alteração dos factos descritos na acusação ou na pronúncia visa 

assegurar as garantias de defesa ao arguido pois «[o] que a lei pretende é que aquele 

não venha a ser julgado e condenado por factos diferentes daqueles por que foi 

acusado ou pronunciado, por factos que lhe não foram dados a conhecer 

oportunamente, ou seja, venha a ser censurado jurídico-criminalmente com violação 

do princípio do acusatório, sem que haja tido a possibilidade de adequadamente se 

defender». 

V - Sendo que a solução legislativa introduzida pela Reforma de 1998 com o aditamento 

do n.º 3 ao art. 358.º do CPP dissipou as dúvidas que ao longo do tempo se formaram 

sobre o alcance da alteração da subsunção jurídica dos factos efectuada pelo tribunal, 

ao consagrar «a solução da admissibilidade da qualificação jurídica livre pelo tribunal 

de julgamento, com a restrição da comunicação prévia da alteração ao arguido» 

VI - Não assistindo igualmente qualquer razão ao arguido quando afirma que «poderia o 

Tribunal Colectivo, logo no início da audiência de julgamento, e antes de o arguido 

ter prestado qualquer tipo de declaração, ter procedido à alteração da qualificação 

jurídica, alterando a imputação de crime continuado para a prática dos oito crimes 

pelo qual veio a ser condenado, e aí, já o arguido teria podido, ciente do número de 

crimes que lhe seriam imputados, de forma esclarecida e consciente, optar entre 

prestar declarações ou remeter-se ao silêncio». 

VII - A alteração da qualificação jurídica dos factos apenas pode ocorrer após o 

apuramento dos factos o que resulta da produção da prova e da sua análise crítica e 

concatenada portanto, em momento posterior à produção de prova e anterior à 

prolação da decisão final, entendimento que encontra desde logo apoio no texto do 

art. 358.º, n.º 1, do CPP, no segmento «no decurso da audiência», e actualmente 

consagrado no acórdão de fixação de jurisprudência n.º 11/2013. 

VIII - A circunstância de o arguido haver confessado integralmente e sem reservas os 

factos imputados não constituiu impedimento ao exercício do seu direito de defesa 

na sequência da comunicação feita pelo Tribunal da alteração da qualificação jurídica 

dos factos. 

IX - Interessando ainda sublinhar que «[a] confissão do arguido reporta-se aos “factos” 

e não à qualificação jurídica dos mesmos, pelo que não há um direito do arguido à 

imodificabilidade da qualificação jurídica dos factos após a confissão. A posição 

processual do arguido é protegida pelo dever do tribunal de comunicação prévia da 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

45 

Número 268 – Fevereiro de 2020 

alteração da qualificação jurídica dos factos confessados. Por outro lado, o direito 

processual Português não dá qualquer protecção à expectativa do arguido que 

confessa em relação à sua pena». 

X - Conclui-se, assim, que não foi violado nem o direito de exercício do contraditório 

nem o de defesa em geral, não se verificando nenhuma das causas de nulidade 

contempladas no art. 379.º, do CPP. 

XI - No que concerne ao grau de culpa do arguido, refira-se que a intensidade dolosa, na 

modalidade de dolo directo, e a motivação do mesmo para a prática dos factos, 

traduzida no intuito de se estimular sexualmente, indiferente à pouca idade das 

menores, assim como o grau de ilicitude da conduta, sobretudo, no que se refere ao 

grau de violação dos deveres impostos, considerando que, sendo o companheiro da 

avó de uma das meninas e amigo da família da outra menina, impunha-se como um 

imperativo categórico absolutamente básico e essencial, à luz de regras elementares 

de ética comportamental e de convívio social, que zelasse pelo bem-estar desta 

menores e as protegesse de qualquer perigo para a sua saúde e bem-estar físico, moral 

e emocional e para o seu processo de crescimento saudável e de desenvolvimento 

integral da sua personalidade. 

XII - Com carácter agravante, as exigências de prevenção geral, que são fortíssimas, em 

face da indesejável proliferação de crimes de natureza idêntica, atenta a natureza do 

bem jurídico protegido, em que é de exigir e de esperar que as crianças se encontrem 

protegidas de todo o tipo de agressões ao seu bem-estar, tanto do ponto de vista 

material, como na perspectiva do seu equilíbrio psíquico e emocional e sexual e o 

grande alarme social que estes tipos de crimes provocam, dado o seu carácter 

repulsivo e contrário à consciência ética da generalidade dos cidadãos. 

XIII - Com natureza atenuante a postura do arguido perante os factos, que confessou, 

revelando ter capacidade de auto-censura e o arrependimento e a vergonha 

sinceramente manifestados, que indiciam sensibilidade aos valores ético-jurídicos 

que regem o convívio social. 

XIV - Neste contexto, mostram-se adequadas e proporcionais ao grau de culpa do 

arguido, à gravidade dos factos e às exigências de prevenção geral e especial, as 

seguintes penas de 2 anos de prisão para cada 1 dos crimes de abuso sexual de 

criança, p. e p. pelo art. 171.º, n.º 1 do CP. 

XV - Na determinação da pena conjunta, impõe-se atender aos princípios da 

proporcionalidade, da adequação e proibição do excesso, imbuídos da sua dimensão 

constitucional, pois que «[a] decisão que efectua o cúmulo jurídico de penas, tem de 

demonstrar a relação de proporcionalidade que existe entre a pena conjunta a 

aplicar e a avaliação – conjunta - dos factos e da personalidade, importando, para 

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

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

foram fruto de impulso momentâneo ou actuação irreflectida, ou se de um plano 

previamente elaborado pelo arguido», sem esquecer, que «[a] medida da pena 

única, respondendo num segundo momento também a exigências de prevenção geral, 

não pode deixar de ser perspectivada nos efeitos que possa ter no comportamento 

futuro do agente: a razão de proporcionalidade entre finalidades deve estar presente 
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para não eliminar, pela duração, as possibilidades de ressocialização (embora de 

difícil prognóstico pelos antecedentes)”» .  

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

correlacionar conjuntamente os factos e a personalidade do condenado no domínio 

do ilícito cometido por forma a caracterizar a dimensão e gravidade global do 

comportamento delituoso do agente, na valoração do ilícito global perpetrado. 

XVI - Tendo em conta o nexo espácio-temporal existente entre os crimes, determinado 

algo difusamente, decorrendo entre a Primavera de 2015, Verão de 2016 e Páscoa de 

2016, e o circunstancialismo que envolveu a sua prática, somos levados a concluir 

que a pluriocasionalidade observada não radicará na personalidade do arguido. 

XVII - Estão em causa crimes praticados contra duas crianças, sobressaindo, na imagem 

global do facto, uma atitude muito censurável do arguido, sendo elevada a ilicitude 

global do comportamento do arguido revelada nos crimes cometidos, observando-se 

aqui intensas exigências de prevenção geral.  

XVIII - Sem que tal signifique esbatimento do juízo de censura que se tem de 

formular ao arguido pela prática dos factos, há que dar nota de que o modo da 

execução dos crimes não atingiu a superlativa gravidade inerente e acrescida que se 

observa noutros contextos e circunstâncias já que a maioria dos actos foram 

executados por cima da roupa das menores. 

XIX - O arguido confessou integralmente e sem reservas os factos praticados. E fê-lo, 

cumpre referi-lo, logo no primeiro interrogatório perante o Ministério Público, tendo 

aí expressado, como se regista no respectivo auto, «por palavras e lágrimas o 

arrependimento que sente e, do mesmo passo, a consciência de que as condutas 

praticadas revestem elevada censurabilidade», reconhecendo-se expressamente no 

acórdão recorrido, sobre a fixação das penas singulares, «a postura do arguido 

perante os factos, que confessou, revelando ter capacidade de auto-censura e o 

arrependimento e a vergonha sinceramente manifestados, que indiciam 

sensibilidade aos valores ético-jurídicos que regem o convívio social». 

XX - Neste enquadramento, valorando globalmente os factos e a personalidade do 

arguido, tendo presente que a pena conjunta há-de ser fixada nos limites da moldura 

abstracta do cúmulo, entre os 2 anos de prisão e os 16 anos de prisão, e tendo em 

atenção a sua inserção familiar e social, justifica-se que a pena única aplicada na 

decisão recorrida sofra uma correcção no sentido da sua diminuição, sendo mais 

adequada e ajustada à gravidade da conduta global do arguido a pena única de 5 anos 

de prisão a qual satisfaz os interesses da prevenção. 

XXI - O arguido tinha 51 anos de idade, tendo agora 55 anos de idade e continua a viver 

com a companheira e a beneficiar do seu apoio, a avó de uma das menores ofendidas, 

numa dinâmica conjugal pautada pela afectividade e apoio mútuo, ainda que com 

algumas dificuldades decorrentes da situação de saúde (da companheira) e da 

fragilidade emocional de ambos, estabelecendo na localidade onde reside uma 

interacção social adequada. 

XXII - O arguido já sofreu oito condenações em penas de prisão efectiva por vários 

crimes de furto qualificado e por dois crimes de furto de uso de veículo no período 

compreendido entre 1985 e 1998, para além de uma pena de multa, em 2000, por um 
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crime de ofensa à integridade física e tem aguardado os trâmites deste processo em 

liberdade sujeito a termo de identidade e residência.  

XXIII - O arguido assumiu a conduta que resultou provada, revelando uma postura crítica 

em relação aos factos ocorridos pois reconhece, e sempre interiorizou, a ilicitude e a 

gravidade dos factos praticados, bem como o impacto nas menores molestadas e suas 

famílias. 

XXIV - Neste enquadramento, e tendo em conta que os seus antecedentes criminais se 

reportam a datas mais remotas e se referem a crimes de diferente natureza dos crimes 

aqui em causa, considera-se possível a formulação de um juízo de prognose favorável 

à reinserção social do arguido junto da sua família, na convicção de que a ameaça da 

pena constituirá para ele uma séria advertência para não voltar a delinquir. 

XXV - Assim, ao abrigo do disposto no art. 50.º, do CP, por se considerar que a simples 

censura do facto e a ameaça da prisão realizam de forma adequada e suficiente as 

finalidades da punição, suspende-se a execução da pena pelo período de cinco anos, 

ficando o arguido sujeito, nos termos do art. 53.º, n.º 1, do CP, a regime de prova, 

competindo aos Serviços de Reinserção Social elaborar um plano de integração 

adequado. 

 

19-02-2020 

Proc. n.º 155/16.2JALRA.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos(relator)   

Lopes da Mota 

 

 Recurso per saltum 

 Condenação 

 Conduta anterior ao facto 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Cúmulo jurídico 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Circunstâncias atenuantes 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I -  Nos termos do n.º 1 do art 77.º do CP, quando alguém tiver praticado vários crimes 

antes de transitar em julgado a condenação por qualquer deles é condenado numa 

única pena, na qual são considerados, em conjunto, os factos e a personalidade do 

agente. De acordo com o art. 78.º, n.ºs 1 e 2, esta regra é aplicável quando, após o 

trânsito em julgado de uma decisão condenatória por qualquer desses crimes, se 

mostrar, perante condenações transitadas em julgado, que o agente praticou, 

anteriormente àquela condenação, outro ou outros crimes (conhecimento 

superveniente do concurso), sendo a pena que já tiver sido cumprida descontada no 

cumprimento da pena única aplicada ao concurso de crimes. 
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II - A pena única corresponde a uma pena conjunta resultante das penas aplicadas aos 

crimes em concurso segundo um princípio de cúmulo jurídico, seguindo-se o 

procedimento normal de determinação e escolha das penas – que, em caso de 

conhecimento superveniente, se encerrou definitivamente, quanto às penas que o 

integram, com o trânsito em julgado da decisão relativamente a cada uma delas, nos 

processos em que foram aplicadas –, a partir das quais se obtém a moldura penal do 

concurso (pena aplicável), a qual, tratando-se de pena de prisão, tem como limite 

máximo a soma das penas concretamente aplicadas, não podendo ultrapassar 25 anos, 

e, como limite mínimo, a mais elevada das penas concretamente aplicadas aos vários 

crimes (art. 77.º, n.º 2, do CP). 

III - A determinação da pena única conjunta efectua-se através de nova sentença que 

efectue o cúmulo jurídico das penas aplicadas a cada um dos crimes em concurso 

(desconsiderando-se, se for caso disso, anteriores cúmulos jurídicos em que alguma 

ou algumas delas tenham participado), mediante audiência e realização das 

diligências necessárias, sendo competente para o efeito o tribunal da última 

condenação (arts. 471.º e 472.º, do CPP), ou seja, o que aplica a última das penas 

correspondentes aos crimes em concurso, funcionando como tribunal colectivo no 

caso previsto no n.º 2, al. b), do art. 4.º, do CPP, o qual, por ser o último a intervir 

em tempo e na cadeia das condenações, dispõe dos elementos de ponderação mais 

completos e actualizados e que, portanto, é o que está em melhor plano para colher a 

visão que se quer de panorâmica completa e actual do trajecto de vida do arguido, 

sendo irrelevante a data do respectivo trânsito. 

IV - Dos crimes em concurso, de idêntica natureza e com similar modo de execução, 2 

deles na mesma ocasião, em 27-05-2010, outro em 06-10-2010 e um outro em 05-

02-2011, resultou a apropriação de 1 telemóvel, 1 fio de ouro, 1 relógio, no valor 

total de € 625,00, de mais 2 telemóveis, 1 deles recuperado, e da importância de cerca 

de € 29,00 em dinheiro. O arguido tinha 18 anos de idade à data da prática dos factos 

a que se refere o processo, tendo completado 19 anos antes da prática dos factos dos 

outros 2 processos. 

V - Na determinação da pena há que ponderar as necessidades de prevenção, em 

particular as necessidades de prevenção especial de socialização, que vão determinar, 

em último termo, a medida da pena, seu «critério decisivo», com referência à data da 

sua aplicação, tendo em conta as circunstâncias a que se refere o art. 71.º, do CP, 

nomeadamente as condições pessoais do agente e a sua situação económica [n.º 2, al. 

d)], que relevam por essa via. 

VI - Tendo em conta a idade do arguido à data da prática dos factos (18 e 19 anos), o 

longo período de tempo (mais de 8 anos) decorrido desde então e desde a última 

condenação relevante para o cúmulo (mais de 4 anos), o seu bom comportamento 

prisional no cumprimento da anterior pena única aplicada noutro processo, que 

incluiu 2 das penas parcelares, o comportamento posterior aos crimes em concurso, 

a sua situação familiar e o facto de o arguido, uma vez em liberdade, a partir de 2016, 

não ter cometido outros crimes, deve, na determinação da pena, prestar-se especial 

atenção às necessidades de prevenção especial, agora substancialmente reduzidas, as 

quais, satisfeitas as exigências de prevenção geral, relevam como seu critério 

decisivo. Levando-se ainda em conta que, nesta ponderação das exigências 
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antinómicas de prevenção geral e de prevenção especial, se deve evitar inaceitável 

efeito de dessocialização e que não se indiciam factores que actualmente revelem 

insusceptibilidade de ser influenciado pela pena ou que determinem um juízo de 

prognose negativo quanto a falta de preparação para manter uma conduta lícita. 

VII - Tendo presente a moldura da pena aplicável e que os crimes cometidos, violadores 

dos mesmos bens jurídicos, concentrados num longínquo espaço de tempo, bem 

como a sua não elevada gravidade (na consideração das concretas circunstâncias 

relevantes, nos termos do disposto no art. 71.º, do CP), não foram seguidos de outros 

que permitam concluir que o arguido iniciava então uma carreira criminosa, bem 

como, as demais circunstâncias de relevo para a averiguação da actual necessidade 

da pena, e considerando, em conjunto, os factos e a personalidade do agente (art. 77.º, 

n.º 1, do CP), mostra-se justificada a redução da pena única aplicada, fixando-se esta 

em 4 anos de prisão, por, nesta medida, se mostrar proporcional e adequada às 

finalidades que a sua aplicação visa realizar (art. 40.º, do CP). 

 

19-02-2020 

Proc. n.º 161/10.0GHSTC.E2.S1 - 3.ª Secção  

Lopes da Mota (relator)  

Conceição Gomes  

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça  

 Homicídio  

 Dolo eventual  

 Condenação  

 Pena de prisão  

 Medida concreta da pena  

 Decisão interlocutória  

 Decisão que não põe termo ao processo 

 

I -  Da matéria de facto provado resulta que o arguido e a vítima, depois de saírem do 

bar, quando se encontravam na rua, a cerca de 2 metros da porta, iniciaram contenda 

física, tendo trocado socos entre si, após o que foram separados por uma testemunha, 

que afastou a vítima do arguido, tendo estes iniciado discussão, momento em que a 

testemunha retornou ao interior do bar para pedir ajuda e que, nessa altura, porque 

viu a vítima a dirigir-se novamente na sua direcção, não estando provado que esta 

exibisse ou estivesse na posse de qualquer instrumento de agressão, o arguido retirou 

do bolso uma navalha com cerca de 7 cm de lâmina e comprimento total de 16,5 cm 

e, dela fazendo uso – com o propósito concretizado de atingir a vítima, bem sabendo 

que a sua acção era apta a tirar a vida, resultado com que se conformou –, atingiu 

esta no tórax, provocando-lhe um ferimento que foi causa directa e necessária da sua 

morte.  

II - Para que se possam considerar preenchidos os requisitos da legítima defesa torna-se 

necessário que o facto praticado o seja como «meio necessário para repelir a agressão 

actual e ilícita» (art. 32.º, do CP). Exige-se, pois, que a agressão seja actual, isto é, 
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que esteja em curso, porque já se iniciou ou ainda persiste, ou seja iminente, porque 

o bem jurídico objecto da acção de agressão se encontra já imediatamente ameaçado, 

em particular porque esta já alcançou o estádio de actos de execução ou de actos 

preparatórios puníveis, e exige-se que os meios utilizados na defesa sejam os 

necessários para repelir a agressão, ou seja, os meios idóneos para a deter, e, dentre 

estes, estando vários disponíveis, o menos gravoso para o agressor. Questão 

discutida, a propósito do requisito da actualidade da agressão, é, porém, a de saber 

se se pode aceitar como actual uma agressão que, não obstante não ser iminente, já 

se sabe antecipadamente, com certeza ou com elevado grau de segurança, que ela vai 

acontecer.  

III - Atendendo a que o arguido e a vítima andavam envolvidos em luta física, trocando 

socos entre si, que tinham sido separados pela testemunha, que se afastou para pedir 

ajuda, e que a agressão ocorreu nessa altura, quando a vítima se dirigia novamente 

na direcção do arguido, pode razoavelmente aceitar-se que ainda persistia uma 

situação de agressão que, na dinâmica dos factos, era recíproca, o que poderia 

justificar uma acção de defesa por parte do arguido se se pudesse concluir, com a 

necessária segurança, pela ilicitude do comportamento da vítima (como se tem 

sublinhando, não existe legítima defesa recíproca). Mas, mesmo que assim fosse, ou 

que se admitisse que o arguido sabia antecipadamente, com certeza ou elevado grau 

de segurança, que nova agressão ia acontecer, sempre se imporia a conclusão de que, 

neste quadro, o desferimento do golpe de navalha pelo arguido, apenas porque a 

vítima se dirigia na sua direcção, não era o meio necessário para pôr termo à acção 

deste.  

IV - Assim sendo, não pode concluir-se que se mostram preenchidos os requisitos de 

legítima defesa, que constituem pressuposto de punição por excesso dos meios 

empregados na defesa, nos termos dos arts. 33.º, 72.º e 73.º, do CP, pelo que a 

ponderação das circunstâncias da agressão letal relevará apenas na consideração dos 

factores de determinação da pena, em conformidade com o disposto no art. 71.º, do 

CP.  

V - Na determinação da medida concreta da pena, de 9 anos de prisão, as instâncias 

levaram em conta as circunstâncias concretas em que o crime foi cometido, que o 

arguido agiu com dolo eventual, que admitiu parte dos factos e mostrou 

arrependimento, o bom comportamento anterior ao crime e as suas condições 

pessoais e económicas, anteriormente descritas, todas a favor do arguido, que, à data 

dos factos, tinha 39 anos de idade, embora sem conferir particular relevância a estas 

últimas. Não foram consideradas circunstâncias de relevo depondo contra ele, para 

além das relacionadas com a ilicitude (modo de execução do facto), e não há que 

ponderar outras não atendidas, relevantes, nomeadamente, para efeitos de prevenção 

especial de socialização, que, pelo seu percurso e condições de vida, se manifestam.  

VI - Tendo em conta a moldura da pena correspondente ao crime de homicídio praticado 

(art. 131.º, do CP), na consideração das circunstâncias relevantes, não se encontra 

fundamento que permita constituir base de substancial discordância relativamente ao 

decidido de modo a poder concluir-se que a pena aplicada não se mostra proporcional 

e adequada às finalidades que presidem à sua aplicação (art. 40.º, do CP).  
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VII - Não é admissível recurso para o STJ da decisão do Tribunal da Relação que 

conheceu da questão da nulidade do despacho proferido em audiência de julgamento 

que indeferiu a produção de prova na sequência da notificação da alteração da 

qualificação jurídica dos factos (artigo 358.º, n.º 3, do CPP), por se tratar de decisão 

que não conhece, a final, do objecto do processo, que se compreende no âmbito de 

previsão da al. c) do n.º 1 do art. 400.º, do CPP, não sendo caso de aplicação da al. 

d) do n.º 1 do art. 432.º do CPP. 

 

19-02-2020 

Proc. n.º 9/16.2JAPTM.E2.S1 - 3.ª Secção  

Lopes da Mota (relator)  

Conceição Gomes  

 

 Recurso para fixação de jurisprudência  

 Requerimento de abertura de instrução 

 Requisitos 

 Oposição de julgados 

 Rejeição 

 

I -  De harmonia com o disposto no art. 437º, do CPP, constitui fundamento de recurso 

de fixação de jurisprudência, quando um tribunal de relação proferir acórdão que 

esteja em oposição com outro, da mesma ou de diferente relação, ou do STJ, e dele 

não for admissível recurso ordinário, salvo se a orientação perfilhada naquele 

acórdão estiver de acordo com a jurisprudência já anteriormente fixada pelo STJ. 

II – Apesar de 2 acórdãos de tribunal da Relação, apresentarem decisões antagónicas para 

a mesma questão de direito, e por isso encontram-se numa situação de oposição de 

julgados, não há lugar à fixação de jurisprudência, quando a questão já foi apreciada 

e decidida pelo STJ, em recurso de fixação de jurisprudência, e o acórdão recorrido 

decidiu em conformidade com a jurisprudência fixada pelo acórdão do STJ, e o 

acórdão fundamento é anterior a este acórdão do STJ. 

III - Neste caso o recurso terá que ser rejeitado nos termos da 1.ª parte, do n.º 1, do art. 

441.º do CPP. 

 

19-02-2020 

Proc. n.º 521/16.3PCLRA.C1-A - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora)  

Nuno Gonçalves 

Santos Cabral  

 

 Recurso per saltum 

 Pornografia de menores 

 Bem jurídico protegido 

 Fotografia  

 Sexting 
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 Medida da pena 

 Pena de prisão 

 Pena única 

 

I - A criança não é só destinatário, é também sujeito de direitos fundamentais entre os 

quais sobressai o direito ao desenvolvimento integral em todos os aspetos da sua 

identidade pessoal, o direito ao respeito pela sua dignidade humana e o direito à 

proteção contra todas as formas de exploração ou exposição sexual. 

II - Nos avisados considerandos da Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 13-12, a pornografia infantil, constitui uma violação grave “dos direitos 

fundamentais, em especial do direito das crianças à proteção e aos cuidados 

necessários ao seu bem-estar”. É uma fenomenologia criminal em que não devem 

interceder considerandos de ordem cultural ou ideológica, nem haver espaço para a 

expressão de opiniões pessoais ou de coletivos refratários ao respeito pela dignidade 

e direitos fundamentais das crianças, universalmente reconhecidos. 

III - O bem jurídico protegido com a incriminação da «pornografia infantil» não se 

circunscreve ao desenvolvimento da personalidade do menor na sua esfera sexual. 

Protege não somente a autodeterminação sexual, mas, essencialmente, o direito de 

cada um e de todos os menores a um desenvolvimento físico natural e a gozar de uma 

infância e adolescência harmoniosas e sem traumas. Importa que a criança continue 

criança durante toda a sua infância e o adolescente o seja em toda essa importante 

fase da sua formação. Estamos, por isso, perante um bem jurídico plurisubjetivo e 

coletivo que protege a indemnidade sexual, o bem-estar das crianças e adolescentes, 

a sua segurança formativa e a dignidade da infância no seu todo. 

IV - A «pornografia infantil» –  e estamos a cingir-nos às condutas que a materializam – 

prejudica, sem dúvida, a formação e o desenvolvimento da personalidade integral, 

incluindo a sexualidade do próprio menor – componente essencial da personalidade 

da pessoa humana -, mas também coloca em perigo, ainda que abstrato, o bem-estar 

e o desenvolvimento harmonioso das crianças em geral, do coletivo que está na idade 

da infância e da juventude, e que a sociedade entende ser igualmente importante e do 

interesse geral proteger.  

V - O legislador adianta as barreiras de proteção de modo a abranger o perigo inerente a 

condutas que podem fomentar quaisquer práticas pedofilias sobre os menores em 

geral (proibindo e punindo desde a posse, à difusão por qualquer modo, até 

comercialização de materiais ou conteúdos pornográficos de crianças meramente 

representadas) e também sobre menores concretos e determinados. 

VI - As condutas que preenchem o tipo objetivo são multifacetadas. Grosso modo podem 

agrupar-se em atos de utilização de menores, atos de aquisição ou produção de 

pornografia de menores, atos de detenção ou acesso, e atos de exibição ou divulgação 

de pornografia infantil. 

VII -  Presumindo-se que a formação e desenvolvimento da personalidade global dos 

menores é colocada em perigo pela pornografia infantil, o legislador decidiu adiantar 

as barreiras da proteção contra essas práticas altamente lesivas de acontecimentos 

que “roubam” ou traumatizam gravemente a infância ou a adolescência dos menores, 

perturbando um desenvolvimento harmonioso da personalidade a todos os níveis. De 
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modo que na al. b), incrimina o aliciamento da utilização de fotografias, filmes ou 

gravações pornográficas e a tentativa de obtenção destas modalidades de pornografia 

infantil. 

VIII - A parte final da al. b) do n.º 1 do art. 176.º do CP prevê e pune o que na 

terminologia anglo-saxónica se designa por «sexting» (de sex e tenting) de adulto 

com menor/es, consistente em estabelecer contacto à distância e manter conversação 

com crianças, através da internet, do telemóvel, ou de qualquer outra tecnologia da 

informação e da comunicação, para, abusando da sua inexperiência sexual, a aliciar 

a enviar fotografias, filmes ou gravações pornográficas dela própria ou de outras 

crianças. 

IX - O sexting é o primeiro passo, a fase preliminar e preparatória daquilo que, regra geral. 

o agente criminoso adulto tem em mente: - ganhar a confiança da/o/as/os menor/es 

aliciada/o/s a fim de obter desta/e/s conteúdos pornográficos com atos sexuais 

explícitos e, seguidamente, concertar encontros para obter concessões de índole 

sexual. Situação incriminada no art. 176.º-A, do CP, que internacionalmente se 

denominado por «child grooming», (a ação deliberada de um adulto que pretende 

acossar e/ou abusar sexualmente de uma criança ou adolescente) através da Internet 

ou das redes sociais. 

X - Nas conversações mantidas através da internet ou das redes sociais ou de 

comunicação móvel, o adulto, quase sempre sob um perfil falso, tem como primeiro 

objetivo obter fotografias e/ou vídeos eróticos. Logo que ganha a confiança da/o 

menor e este lhe faculta ou comparte imagens com atos de conteúdo erótico, o 

«groomer» pressiona-a/o a enviar-lhe mais e mais e com atos sexuais explícitos ou 

dos órgãos genitais ou erógenos, e/ou pressiona-a/o um encontro físico e, se a/o 

menor não acede começa a chantageá-la/o, ameaçando-a/o com publicar as 

fotografias e os vídeos. Quando se produzem esses encontros forçados, o desenlace 

traduz-se quase sempre em abusos sexuais, não raro em violação, algumas vezes em 

desaparecimento e, até homicídio. 

XI - A qualificação de uma fotografia “como pornográfica deve exprimir, segundo o seu 

conteúdo objetivo, que ele é idóneo, segundo as circunstâncias concretas da sua 

utilização, a excitar sexualmente a vítima, ultrapassando por isso notoriamente, em 

abstrato, os limites permitidos por um desenvolvimento sem entraves da 

personalidade do menor. É deste modo ainda (…) uma interpretação de acordo com 

o bem jurídico”. 

XII - Inexistem quaisquer motivos que pudessem legitimar ou que possam 

racionalmente aceitar-se que o arguido, um adulto que até vivia em união de facto 

com uma tia da menor, pudesse utilizar fotografias de uma criança com 10/11 anos 

de idade, retratando-se após o banho, apenas vestida com cuecas, ou também uma 

fotografia do corpo todo e ainda do «rabo». 

 

19-02-2020 

Proc. n.º 4883/15.1TDLSB.L1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator)  

Paulo Ferreira da Cunha  
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 Arguição de nulidades 

 Omissão de pronúncia 

 Acórdão 

 Dupla conforme 

 Relatório social 

 Inconstitucionalidade 

 

I -  O arguido, como decorrência lógica do seu direito de intervir no processo 

“oferecendo provas e requerendo as diligências que se lhe afigurarem necessárias”, 

deve cooperar com o tribunal em tudo o que puder repercutir-se favoravelmente na 

sua defesa. 

II - É jurisprudência sedimentada deste Tribunal que não é obrigatória a requisição e 

junção aos autos de relatório social de arguido que não seja menor ou não esteja 

preso. E que a sua falta constitui mera irregularidade. 

III - O TC tem uniformemente entendido e decidido que a norma do art. 370.º, n.º 1, do 

CPP “não limita, seja de que forma for, a possibilidade de o arguido exercer 

plenamente as ações ou atividades com vista a assegurar a sua efetiva defesa, 

inexistindo qualquer violação do artigo 32.º, n.º 1 da Constituição”. 

IV -O TC tem decidido uniformemente que a denominada dupla conforme que delas se 

extrai, não viola o estabelecido no art. 32º, n.º 1, da CRP ou qualquer outra disposição 

ou princípio consagrado no nosso Diploma Fundamental. 

V - A decisão pela verificação da dupla conforme, quanto ao invocado vício da 

insuficiência para a decisão da matéria de facto provada, no segmento referente à 

personalidade, condições pessoais e situação económica do arguido, suportada na 

leitura conjugada do disposto nos arts. 400.º, n.º 2, al. f) e 432.º, n.º 1, al. b), do CPP, 

não afrontou as garantias da defesa, nem  limitou o direito do condenado ao recurso. 

 

19-02-2020 

Proc. n.º 14/16.9ZCLSB.E1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator)  

Paulo Ferreira da Cunha  

 

 Recurso de revisão 

 Tempestividade 

 Inadmissibilidade 

 

I -  O recurso de revisão, previsto no art. 449.°, do CPP, assenta num compromisso entre 

a salvaguarda do caso julgado, que é condição essencial da manutenção da paz 

jurídica, e as exigência da justiça 

II - É um recurso extraordinário, cuja tramitação obedece aos precisos termos legais 

processualmente previstos. 

III - A revisão é admissível ainda que o procedimento se encontre extinto ou a pena 

prescrita ou cumprida. (n.º 4 do art. 449.º do CPP) 
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IV - Somente é admissível revisão de sentença após esta transitar em julgado, o que bem 

se compreende, pois que antes de transitar em julgado a decisão revidenda, é a mesma 

susceptível de recurso ordinário. 

V - A arguida foi pessoalmente notificada do teor da sentença proferida pelo Tribunal a 

quo a 15-05-2019, pelo que a mesma poderia ter interposto recurso ordinário, nos 

termos do disposto no art. 411.º, CPP, até ao dia 14-06-2019. 

VI - A sentença recorrida ainda não se encontrava transitada em julgado quando a arguida 

interpôs nesta data o recurso de revisão, pelo que o mesmo formalmente, não é 

legalmente admissível por ser intempestivo 

VII - Não pode haver assim lugar a um juízo de mérito sobre a revisão no sentido de ser 

negada ou autorizada, atenta a intempestividade do presente requerimento da revisão 

VIII - Que é assim de rejeitar, por inadmissibilidade do mesmo na data da sua 

apresentação, por ter sido interposto fora de tempo – arts. 414.º, n.º 2 e 420.º, n.º 1, 

al. b), do CPP, 

IX - sem prejuízo de poder ser instaurado novo pedido de revisão com alusão ao trânsito 

em julgado da decisão revidenda. não sendo por isso, aplicável no caso o disposto no 

art. 465.º, do CPP. 

 

26-02-2020 

Proc. n.º 43/15.0GBMGR-A.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator)  

Raúl Borges  

Santos Cabral 

 

 Abertura da instrução 

 Requerimento de abertura de instrução 

 Requisitos 

 Indícios suficientes 

 Arguição de nulidades 

 Acusação 

 Inquérito 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 Inconstitucionalidade 

 Denegação de justiça 

 Prevaricação 

 

I -  O art. 286.º, do CPP ao referir-se à finalidade e âmbito da instrução, dispõe:  

1 - A instrução visa a comprovação judicial da decisão de deduzir acusação ou de 

arquivar o inquérito em ordem a submeter ou não a causa a julgamento. 

2 - A instrução tem carácter facultativo.  

II - Ainda que o requerimento de abertura de instrução não esteja sujeito a formalidades 

especiais, deve conter, porém, em síntese, as razões de facto e de direito de 

discordância relativamente à não acusação, bem como, sempre que disso for caso, a 

indicação dos actos de instrução que o requerente pretende que o juiz leve a cabo, 

dos meios de prova que não tenham sido considerados no inquérito e dos factos que, 
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através de uns e de outros, se espera provar -v. n.º 3, als. b) e c), do art. 283.º,e o n.º 

2 do art. 287.º. 

III - O paralelismo/similitude funcional entre a acusação formal e o requerimento para 

abertura da instrução, recomenda a aproximação, se não mesmo coincidência, entre 

as causas que podem motivar a rejeição de ambos. 

IV - O juiz de instrução, ao analisar o requerimento para abertura da instrução, está 

impedido de apreciar a suficiência dos indícios dos factos nele narrados, podendo 

apenas indagar se tais factos constituem crime. 

V - Trata-se, pois, de uma actividade de controlo externo da decisão de arquivamento 

pelo Ministério Público, a realizar por um juiz. 

VI - Actividade de controlo que, pressupõe a identidade de objecto entre a fase de 

inquérito e a fase de instrução, e, tem como consequência que ao juiz que preside à 

instrução não cabe uma função de investigação acusatória pura, mas uma actividade 

jurisdicional vinculativa, orientada no sentido de comprovar ou infirmar algo sobre 

o qual foi proferida a decisão de acusação ou de arquivamento. 

VIII - Não incumbe ao juiz de instrução “repetir” ou “completar” o inquérito, pela 

realização de diligências que omitidas nessa fase processual, se consideram 

essenciais para a descoberta da verdade material 

IX- As nulidades da acusação ou do arquivamento devem ser, desde logo, arguidas diante 

do magistrado do Ministério Público titular inquérito, com reclamação para o 

respectivo superior hierárquico. 

X - Se o juiz concluir que os factos narrados pelo assistente jamais poderão levar à 

pronúncia do arguido e bem assim à eventual aplicação de uma sanção, após o 

respectivo julgamento, terá de considerar-se que a fase instrutória é inútil e, como 

tal, legalmente inadmissível. 

XI - O TC no seu acórdão de 23-01-2019, Proc. n.º 981/2018, 3.ª Secção, decidiu não 

julgar inconstitucional a norma do artigo 287.º, n.ºs. 2, e 3, do CPP, com o sentido de 

que não é admissível a formulação de um convite ao aperfeiçoamento do 

requerimento de abertura de instrução apresentado pelo arguido, que não contenha 

algum ou alguns dos requisitos previstos no n.º 2 do art. 287.º do CPP. 

XII - O crime de denegação de justiça e de prevaricação do art. 369.º, do CP cobre uma 

multiplicidade de condutas, que se podem reconduzir a um étimo comum que 

consiste na actuação contra direito 

XIII - Agir contra direito significa a contradição da decisão com o prescrito pelas normas 

jurídicas pertinentes, mas tal contradição só por si nada mais significa do que a 

existência dum erro de direito, a justificar a alteração do decidido. 

XIV - A nota delimitadora deste crime é a consciência de tal contradição de agir contra 

o direito, ou seja, é o assumir da violação dos deveres profissionais em função de 

outras razões. 

XV - A prática de qualquer acto que infringe regras processuais não pode, sem mais, 

reconduzir a um comportamento contra o direito, com o alcance definido no n.º 1 do 

art. 369.º do CP, sendo, antes, de exigir que esse acto se traduza num desvio 

voluntário dos poderes funcionais que afronte a administração da justiça, de forma 

tal que se afirme uma negação de justiça. 
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XVI - Os meros erros de função, por si só, não relevam para efeitos do crime de abuso de 

poder previsto no art. 382°, do CP, sendo necessário que os mesmos sejam não só 

cometidos através do abuso de poderes ou da violação de deveres inerentes às funções 

exercidas pelo agente como adequados a obter para o agente ou para terceiro, 

beneficio ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa 

XVII - Porque o dolo não se presume, indispensável se torna que esse estado subjectivo 

se infira de factos materiais que, de forma iniludível, revelem a vontade do agente de 

cometer o crime e a consciência, por parte do mesmo, da proibição dessa conduta. 

XVIII - Não é a mera divergência do decidido que pode fundamentar a imputação de que 

quem decidiu o fez conscientemente — dolo genérico — contra legem, e muito 

menos com o propósito — dolo específico — de lesar alguém, ou seja, com animus 

nocendi. 

XIX - Num Estado de Direito Democrático, a divergência no plano jurídico — seja ela 

quanto ao iter processual ou no tocante ao direito substantivo —, na solução do caso, 

colhe acolhimento pela via do recurso e não pela via gravosa da imputação do crime»  

XX- Inexistindo declaração judicial transitada em julgado de declaração de falsidade das 

decisões, estas, transitadas em julgado, mantêm-se juridicamente válidas e 

exequíveis. 

XXI - O art. 57.º respeitante à qualidade de arguido dispõe: 

1 - Assume a qualidade de arguido todo aquele contra quem for deduzida acusação 

ou requerida instrução num processo penal.  

2 - A qualidade de arguido conserva-se durante todo o decurso do processo.  

3 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.ºs 2 a 6 do artigo seguinte. 

XXII - Na interpretação da lei, deve presumir-se que o legislador consagrou as soluções 

mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento de forma adequada (art. 9.º, n.º 3, 

do CC), não se podendo ler-se na lei o que lá não está escrito (n.º 2 desse preceito 

legal). 

XXIII - O art. 57.º, do CPP, respeitante à qualidade de arguido dispõe no n.º 1: 

1 - Assume a qualidade de arguido todo aquele contra quem for deduzida acusação 

ou requerida instrução num processo penal.  

XXIV - Se o legislador quisesse que a constituição do arguido apenas fosse realizada, 

uma vez admitida a abertura da instrução, tê-lo-ia expressamente consignado no art. 

57.º, n.º 1, do CPP, substituindo a expressão «requerida a abertura da instrução» 

pela «admitida abertura da instrução». 

XXV - Improcedendo o recurso interposto pela rejeição do requerimento da abertura de 

instrução, juridicamente a abertura de instrução inexiste , não surtindo efeito o 

requerimento de abertura de instrução, 

XXVI - Ao não produzir efeito o requerimento de abertura de instrução, perde eficácia a 

constituição de arguido advinda desse requerimento, 

XXVIII - Inexistindo validade e por conseguinte, inadmissibilidade do requerimento de 

abertura de instrução formulado, deixa de haver o pressuposto legal que justificou a 

constituição de arguidos sendo assim supervenientemente inútil a constituição havida 

de arguidos, que são absolvidos da instância. 

 

26-02-2020 
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Proc. n.º 17/17.6YGLSB - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator)  

Raúl Borges  

 

 Processo penal 

 Ofendido 

 Advogado 

 Constituição de assistente 

 Patrocínio judiciário 

 Inconstitucionalidade 

 

I -  O art. 70.º, do CPP, é peremptório quando ao versar sobre representação judiciária 

dos assistentes, dispõe: 

1 - Os assistentes são sempre representados por advogado. Havendo vários 

assistentes, são todos representados por um só advogado. Se divergirem quanto à 

escolha, decide o juiz. 

II - O AUJ n.º 15/2016 de 06-12 deste STJ (publicado no DR n° 233/2016, de 06-12-

2016). fixou a seguinte jurisprudência: «Nos termos do artigo 70.º, n.º 1, do Código 

de Processo Penal, o ofendido que seja advogado e pretenda constituir-se assistente, 

em processo penal, tem de estar representado nos autos por outro advogado.» 

III - Conforme jurisprudência do TC fixada pelos acórdãos n.° 325/06, publicado no DR. 

II Série, de 29-06-2006 e n.° 338/06, publicado no DR, II Série de 30-06-2006. a 

referida interpretação, assim fixada, do art. 70.°, n.° l do CPP não colide nem sofre 

de qualquer inconstitucionalidade. 

IV - O art. 414.º, do CPP dispõe no seu n.º 2: 

2 - O recurso não é admitido quando a decisão for irrecorrível, quando for interposto 

fora de tempo, quando o recorrente não reunir as condições necessárias para 

recorrer, quando faltar a motivação ou, faltando as conclusões, quando o recorrente 

não as apresente em 10 dias após ser convidado a fazê-lo. 

V - O art. 420.º do mesmo diploma legal diz: 

1 - O recurso é rejeitado sempre que: 

b) Se verifique causa que devia ter determinado a sua não admissão nos termos do 

n.º 2 do artigo 414.º. 

 

26-02-2020 

Proc. n.º 24/19.4TRLSB - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator)  

Raúl Borges  

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Ofensa à integridade física agravada pelo resultado 

 Pedido de indemnização civil 

 Dano biológico 

 Danos não patrimoniais 
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 Quantum doloris  

 Dano estético 

 Limites da condenação 

 Condenação ultra petitum 

 Nulidade 

 

26-02-2020 

Proc. n.º 212/13.7GBPBL.C1.S1 - 3.ª Secção  

Raúl Borges (relator)  

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso per saltum 

 Homicídio qualificado 

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

 Insuficiência da matéria de facto 

 

I -  A base factual em que deve assentar uma decisão deve prover-se de todos os dados e 

elementos compatíveis e significantes com a unidade natural de acção em que se 

identifica e substancia aquele núcleo típico donde deriva e se concerne a imputação, 

ou pressuposto de afirmação de responsabilidade criminal, a um determinado sujeito. 

A fissura ou disrupção do contexto lógico-fundamentador de uma decisão é 

susceptível de ocasionar descontinuidades de razoamento compreensivo e de 

inteligibilidade, supressoras de um comprometimento racional com a realidade e com 

uma linha orientadora de pressupostos de acção e procedimentos adquiridos pelo 

corrente e normal proceder e agir (assumido e experienciado) pela vivência do 

indivíduo em determinado meio e tessitura societária. 

II -  Uma situação de carência lógico-compreensiva (da base factual em que se funda e 

esteia uma decisão judicial) não pode deixar de ocasionar um discrasia do sentido 

decisório e da aptidão resolutiva do caso sujeito a julgamento, a reclamar a sua 

denúncia e reparação por meio de um processo integrador e reconversão da realidade 

histórico-social diferida e esconjurada. 

III -  O sistema processual-legal crisma o vício de carência e depreciação da realidade 

factual pressuposta e significativa de um determinado acontecer (nuclear e típico) da 

vida referido a um procedimento decisório (judicial) de “insuficiência para a decisão 

da matéria de facto” (art. 410.º, n.º 2, al. a), do CPP).     

IV -  Comentando o preceito adrede, postula Pereira Madeira (in Código de Processo 

Penal, Comentado, 2016, 2ª edição, Almedina, Coimbra, 2016, p. 1272) que “uma 

coisa é a indagação, por parte do tribunal ad quem dos vícios a que se refere o artigo 

410º, outra bem diferente, actividade necessária a suprir esses vícios quando 

existam. 

Verdadeiramente, na primeira hipótese, trata-se de uma tarefa puramente jurídica, 

de matéria de direito, afinal, já que mais nenhuma prova é necessária ao tribunal 

respectivo para que possa concluir pela eventual existência ou não dos falados 

vícios. Tal tarefa de indagação mais não constitui, afinal, que a aplicação da norma 
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adjectiva do artigo 410º, ora em causa, às circunstâncias concretas da decisão em 

recurso. É a lei que inculca com clareza, ao impor que o vício resulte apenas da e 

só do texto da decisão recorrida, eventualmente com recurso suplementar à regras 

de experiência comum. Por isso fica excluída da previsão do preceito toda a tarefa 

de apreciação ou valoração da prova produzida, em audiência ou fora dela, 

nomeadamente a valoração de depoimentos, mesmo que objecto de gravação, 

documentos ou outro tipo de provas, tarefa reservada para o conhecimento em 

decisão sobre a matéria de facto.”  

V -  Concretamente, acerca deste vício (insuficiente da matéria de facto para a decisão”, 

refere-se mais adiante (ibidem, pps.. 1273-1274) que “assim, para ser «insuficiente 

para a decisão» a matéria de facto apurada no seu conjunto (abarcando factos 

provados e não provados, portanto) há-de ser incapaz de a suportar em abstracto, 

isto é, seja ela condenatória ou absolutória. Quando se afirma que a matéria de facto 

é insuficiente para a condenação proferida, não se está a proceder à invocação deste 

vício, antes, em suma, a afirmar que o tribunal errou na aplicação do direito aos 

factos provados. O que não tem nada a ver com vícios da matéria de facto.”  

VI -  Para concluir que com a asserção de que o importa, na identificação, percepção e 

reconhecimento deste vício (da decisão) é “uma adequada perspectiva do objecto do 

processo, cujos confins ou limites são fixados pela acusação e (ou) pronúncia 

quando exista, complementadas pela pertinente defesa. (…) Importa, sim, sobretudo, 

que todos os factos pertinentes ao objecto do processo tenham sido averiguados em 

julgamento e obtido a necessária resposta, seja positiva seja negativa. Se se 

constatar que o tribunal averiguou exaustivamente toda a matéria postulada pela 

acusação/defesa pertinente – afinal o objecto de processo – ainda que toda ela tenha 

obtido a resposta de «não provada», então – e só então – o vício da matéria de facto 

está afastado.”    

 

26-02-2020 

Proc. n.º 1026/18.3PAALM.L1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator)  

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recusa de juiz 

 Requerimento 

 Conferência  

 Audiência 

 Tempestividade 

 Rejeição  

 

I -  O art. 44.º, do CPP é claro na definição dos momentos processuais até aos quais, 

segundo as diversas fases do procedimento, a recusa do juiz pode ser deduzida. Caso 

vise juiz de 1.ª instância, o requerimento de recusa é admissível até ao início do 

debate instrutório (tratando-se de recusa do juiz de instrução) ou até ao início da 

audiência (tratando-se de recusa do juiz de julgamento). Se os factos que a 

fundamentam tiverem tido lugar ou tiverem sido conhecidos pelo invocante após o 
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início do debate instrutório ou após o início da audiência, o requerimento de recusa 

é, ainda, admissível até à prolação da decisão instrutória (tratando-se de recusa do 

juiz de instrução) ou até à prolação da sentença (tratando-se do juiz de julgamento). 

II - O TC já se pronunciou sobre a conformidade com a CRP do art. 44.º tendo decidido 

«não julgar inconstitucional o artigo 44º do Código de Processo Penal na 

interpretação segundo a qual o pedido de recusa de juiz se deve formular até ao 

início da conferência ou da audiência mesmo quando os factos geradores da suspeita 

só cheguem ao conhecimento do invocante após a prolação do acórdão do qual se 

arguiu a nulidade e antes da sua apreciação e decisão em conferência». 

III - O requerente pretende a recusa dos Juízes Desembargadores subscritores do acórdão 

em que foi julgado improcedente o pedido de recusa que formulara contra os juízes 

de direito que integraram o tribunal colectivo no processo comum em que foi 

condenado, tendo, na sequência, arguido a nulidade desse mesmo. 

IV - Verifica-se, assim, que a recusa vem deduzida quando os Srs Desembargadores 

visados já haviam proferido a decisão sobre o pedido de recusa que o agora 

requerente formulara contra os três magistrados judiciais mencionados. 

V - Ora, conforme decorre do citado art. 44.º, do CPP, o incidente de recusa dos Senhores 

Desembargadores agora recusados deveria ter sido deduzido até à decisão a proferir 

sobre o pedido de recusa dos três juízes de direito, antes, portanto, da intervenção 

decisória daqueles magistrados do Tribunal da Relação a quem tal pedido de recusa 

fora distribuído. Isto é, antes da prolação da deliberação.  

VI - A falta de dedução da recusa no prazo delimitado por lei, faz o recusante perder esse 

direito, por isso, é de rejeitar, por intempestividade, o requerimento de recusa dos 

Juízes do STJ que já intervieram na decisão, tendo já proferido o acórdão que decidiu 

do mérito do recurso. 

VII - Interessa ainda referir que a arguição de nulidades da sentença, tal como a sua 

correcção ou aclaração, não configuram, manifestamente, uma nova fase processual, 

constituindo simples incidentes da decisão principal onde o «poder de decidir» já foi 

exercido, o poder jurisdicional do juiz ficou esgotado. 

VIII - Sendo de salientar que a competência para a apreciação e decisão das nulidades 

da decisão proferida que sejam invocadas, tal como a competência para a correcção 

da sentença ou sua aclaração está legalmente deferida ao próprio tribunal que a 

proferiu caso não seja admissível recurso pois, sendo este admissível, as eventuais 

nulidades devem ser arguidas em sede de recurso, solução que não infringe qualquer 

princípio ou preceito da Lei Fundamental.  

IX - Não tendo sido deduzida no prazo delimitado pelo art. 44.º, do CPP, a recusa é 

intempestiva, pelo que é rejeitada. 

 

26-02-2020 

Proc. n.º 39/08.8PBBRG-K-A.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator)  

Lopes da Mota 

 

 Processo penal  

 Recusa de juiz 
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 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça   

 Nulidade de acórdão  

 Omissão de pronúncia 

 

I -  A recusa é uma suspeição oposta à intervenção do juiz pelo Ministério Público, pelo 

arguido, pelo assistente ou pelas partes civis (art. 43.º, n.º 3, do CPP); só estes sujeitos 

processuais podem requerer a recusa de um juiz, não conferindo a lei legitimidade a 

qualquer outro interveniente.  

II -  É nulo o acórdão que, com base em erro no pressuposto de que o requerimento fora 

apresentado pelo ofendido não assistente, rejeita o requerimento de recusa 

apresentado pelo arguido, não conhecendo deste [art. 379.º, n.º 1, al. c), do CPP].  

III - O requerimento de recusa de juiz na fase de recurso só é admissível até ao início da 

conferência (art. 44.º, do CPP).  

IV - Transitado em julgado o acórdão da Relação proferido em recurso, é extemporâneo, 

devendo ser rejeitado, o requerimento de recusa posteriormente apresentado opondo 

suspeição à intervenção de juiz da Relação que deva proferir despacho relativo a 

recurso já decidido. 

 

26-02-2020 

Proc. n.º 5869/09.0TDLSB-C.L1-A.S1 - 3.ª Secção  

Lopes da Mota (relator)  

Conceição Gomes  

 

 Recusa de juiz 

 Processo penal  

 Requerimento  

 Legitimidade  

 Assistente  

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça  

 Nulidade de acórdão  

 Omissão de pronúncia 

 

I -  Ao acórdão que não reconhece ao ofendido não assistente legitimidade para requerer 

a recusa de juiz, não conhecendo do requerimento de recusa, é aplicável, com as 

devidas adaptações, o regime de nulidades previsto no art. 379.º, do CPP.  

II - Não conhecendo desse requerimento, por ilegitimidade do requerente, não tem o 

tribunal que conhecer de qualquer questão processual que diga respeito ao incidente 

de recusa, pelo que não ocorre nulidade por omissão de pronúncia [art. 379.º, n.º 1, 

al. c), do CPP] quanto a alegada questão desta natureza. 

 

26-02-2020 

Proc. n.º 72/15.3TRPRT-B.S1 - 3.ª Secção  

Lopes da Mota (relator)  

Conceição Gomes  
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 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Condenação 

 Pena de prisão 

 Medida concreta da pena 

 

I -  A resina de cannabis (haxixe), embora vulgarmente tida como uma “droga leve”, 

inclui-se na Tabela I-C anexa ao DL n.º 15/93, de 22-01, entre os narcóticos e os 

alucinogéneos, e na Tabela I anexa à Convenção Única de Estupefacientes de 1961, 

das Nações Unidas, tabelas que contêm as substâncias potencialmente mais 

perigosas. A distribuição das drogas pelas tabelas das convenções, nomeadamente 

pelas Tabelas I, II, III e IV da Convenção Única (DL n.º 435/70, de 12-09, e seu 

Protocolo de 1972 – DL n.º 161/78, de 21-12), leva em conta a sua gravidade, 

reconhecida cientificamente, e o consequente grau de controlo a que as submete. 

II -  O DL n.º 15/93 não acolhe a distinção entre drogas duras (hard drugs) e drogas leves 

(soft drugs). Apesar de a distinção não ter relevância directa na definição típica dos 

crimes ou da moldura abstracta das penas correspondentes, tem-se salientado que 

este diploma “não deixa de afirmar que a gradação das penas aplicáveis ao tráfico, 

tendo em conta a real perigosidade das respectivas drogas, afigura-se ser a posição 

mais compatível com a ideia de proporcionalidade, havendo que atender à inserção 

de cada droga nas tabelas anexas, pois a organização e colocação nas tabelas segue, 

como princípio, o critério da sua periculosidade intrínseca e social”. 

III -  Ao crime de tráfico de droga agravado por que o arguido vem condenado é aplicável 

uma pena de 4 a 12 anos de prisão, aumentada de um quarto nos seus limites mínimo 

e máximo, ou seja, uma pena de 5 a 15 anos de prisão (arts. 21.º, n.º 1, e 24.º, al. a) e 

h), do DL n.º 15/93 de 22-01). 

IV -  A previsão destas alíneas reflecte as als. f) e g) do n.º 5 do art. 3.º, da Convenção das 

Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias 

Psicotrópicas (Viena, 20.12.1988, RAR n.º 29/91, de 06-09), que visam assegurar 

que «os seus tribunais e outras autoridades competentes possam ter em consideração 

as circunstâncias factuais que conferem particular gravidade às infracções 

estabelecidas de acordo com o n.º 1 do presente artigo, tais como: (…) f) A 

vitimização ou a utilização de menores; g) O facto de a infracção ser cometida (…) 

num estabelecimento de ensino (...) ou na sua vizinhança imediata ou em locais onde 

crianças de escola e estudantes se dediquem a actividades educativas, desportivas 

ou sociais; (…)». 

V -  Dos factos provados resulta que o arguido, por dezenas de vezes, durante mais de 2 

anos, vendeu canábis a menores de 18 anos no jardim de uma escola secundária, junto 

à porta de entrada, e a jovens estudantes no jardim junto a uma universidade, 

frequentado por estudantes desta, numa actividade precisamente direccionada aos 

jovens que frequentavam esses estabelecimentos, o que integra a previsão das als. a) 

e h) deste preceito. Não devendo a actividade de tráfico ser considerada de menor 

gravidade, nos termos do art. 25.º, mostram-se preenchidas as circunstâncias de 
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agravação da ilicitude descritas nestas alíneas do art. 24.º, como se decidiu no 

acórdão recorrido. 

VI - A conduta do arguido inscreve-se numa actividade de comercialização para venda e 

distribuição ilícita de estupefacientes junto dos consumidores, nas suas ramificações 

finais de retalho, destinada a garantir a oferta e o abastecimento do mercado local de 

destino e a obter proveitos financeiros acrescidos em função da diferença entre os 

valores de aquisição e de venda. 

VII - Pelo critério da prevenção geral, deve sublinhar-se, em vista do reforço das 

expectativas e da confiança da comunidade na norma violada, a necessidade de uma 

pena proporcional à gravidade dos factos, que não pode considerar-se reduzida, tendo 

em conta a duração, dimensão e estabilidade da actividade desenvolvida, com os 

meios próprios necessários (balança, telemóveis, contactos e «rol de fiados»), e que 

esta se relaciona e depende de uma forma de criminalidade grave e organizada, de 

dimensão transnacional, geradora de elevados lucros ilícitos para os traficantes de 

maior dimensão e de graves riscos para os bens jurídicos protegidos, nomeadamente 

a saúde pública e dos consumidores, e para o sentimento colectivo de segurança, 

como é comummente reconhecido. 

VIII - Pelo critério da prevenção especial, salienta-se a presença de graves carências de 

socialização, cuja necessidade se deve reflectir na determinação da medida da pena, 

em vista da realização da sua finalidade de reintegração do agente na sociedade (art. 

40.º, n.º 1, do CP), critério que impõe que não se devam aplicar penas leves na 

verificação de tais carências. Revelam-se estas exigências elevadas, importando a 

este respeito considerar que a venda de canábis era a principal fonte de rendimento 

do arguido, que este conta com antecedentes criminais pela prática de crimes de 

consumo de estupefacientes, tendo os factos sido praticados em pleno período de 

suspensão da execução da pena de prisão aplicada noutro processo, e que se encontra 

numa situação de dependência de drogas, a requerer tratamento, depois de frustrado 

o anterior tratamento em internamento hospitalar, não sendo possível fazer um juízo 

de prognose favorável sobre o cometimento, pelo arguido, de novos crimes no futuro. 

IX - Na presença, ponderação e confronto de todos os estes elementos, não se surpreende 

motivo que justificadamente possa constituir uma base de divergência quanto à 

medida da pena de 5 anos e 9 meses de prisão. 

 

26-02-2020 

Proc. n.º 150/18.7PEPDL.S1 - 3.ª Secção  

Lopes da Mota (relator)  

Conceição Gomes  

 

 Recurso de revisão  

 Homicídio 

 Tentativa 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Prova testemunhal 

 Improcedência 
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I - Como é sabido o instituto do recurso extraordinário de Revisão de Sentença destina-

se a garantir a possibilidade de corrigir o chamado «erro judiciário», visando "a 

obtenção de uma nova decisão judicial que se substitua, através da repetição do 

julgamento, a uma outrajá transitada em julgado." A disciplina deste instituto 

encontra-se regulada nos arts. 449.° a 466.° do CPP. 

II - Uma vez que este procedimento recursório assume uma natureza excecional, pois 

"prevê a quebra do caso julgado e, portanto, uma restrição grave ao princípio da 

segurança jurídica inerente ao Estado de Direito", a enumeração dos fundamentos e 

admissibilidade de um pedido de revisão fixados no art. 449.°, do CPP, tem de ser 

considerada como taxativa: falsidade dos meios de prova – al. a); dolo de julgamento 

- al. b), inconciabilidade de decisões - al. c), descoberta de novos factos ou meios de 

prova - al. d), recurso a prova proibida - al. e), declaração de inconstitucionalidade 

com força obrigatória geral –al. f), sentença internacional vinculativa – al. g). 

III - Forçoso será concluir, que os elementos de prova apresentados são "manifestamente 

insuficientes para suscitar graves dúvidas acerca da justiça da condenação". Esta 

insuficiência é patente, óbvia e evidente pela circunstância de nenhuma das 

testemunhas indicadas ter presenciado os factos dos autos e, desta forma, serem os 

seus depoimentos claramente ineptos para infirmar os factos dados como assentes na 

decisão condenatória do arguido. Acresce que, embora alegado, não ficou 

demonstrado que só recentemente o arguido tenha tido conhecimento da existência 

destas duas testemunhas, não se mostrando preenchido o fundamento e requisito de 

admissibilidade constante da al. d) do n.º l do art. 449.° do CPP.  

 

26-02-2020 

Proc. n.º 237/12.0JAFAR-B.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (relatora)  

Pires da Graça 

 

 Recurso de revisão  

 Homicídio 

 Tentativa 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Prova testemunhal 

 Improcedência 

 

I - A questão de saber se se aplica o disposto nos arts. 107.°, n.° 5 e 107.°-A, do CPP e 

139.° n.° 5. do CPC/2013 à contagem do prazo de 20 dias para impugnação judicial 

da decisão administrativa de condenação perante o tribunal de 1ª instância previsto 

no art. 33.°, n.° 2, da Lei n° 107/2009, de 14-09 é patentemente uma questão de 

natureza processual em procedimento contraordenacional laboral. 

II. -  Nos termos dos arts. 47.°, n.° 1, 53.°, al. c), 54.°, n.° 1, 55.° e 126.° da Lei n.° 

62/2013, de 26-08, é materialmente incompetente o Pleno das Secções Criminais do 

STJ para o julgamento de recurso extraordinário de fixação de jurisprudência sobre 
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questão de natureza processual em procedimento contraordenacional laboral, sendo 

tal matéria da competência do Pleno da Secção Social. 

 

26-02-2020 

Proc. n.º 249/19.2T8CVL.C1-A.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (relatora)  

Pires da Graça 

 

 

5.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Processo de promoção e protecção 

 Processo de promoção e proteção  

 Menor 

 Protecção da criança  

 Proteção da criança 

 Medidas tutelares 

 Prorrogação do prazo 

 Rejeição de recurso 

 

I -  Entende este STJ que uma medida de promoção e protecção de acolhimento 

residencial, mesmo aplicada a título provisório, não tem correspondência a uma pena 

de prisão ou a medida de coação restritiva da liberdade, aplicadas em processo crime.  

II - Na jurisdição de menores, e concretamente no âmbito da LPCJP, as medidas de 

promoção e protecção, não visam penalizar quem quer que seja, mas, outrossim, 

beneficiar as crianças e jovens que estão em perigo, sendo os pressupostos de 

aplicação diferentes dos da aplicação de uma pena de prisão ou de uma medida de 

coação restritiva da liberdade. 

III - Por isso, os princípios orientadores da intervenção, são os definidos expressamente 

no art. 4.º, da LPCJP, não se prevendo aí nenhum princípio orientador de penalização 

ou de restrição da liberdade pela prática de qualquer facto ilícito. 

IV - Ao processo de promoção e protecção são aplicáveis subsidiariamente, as normas 

relativas ao processo civil declarativo comum, nos termos do disposto no art. 126.º, 

da LPCJP. Ainda que se conceda que esta norma se refere à fase de debate judicial e 

de recurso, ela não deixa de indicar claramente natureza não penal do regime jurídico 

de promoção e protecção de crianças e jovens. A que acresce, no presente caso, 

estarmos perante um regime jurídico que se quis demarcar, propositadamente, do 

regime relativo a crianças agentes de factos qualificáveis pela lei penal como crime. 

V - No caso em concreto, a medida não é ilegítima, e violadora do art. 36.º, da CRP, 

nomeadamente no que diz respeito à proteção do direito da criança a não ser separada 

da sua família, apesar da renovação por mais 3 meses (após o fim do prazo 

estabelecido no art. 37.º, da LPCJP), porque este prolongamento foi determinado pela 

necessidade, segundo a informação apresentada pela senhora juíza, de obtenção de 

mais elementos para a tomada de uma decisão ponderada quanto à possibilidade (ou 
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não) de retorno da criança à família onde estava integrada, pretendendo-se, pois, 

prosseguir as finalidades subjacentes à lei de promoção e proteção; e assim não 

poderemos classificar esta prorrogação de arbitrária.  

VI - Face ao exposto, por falta de fundamento bastante, é de indeferir a providência de 

habeas corpus requerida por A, interveniente processual, na qualidade de avó da 

menor, nos termos do disposto no art. 223. º, n.º 4, al. a) do CPP. 

 

 05-02-2020 

 Proc. n.º 688/16.0T8TMR-D.S1 - 5.ª Secção 

 Margarida Blasco (relatora)  

 Helena Moniz 

Manuel Braz 

  

 Recurso penal 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Matéria de direito 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Avultada compensação remuneratória 

 Medida concreta da pena 

 Pena suspensa 

 Ilicitude 

 Culpa 

 Condições pessoais 

 Confissão 

 

I - De acordo com o que prescreve o art. 71.º, do CP, a medida concreta da pena, a 

determinar dentro dos limites definidos na lei, é fixada em função da culpa do agente 

e das exigências de prevenção (n.º 1). 

Entre as circunstâncias exemplificativamente previstas no n.º 2 do art. 71.º do CP, 

contam-se as que, não tendo sido já valoradas no tipo legal de crime, importa atender 

na fixação da pena concreta no âmbito da submoldura definida pelas exigências de 

prevenção geral e especial, limitadas no seu máximo pela medida da culpa, de modo 

que que a pena constitua sempre o resultado da avaliação de todos esses factores. 

II - No caso concreto elevadíssima representa-se a ilicitude de que se reveste o facto 

ilícito típico (integrador de um crime de tráfico de estupefacientes, previsto e punido 

pelo art. 21.º, n.º 1 e 24.º, al. c) do DL n.º 15/93, de 22-01), considerando a natureza 

do produto estupefaciente em causa (cocaína) e quantidade (para cima de 24 kg) 

traficada, a específica e relevantíssima função que, no âmbito da actividade criminosa 

transnacional, cabia ao arguido (a de recrutar e formar os “correios de droga” 

incumbidos de receber no exterior do país, deter e transportar para Portugal o 

referenciado produto), e cujas motivações mais não eram que obter a mencionada 

substância estupefaciente de que era consumidor e bem assim elevada compensação 

remuneratória. 

Igualmente acentuadíssimas representam-se quer a culpa concreta do arguido, que 

agiu com intenso dolo directo, quer as necessidades de prevenção, sobretudo geral, 
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mas também especial, tendo em conta o preocupante relacionamento que, desde há 

longo tempo, vem mantendo com o mundo das drogas. 

Ponderando isto e as condições pessoais do arguido (tais sejam as atinentes à sua 

primariedade e confissão integral que fez dos factos da sua responsabilidade; ao 

arrependimento verbalizado; à sua integração familiar e ao apoio económico que os 

progenitores, já reformados, continuam a proporcionar-lhe; às suas competências 

académicas e possibilidade de vir a inserir-se laboralmente; ao lapso de tempo 

decorrido sobre os factos e ao aparente controlo da problemática aditiva de 

estupefacientes que apresenta actualmente), a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses 

de prisão, mostrando-se mais adequada à sua culpa e ainda proporcional às exigências 

de prevenção geral e especial, cumpre satisfatoriamente as finalidades da punição. 

III - Porque fixada em medida superior a 5 anos de prisão, fica prejudicado (art. 608.º, n.º 

2, do CPC, aplicável por força do art. 4.º, do CPP) o conhecimento da problemática 

atinente à suspensão da dita pena na respectiva execução, considerando o disposto 

no art. 50.º, n.º 1, do CP. 

 

 05-02-2020 

 Proc. n.º 3878/19.0T8LSB.L1.S1 - 5.ª Secção 

 Isabel São Marcos (relatora)  

 Helena Moniz 

 

 Recurso per saltum 

 Regime penal especial para jovens 

 Atenuação especial da pena 

 Medida concreta da pena 

 Culpa 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Ofensa à integridade física qualificada 

 Importunação sexual 

 Dano 

 

I -  Na jurisprudência do STJ é pacífico o entendimento de que o regime de atenuação 

especial da pena por aplicação do art. 4.º do denominado “Regime especial para 

jovens com idade compreendida entre os 16 e os 21 anos” consagrado no DL n.º 

401/82, de 23-09, não sendo embora de aplicação automática deve merecer 

obrigatoriamente a atenção do tribunal no sentido de equacionar a sua aplicação no 

caso concreto. 

II - Nesse imprescindível exame, perante a eventual aplicação de uma pena de prisão, 

deverá avaliar-se se, como determina o art. 4.º do mencionado diploma, há razões 

sérias para crer que de uma atenuação especial da dita pena resultarão vantagens para 

a reinserção social do jovem. Se for essa a ilação tirada da matéria de facto provada 

é então obrigatória essa atenuação especial. 

III - A condição indispensável da atenuação especial a coberto deste regime é, portanto, 

a conclusão sobre a existência de razões sérias e sobre suas vantagens. É esse o seu 
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pressuposto material de algum modo secundarizando considerações de prevenção 

geral e do impacto do crime na comunidade bem como das que possam ser tidas de 

forma relevante como respeitantes à culpa. 

IV - Sem postergar as circunstâncias de ponderação que as «Regras Gerais» sobre a 

escolha e a medida da pena no art. 72.º, n.º 1 do CP delineiam para os casos de 

atenuação especial haverá, sobretudo de atender-se a alguma especificidade própria 

na aferição dessas circunstâncias, se tal resultar da matéria de facto, porque se visa 

sobretudo um fim mais particular do que na hipótese de aplicação da pena a um adulto 

qual seja o de punir uma conduta que ocorre numa fase de desenvolvimento da vida 

«que implica frequente vulnerabilidade biológica, psíquica e social» a justificar 

«uma moratória de ajustamento social, facilitando e promovendo condições de 

ressocialização responsabilizante mas com o menor risco possível de 

estigmatização». 

V - Embora culpa e prevenção constituam «o binómio da responsabilidade individual do 

agente que o julgador terá de utilizar na determinação da medida da pena» 

apresentando-se aquela como «expressão da responsabilidade individual do agente 

pelo facto e como realidade da consciência social e moral, fundada na existência de 

liberdade de decisão do ser humano e na vinculação da pessoa a valores 

juridicamente protegidos» haverá de relevar-se que face a alguém ainda numa fase 

precoce da sua formação em direcção a um ponto óptimo da assunção da 

responsabilidade individual plena e da sua conformação face aos valores 

prevalecentes que merecem protecção, o mesmo é dizer alguém que desde logo por 

força da sua juventude pode não ter aprimorado ainda todas as suas capacidades 

pessoais para se posicionar perante aquele conjunto de valores e deveres, a 

ponderação da pena a impor terá de revestir-se de especiais cuidados e 

particularidades de modo a não perder de vista a sua finalidade reeducativa. 

VI - Como já foi afirmado claramente «a atenuação especial da pena não implica a 

aplicação de uma pena meramente simbólica ou sequer aligeirada, antes o 

reconhecimento de que a imaturidade, própria de quem tem a personalidade ainda 

em desenvolvimento, merece da sociedade, em regra, uma menor severidade do que 

aconteceria se os mesmos crimes fossem cometidos por um adulto. Ao menos, aos 

jovens, deve ser reconhecida uma oportunidade de refazer a vida» 

VII - Sem perder de vista que a «reinserção social, para ser conseguida, não poderá 

descurar os interesses fundamentais da comunidade» e que, por isso, se impõe, não 

obstante, acautelar a «firme defesa da sociedade e a prevenção da criminalidade» 

sob pena de se diluir de todo o conteúdo dissuasor e integrador da prevenção geral e 

se menorizar o valor dos bens jurídicos protegidos que são, no caso, de primeira 

ordem pois não se afigura razoável pensar que o legislador, estando em equação 

precisamente tais bens jurídicos, tivesse a intenção de subordinar totalmente as 

exigências de prevenção geral a quaisquer outras. 

VIII - Como também já foi assinalado não é só por estar em causa um jovem com idade 

entre os 16 e os 21 anos que se tem de partir do princípio que quanto menor for a 

prisão mais fácil se torna a reinserção social. E assim o juízo sobre as virtualidades 

da atenuação especial para se lograr essa reinserção há-se assentar num 

condicionalismo que, não se reduzindo à idade, atenda a todo o condicionalismo do 
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cometimento do crime em que o grau de ilicitude e de culpa não serão, só por si, 

factores de atenuação especial mas em que a necessidade de mais ou menos prisão 

tendo em vista a reinserção social do jovem depende ainda assim do ilícito praticado 

e do grau de censura de que será merecedor. 

IX - No caso, não há aspectos retirados da matéria de facto, que expressivamente denotem 

que o recorrente interiorizou a gravidade da sua conduta. Na verdade referir de forma 

críptica – a partir do relatório social – que «revela capacidade de entendimento e 

juízo crítico sobre factos de idêntica natureza aos que lhe deram origem» não é o 

mesmo que referir que assumiu sem rebuço a gravidade da sua própria conduta. 

X - Em segundo lugar, se é certo que não tem antecedentes criminais o que não é de 

particular relevo dada a sua juventude não é menos certo registar a aplicação de 

medidas tutelares em resultado da prática de factos subsumíveis a crime de natureza 

violenta como ofensa à integridade física qualificada dos arts. 143.º e 145.º, n.º 1, do 

CP para além de outros como importunação sexual e dano (factos provados no ponto 

13) o que revela não só ser portador de uma personalidade que se não rege na íntegra 

pelos valores de uma vida em sociedade como também que as medidas tutelares 

foram de alguma maneira ineficazes para uma atitude positiva de reinserção. 

XI - Além disso, quer a circunstância de ser portador na ocasião da uma faca quer ainda 

o modo como a usou visando atingir uma zona vital do corpo da vítima revelam uma 

forte determinação de levar a cabo o propósito criminoso e, a partir, daí uma 

personalidade com forte deficiência ética e fácil reactividade em relação a 

comportamentos violentos. 

XII - Estes são traços expressivamente negativos na definição do perfil do arguido mas 

que não são contrabalançados ou justapostos com outros de cariz mais benigno que 

permitam de algum modo suavizar esse perfil e, então, apontar para um juízo de 

prognose com a positividade bastante para levar à atenuação especial. 

XIII - Não só não está provado que tenha havido da sua parte um genuíno 

arrependimento como segundo o que está provado quis justificar o seu 

comportamento com a agressão sofrida anteriormente pelo pai o que revela uma 

atitude de não reconhecimento patente do valor do bem jurídico violado e de falta de 

consciencialização plena do irreparável dano causado. 

XIV - No que se refere às suas condições pessoais pese embora se não dever escamotear 

as dificuldades que existiram por parte da sua família de supervisão do seu quotidiano 

e de contenção de comportamentos desajustados que envolveram a sua adolescência 

é de assinalar a alusão à sua postura impulsiva e desafiadora e ao seu relacionamento 

conflituoso com os seus pares e com os adultos revelando baixa tolerância à 

frustração. 

XV - O que há pois a ponderar, no conjunto, é uma situação de vida pouco funcional 

que não aponta para a existência de razões sérias que levem à atenuação especial; 

para o tal juízo de prognose favorável que leve a crer que daí resultariam reais 

vantagens para a sua reinserção social. 

 

 05-02-2020 

 Proc. n.º 589/18.8PZLSB.S1 - 5.ª Secção 

 Nuno Gomes da Silva (relator)  
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 Francisco Caetano 

 

 Recurso penal 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Avultada compensação remuneratória 

 Tráfico de estupefacientes 

 Qualificação jurídica 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Medida concreta da pena 

 

I -  Para efeitos da agravante da al. c) do art. 24.º do DL n.º 15/93, de 22-01, a quantidade 

e também a qualidade de produto estupefaciente envolvido e as quantias monetárias 

implicadas na sua aquisição, em combinação com as regras da experiência comum e 

o carácter ilícito e clandestino das condutas de tráfico, pode levar à conclusão de ter 

sido obtida ou procurada obter avultada compensação remuneratória do acto ou actos 

de traficância. 

II. - Avultada será, desde logo, a remuneração obtida ou procurada obter que se mostre 

claramente acima da correspondente ao vulgar tráfico de estupefacientes, a revelar 

toda uma conduta em que a ilicitude assume invulgar dimensão; 

III -  Para lá da intervenção do arguido no acondicionamento da droga no interior de 6 

caixas, dissimulada em meias e na entrega à empresa transitária com vista à sua 

expedição, via marítima, para Ponta Delgada, Açores, mais nada foi provado sobre a 

que título o arguido agiu em toda a conduta (se, como dono da droga, se como 

intermediário) e quais os ganhos que poderia ter obtido; 

IV - Daí que a falta de demonstração de que o arguido, com a sua conduta, obteve ou 

procurava obter “avultada compensação remuneratória”, leve a arredar a agravação 

a que se reporta a al. c) do art. 24.º do DL n.º 15/93 de 28-01; 

V -  Havendo que proceder à alteração da qualificação jurídica do crime de tráfico 

agravado do art. 24.º, al. c), para o art. 21.º, n.º 1, desse diploma legal, não há que dar 

cumprimento ao disposto no n.º 3 do art. 424.º do CPP, dado que tal alteração não 

constitui qualquer surpresa para o arguido, que a sustentou no recurso; 

VI - Não obstante o produto estupefaciente em causa (haxixe) apresentar menor perigo 

em termos de danosidade pessoal e social que outros produtos, v. g., heroína ou 

cocaína, não deixa, contudo, de se tratar de droga com efeitos nefastos, não raro 

servindo de trampolim para o uso destas drogas, ditas duras. 

VII - A grande quantidade de produto detido (116,258 Kg de canábis/resina com grau 

de pureza entre 12,5% e 16,1% de THC) não deixa de acentuar, sobremaneira, o grau 

de ilicitude do facto. 

VIII - As fortes exigências de prevenção geral em relação a este tipo de criminalidade, 

de uso tão frequente e com consequências tão nefastas para a saúde individual de 

cada consumidor e para a saúde pública em geral e instabilidade social, mercê da 

criminalidade que lhe está associada, no continente como nas regiões insulares, e de 

prevenção especial, levam a que a pena de 7 anos de prisão seja adequada e 

proporcional quer à culpa, quer às necessidades de prevenção. 
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 05-02-2020 

 Proc. n.º 895/18.1PDL.L1.S1 - 5.ª Secção 

 Francisco Caetano (relator)  

 Carlos Almeida 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Roubo agravado 

 Furto  

 Introdução em lugar vedado ao público 

 Condução sem habilitação legal  

 Furto qualificado 

 Burla informática e nas comunicações 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 Pena de prisão 

 

I -  Tendo em conta, por um lado, que os crimes pelos quais o arguido foi condenado, 

essencialmente de natureza patrimonial, se estenderam por cerca de 2 anos, tiveram 

como ofendidos idosos que viviam isolados, a quem o arguido e os seus 

acompanhantes subtraíram bens de valor superior a € 5 000,00, provocando a 2 

pessoas, num dos casos, lesões da sua integridade física, e, por outro, que o arguido 

já tinha sido anteriormente condenado pela prática de 5 crimes, um dos quais de 

subtracção com violência, tem reduzida formação profissional e muito limitada 

escolaridade, o que se reflectiu no seu percurso profissional, precário e entrecortado 

por períodos de desocupação, entende este tribunal que a pena conjunta de 8 anos e 

6 meses de prisão reflecte adequadamente a culpa e as necessidades de prevenção, 

geral e especial, que no caso se fazem sentir. 

 

 05-02-2020 

 Proc. n.º 134/15.7GBMRA.S1 - 5.ª Secção 

 Carlos Almeida (relator)  

 Júlio Pereira 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pedido de indemnização civil  

 Dupla conforme 

 Rejeição parcial 

 Homicídio qualificado 

 Medida concreta da pena 

 Pena de prisão 
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I -   O recurso interposto para o STJ de acórdão do Tribunal da Relação, na parcela 

atinente às penas de 2 anos de prisão aplicadas por cada um dos crimes de violência 

doméstica e de resistência e coacção sobre funcionário, é de rejeitar, nos termos 

prevenidos nas als. e) e f) do art. 400.º, e nos arts. 399.º, e 432.º, n.º 1, al. b), do CPP. 

II - O recurso interposto para o STJ, na parcela atinente ao pedido de indemnização civil, 

de acórdão do Tribunal da Relação que senão decidiu sobre tal matéria (que o arguido 

não inscreveu no objecto do recurso), não é admissível e deve ser rejeitado, nos 

termos do disposto nos arts. 420.º, n.º 1, al. b), e 414.º n.º 2, do CPP. 

III -  É de reparar o acórdão do Tribunal da Relação que, confirmando a decisão de 1.ª 

instância, condenou o arguido na pena de 21 anos de prisão, pela prática de crime de 

homicídio qualificado, reduzindo-a a 20 anos de prisão; 

IV -  E assim, no contexto de facto apurado, posto que tal pena, mesmo concretizada para 

além do termo médio da moldura abstracta (12 a 25 anos de prisão), se figura 

suficientemente distante do limite mínimo para acolher o circunstancialismo 

agravativo enunciado e suficientemente afastada do limite máximo para ancorar o 

dito contexto atenuativo e consentir a esperança ressocializadora de uma reversão, 

contrita, de atitude e comportamento, por parte do arguido, satisfazendo 

adequadamente as exigências de prevenção geral, sendo ademais consentida pela 

culpa do arguido. 

 

 05-02-2020 

 Proc. n.º 143/17.1JAFUN.L1.S1 - 5.ª   Secção 

 Clemente Lima (relator)  

 Margarida Blasco 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Criminalidade altamente organizada 

 Prazo da prisão preventiva 

 Contagem de prazos 

 Acusação 

 

I -  O arguido X veio ao abrigo do disposto no artigo 222.º, n.ºs 1, e 2, al. c), e 223.º, do 

CPP, apresentar em 11-02-2020, a presente providência excepcional de habeas 

corpus, por entender que se encontra ilegalmente preso, em violação do disposto nos 

artigos 222.º, n.º 2, alínea c), e 215.º, do CPP.  

II - Encontra-se fortemente indiciada a prática pelo arguido de 1 crime de tráfico de 

estupefacientes, na sua forma agravada, p. e p. pelos arts. 21.º, n.º 1 e 24.º, als. c) e j) 

da Lei n.º 15/93, de 22-01, com referência à Tabela I-B (Cocaína) anexa ao referido 

diploma legal, o qual é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos.  

III - Nos termos do n.º 2, do art. 215.º, do CPP, os prazos de prisão preventiva são 

alargados sempre que esteja em causa criminalidade altamente organizada, ou crime 

punível com pena de prisão de máximo superior a 8 anos. Ora, não só o crime de 
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tráfico de estupefacientes, por que o arguido está indiciado, tem uma pena de prisão 

de máximo superior a 8 anos, como também, nos termos do art. 1.º, al. m), do CPP, 

trata-se de criminalidade altamente organizada, pelo que o prazo máximo de duração 

da prisão preventiva é, neste momento de 6 meses (sem que tenha sido deduzida 

acusação), nos termos do disposto no art. 215.º, n.ºs 1 e 2, do CPP.  

IV - As medidas de coacção de proibição de contactar com os co-arguidos, e de prisão 

preventiva foram aplicadas ao arguido, por decisão proferida em 10-10-2019. Pelo 

que, o termo desse prazo, de 6 meses, ocorrerá no dia 10-04-2020. Assim, a medida 

de coacção de prisão preventiva, ainda não se encontra ultrapassada.  

V - Conclui-se que não se verifica o fundamento de ilegalidade da prisão que se refere a 

al. c), do n.º 2, do art. 222.º do CPP, invocado pelo arguido, pois que a privação da 

liberdade foi motivada por facto que a lei permite e foi ordenada pela autoridade 

competente, que, no caso, é o juiz que a determinou, não se mostrando ultrapassados 

os prazos fixados pela lei ou por decisão judicial, devendo a petição de habeas corpus 

ser indeferida por manifestamente infundada. 

  

13-02-2020 

 Proc. n.º 551/19.3T9LRS-A.S1 - 5.ª Secção 

 Margarida Blasco (relatora) * 

 Helena Moniz 

Manuel Braz 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Dupla conforme 

 Rejeição parcial 

 Prova por reconhecimento 

 Nulidade 

 Omissão de pronúncia 

 Inconstitucionalidade 

 Roubo agravado 

 Medida concreta da pena 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Pena de prisão 

 

I -  O arguido A foi condenado pela prática, como co-autor material, de 1 crime de roubo, 

p. e p. pelo art. 210. °, n.ºs 1 e 2, al. b), por referência ao art. 204.°, n° 2, al. a), do 

CP, na pena de 8 anos e 6 meses de prisão; e pela prática, em autoria material, de 1 

crime de detenção de arma proibida, p. e p. pelos artigos 2.°, n.° 3, al. p) e 86.°, n.° 

1, al d), da Lei n° 5/2006, de 23/02, na pena de 4 meses de prisão; após cúmulo 

jurídico, foi condenado na pena única de 8 anos e 8 meses de prisão. O arguido B, foi 

condenado pela prática, como co- autor material, de 1 crime de roubo, p. e p. pelo 

art. 210.°, n.ºs 1 e 2, al. b), por referência ao art. 204.°, n° 2, al. a), do CP, na pena de 

8 anos e 6 meses de prisão; pela prática, em autoria material, de 1 crime de tráfico de 
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estupefacientes, p. e p. pelo art. 21.°, n° 1, do DL n° 15/93, de 22-01, por referência 

às tabelas anexas I-B e I-C, na pena de 5 anos de prisão; pela prática, em autoria 

material, de 1 crime de detenção de arma proibida, p. e p. pelos arts. 2.°, n.ºs 1, als. 

p), q) e x) e 3, al. p), 3.°, n.ºs 1 e 2, als. g), 1) e q) e 4 e 86.°, n.° 1, al. c), da Lei n.° 

5/2006, de 23/02, na pena de 1 ano e 4 meses de prisão e em cúmulo jurídico, foi 

aplicada a pena única de 10 anos e 6 meses de prisão. 

II - As penas únicas em que se mostram condenados os arguidos A (8 anos e 8 meses de 

prisão) e B (10 anos e 6 meses de prisão), que se mostram impugnadas, são recorríveis 

para este STJ - cf. arts. 400.º, n.º 1, al. f) e 432.º, n.º 1, al. b), do CPP. A pena parcelar 

de 4 anos de prisão, impugnada pelo arguido A, atinente ao crime de detenção de 

arma proibida, não é recorrível para o STJ. Por sua vez, as penas parcelares aplicadas 

ao recorrente B, pela comissão dos crimes de tráfico de estupefacientes (5 anos de 

prisão) e de detenção de arma proibida (1 ano e 4 meses de prisão) encontram-se 

mutatis mutandis na mesma situação ((dupla conforme perfeita). Assim, apenas, é da 

competência deste STJ, o reexame das penas únicas e das penas parcelares decretadas 

pela comissão do crime de roubo agravado, aplicadas aos co-arguidos. 

III - O recurso à prova por reconhecimento de pessoas, regulada no art. 147.º, é 

expressamente condicionado nos termos do seu n º 1, pela necessidade de a tal meio 

de prova se recorrer quando houver necessidade de proceder ao reconhecimento de 

qualquer pessoa. Vista a matéria factual assente e o acervo probatório produzido e 

examinado em audiência de julgamento (com destaque para a prova testemunhal 

trazida por três inspectores da UNCT da PJ, que se encontravam no local, a executar 

uma vigilância no âmbito de outro processo) ressaltam, de forma clara, as razões 

pelas quais tais testemunhas, que não conheciam, até então, nenhum dos três 

arguidos, lograram vir a identificá-los e a estabelecer as suas identidades, com 

excepção de um quarto elemento. Vale isto, por dizer, que a valoração do declarado, 

em audiência, por cada uma das testemunhas, inspectores da PJ, não ocorre, assim, 

num contexto de prova proibida, antes segue as regras da prova testemunhal. Não se 

verifica, deste modo, a arguida nulidade do acórdão recorrido por utilização de um 

meio de prova proibido.  

IV - Tresle-se ainda da matéria de facto fixada que não se ofereceram dúvidas aos 

investigadores sobre a caracterização individualizada dos autores do crime de roubo, 

pelo que mal se compreenderia o accionamento do art. 147. °, que só opera quando 

haja necessidade de concretizar a identificação dos reconhecidos, o que não ocorreu 

no presente caso. Com efeito, os elementos policiais que acompanharam o desenrolar 

dos factos, vieram a observar e a identificar os ora recorrentes nas fichas biográficas 

e digitais da PJ e nas vigilâncias, no próprio dia da consumação dos factos relativos 

ao roubo. Mas, não sendo obrigatório, no inquérito, a realização do reconhecimento 

pessoal, nos termos disciplinados no art. 147. °, como meio de obtenção de prova, 

haverá, no entanto, que ponderar se a prova produzida em julgamento se mostra 

inquinada pela falta de um reconhecimento, ainda que não obrigatório, e como a 

mesma deveria ter sido valorada. 

V - A questão reconduz-se em 1.º lugar à definição da prova produzida em julgamento 

que identifica os arguidos como os agentes dos crimes imputados e pelos quais foram 

condenados e, em 2.º lugar, ao alcance do princípio da livre apreciação da prova 
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consagrado no artigo 127. °, com reflexo na apreciação dos depoimentos produzidos, 

nomeadamente, daqueles que sustentaram a imputação subjectiva dos crimes aos 

recorrentes 

VI - Relativamente à 1.ª questão, o depoimento prestado pelas testemunhas em 

julgamento não consubstancia prova por reconhecimento não se lhe aplicando as 

regras do artigo 147. º, mas sim, as regras da prova testemunhal. A prova testemunhal 

e a prova por reconhecimento não são confundíveis. A 1.ª pressupõe depoimentos 

prestados nos termos do disposto no art. 348.º, os quais digam-se, desde já, são 

livremente apreciados pelo tribunal; a 2.ª pressupõe a indeterminação do agente do 

crime e obedece aos requisitos impostos pelo já citado artigo 147.º. 

VII - Relativamente à 2.ª questão, acresce que em sede de audiência do julgamento rege 

o princípio da publicidade e do contraditório e os depoimentos prestados são 

livremente apreciados pelo tribunal. Vale aqui o princípio consagrado no art. 127. °- 

livre apreciação da prova-, o qual enforma, na vertente probatória, o nosso direito 

processual penal. 

VII - A invocação de que o Tribunal da Relação omitiu pronúncia por não ter abordado 

a questão da legalidade e, até, sobre a questão da constitucionalidade do 

reconhecimento, improcede. Com efeito, tendo o tribunal a quo considerado, e bem, 

que reconhecimento algum tinha sido levado a cabo nos autos e que este era, pois, 

inexistente, prejudicadas ficaram, assim, as questões suscitadas pela defesa, neste 

particular. 

VIII - Alega ainda o arguido A que o acórdão recorrido não analisou qualquer dos 

fundamentos constantes da resposta ao Ministério Público que apresentou, pelo que 

o mesmo está ferido de nulidade prevista no artigo 379.º, n.º 1, c), pois o TRL estava 

adstrito a pronunciar-se sobre as questões constantes tanto do recurso, quanto da 

resposta elaborada nos termos do 417.º, n.º 2. O Tribunal pronunciou-se sobre os 

documentos que estavam no processo, e como se viu aqueles que o recorrente alega 

ter juntado não estão, nem nunca estiveram juntos aos autos. 

IX - Perante os factores relativos à medida da pena parcelar para o crime de roubo 

agravado mostra-se adequada, proporcional e justa aplicar a cada um dos arguidos a 

pena de 8 anos de prisão, situando-se assim ligeiramente acima do ponto intermédio 

da moldura penal, não excedendo a medida permitida pela culpa, nem a medida 

necessária à satisfação das finalidades da punição, respeitando, deste modo, o limite 

inultrapassável da culpa e respondendo equilibradamente às assinaláveis exigências 

de prevenção que se fazem sentir. Afigura-se que, na ponderação conjunta dos factos 

e da personalidade do arguido A, a pena única de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de 

prisão se concretiza em medida adequada e proporcionada às circunstâncias de facto 

apuradas e do arguido B, a pena única de 10 anos de prisão se concretiza em medida 

adequada e proporcionada face às mesmas circunstâncias.  

 

 13-02-2020 

 Proc. n.º 129/16.3JBLSB.L1.S1 - 5.ª Secção 

 Margarida Blasco (relatora) * 

 Helena Moniz 
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 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Legitimidade activa 

 Legitimidade ativa 

 Partes civis 

 Recurso 

 Acórdão absolutório 

 Rejeição de recurso 

 

I -  Nos termos do disposto nos arts. 437.º, n.ºs 1 a 3, e 438.º, n.º s 1 e 2, o recurso para 

fixação de jurisprudência é um recurso excepcional, com tramitação especial e 

autónoma, que tem como objectivo primordial a estabilização e a uniformização da 

jurisprudência, eliminando, desta forma, o conflito originado por duas decisões a 

propósito da mesma questão de direito e no domínio da mesma legislação. 

II - A lei processual faz depender a admissibilidade do recurso extraordinário para 

fixação de jurisprudência da existência de determinados pressupostos, uns de 

natureza formal e outros de natureza substancial. Entre os pressupostos de natureza 

formal, contam-se: a interposição de recurso no prazo de 30 dias posteriores ao 

trânsito em julgado do acórdão recorrido; a invocação de acórdão anterior ao 

recorrido que sirva de fundamento ao recurso; a identificação do acórdão 

fundamento, com o qual o recorrido se encontra em oposição; o trânsito em julgado 

de ambas as decisões; a legitimidade do recorrente, restrita ao MP, ao arguido, ao 

assistente e às partes civis. Constituem pressupostos de natureza substancial: a 

justificação da oposição entre os acórdãos que motiva o conflito de jurisprudência; e 

a verificação de identidade de legislação à sombra da qual foram proferidas as 

decisões.  

III - A oposição de julgados verifica-se quando: os 2 acórdãos em conflito STJ e/ou do 

Tribunal da Relação se refiram à mesma questão de direito; os 2 acórdãos em conflito 

do STJ e/ou da Relação sejam proferidos no âmbito da mesma legislação; haja entre 

os 2 acórdãos em conflito “soluções opostas “; a questão decidida em termos 

contraditórios tenha sido objecto de decisão expressa em ambos os acórdãos, não 

bastando que a oposição se deduza de posições implícitas; as situações de facto e o 

respectivo enquadramento jurídico sejam, em ambas as decisões, idênticos. 

IV - O Acórdão-Fundamento pronunciou-se expressamente pela legitimidade do 

demandante para impugnar os pressupostos decisão absolutória cível e criminal na 

medida do que interessasse à sustentação da sua pretensão indemnizatória – 

inclusivamente, a matéria de facto criminal fixada com trânsito – e o Acórdão 

Recorrido, não menos expressamente, não lhe reconheceu legitimidade para 

peticionar a condenação dos arguidos/demandados (em penas) pela prática de crime. 

V -  Mas, não é menos certo que a relação de oposição de arestos que aqui se coloca não 

assenta nessa divergência – que, claramente não emerge da mesma questão –, mas 

sim na que resulta do ponto em que ambos possam ter decidido sobre a legitimidade 

recursiva cível ou, mais rigorosamente, sobre o alcance desta em termos de se saber 

se ela habilita o recorrente a impugnar toda a matéria de facto que possa constituir 

causa de pedir da sua pretensão reparatória, independentemente de se tratar de 
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questão cível ou criminal, ou se apenas o autoriza a questionar os factos que 

respeitem à figuração da responsabilização civil, sendo proibida a impugnação de 

tudo quanto, simultaneamente, tiver interessado à decisão criminal.  

VI - E sucede que, quanto a esta questão, se o Acórdão-Fundamento não deixa qualquer 

dúvida sobre o sentido e o alcance da sua resposta –no sentido de ser autorizado o 

reexame amplo, já o mesmo se não diga do Acórdão Recorrido que, na sua exposição 

nem sempre de forma transparente, não afirma, em momento algum, clara e 

inequivocamente, que por razões de legitimidade não lhe é possível conhecer dos 

factos criminais; que reexamina, inclusivamente, a matéria de facto em termos de 

deixar dúvidas sobre se está conhecer de factos exclusivamente cíveis, ou, 

simultaneamente cíveis e criminais; e que remata com uma absolvição da instância 

apoiada na procedência de uma excepção dilatória inominada da al. e) do n.º 1 do art. 

278.º do CPC, quando – se esse fosse, claro está, o fundamento inequívoco da decisão 

– tinha à sua disposição a excepção típica ou nominada da ilegitimidade na alínea d) 

do mesmo preceito. Tudo visto, não se verifica o requisito substancial da oposição 

de julgados exigido pelo art. 437.º, do CPP. A não oposição de julgados é fundamento 

de rejeição do recurso, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 441.º. 

 

 13-02-2020 

 Proc. n.º 152/17.0GAVLC.L1-A.S1 - 5.ª Secção 

 Margarida Blasco (relatora) * 

 Helena Moniz 

 

 Recurso per saltum 

 Homicídio 

 Tentativa 

 Medida concreta da pena 

 Pena de prisão 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Pena suspensa 

 

I -  O arguido A foi condenado pela prática de um crime de homicídio simples na forma 

tentada, p. e p. pelas disposições conjugadas dos arts. 131.º, n.º 1 e arts. 22.º, 23.º e 

26.º, do CP, na pena de 6 anos e 6 meses de prisão. 

II - Trata-se da prática de um crime de homicídio (simples), na forma tentada. Diga-se, 

em 1.º lugar, que a criminalidade contra a vida tem um efeito devastador e 

potencialmente desestruturante da tranquilidade social comunitária. Os crimes de 

homicídio constituem um dos factores que maior perturbação e comoção social 

provocam, designadamente em face da insegurança que geram e ampliam na 

comunidade. 

III - O reconhecimento do fenómeno e da comoção social que provoca, faz salientar a 

necessidade de acautelar as finalidades de prevenção geral na determinação das penas 

nos crimes em referência, como garantia da validade das normas e de confiança da 

comunidade. As exigências de prevenção geral são, pois, de acentuada intensidade. 
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IV - As imposições de prevenção especial, por seu lado, devem ser levadas na direcção 

da prevenção da reincidência, de modo a obter, na melhor medida possível, um 

reencontro do agente com os valores comunitários afectados, e a orientação da sua 

vida no futuro de acordo com tais valores. Ora, no presente caso, não devendo a pena 

ultrapassar o limite imposto pela culpa, deve cumprir as exigências de prevenção 

geral e especial atenta a gravidade do crime cometido. 

V - No caso em apreço, o grau de ilicitude do facto, aferido pelo seu modo de execução 

- o arguido desferiu um golpe em profundidade no pescoço da vítima com uma 

navalha cuja lâmina media 9 centímetros de comprimento, pela gravidade das suas 

consequências- o ofendido sofreu ferida profunda no lado esquerdo do pescoço com 

cerca de 5 centímetros de comprimento, com atingimento dos músculos 

submentonianos e sangrante, sujeita a sutura, que demandaram 10 dias de doença, 

com 2 dias de incapacidade para o trabalho geral e 2 dias de incapacidade para o 

trabalho profissional, e pela relação de parentesco com a vítima - o arguido atentou 

contra a vida do próprio irmão; o dolo - o arguido agiu de forma deliberada, livre e 

consciente, com intenção e vontade de causar a morte ao ofendido, ou seja, actuou 

com dolo directo; os fins que determinaram a prática do crime - o arguido reagiu ao 

murro desferido pelo ofendido; a situação pessoal e económica - o arguido tem fraca 

escolaridade e qualificações profissionais, encontrava-se em liberdade desde 03-

2018, apresenta um historial de hábitos aditivos, nomeadamente de consumo de 

estupefacientes, para o qual foi sujeito a um programa de tratamento com metadona 

que cessou cerca de um mês depois de ter sido restituído à liberdade, vivia sozinho e 

sem apoio familiar, estava desempregado e padece de doença infecto-contagiosa pelo 

qual é acompanhado na Unidade Local de Saúde; a conduta anterior e posterior aos 

factos - o arguido regista antecedentes criminais por crimes de furto, simples e 

qualificado, roubo e ofensa à integridade física simples pelos quais cumpriu penas de 

prisão efectiva, mantém uma relação conflituosa com o ofendido e não manifestou 

qualquer sentimento de arrependimento perante o ocorrido. 

VI - Diante destes factores, afigura-se inquestionável que a medida da culpa, 

considerando o caracterizado grau de ilicitude, o dolo e a motivação do arguido, 

apresentam uma dimensão média e que as exigências de prevenção geral, diante do 

bem jurídico acometido, o bem jurídico supremo da vida humana, e de prevenção 

especial, face à descrita situação pessoal e à conduta anterior e posterior do arguido, 

são bastante acentuadas. 

VII - É de realçar com pendor atenuante o facto de o arguido ter sido inicialmente 

abordado e agredido pelo ofendido, nomeadamente no domínio da culpa. Mas, já não 

quanto ao facto de ter confessado os factos, uma vez que a confissão não tem valor 

como circunstância atenuante da responsabilidade criminal, quando é parcial e 

desacompanhada de arrependimento.  

VIII - Assim, em função de todo este circunstancialismo, deve ter-se como mediana a 

medida da culpa, a permitir que a pena se fixe no ponto intermédio da moldura penal. 

Dado o contexto supra descrito, tem-se por adequada a pena em 5 anos de prisão que 

se situa no ponto intermédio da moldura penal, não excedendo a medida permitida 

pela culpa nem a medida necessária à satisfação das finalidades da punição, 
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respeitando, deste modo, o limite inultrapassável da culpa e respondendo 

equilibradamente às assinaláveis exigências de prevenção que se fazem sentir. 

IX - Da avaliação das exigências de prevenção geral e especial não podemos concluir pela 

aplicação de uma pena de substituição, pois dado o percurso do arguido e o crime 

praticado considera-se que aquelas impõem a aplicação de uma pena de prisão 

efetiva. Na verdade, atendendo à personalidade do agente e às circunstâncias do facto 

não existem elementos que nos permitam concluir por um prognóstico favorável 

relativamente ao seu comportamento. Assim, consideramos não ser de aplicar a pena 

de substituição de suspensão da execução da pena de prisão, prevista nos arts. 50.º e 

ss, do CP. 

 

 13-02-2020 

 Proc. n.º 540/18.5PBBJA.S1 - 5.ª Secção 

 Margarida Blasco (relatora) * 

 Helena Moniz 

 

 Suspeição 

 Juiz 

 Tribunal da Relação 

 

No presente caso e atenta a queixa-crime apresentada, o incidente de suspeição e o 

incidente de aceleração processual que X moveu contra a Senhora Juíza 

Desembargadora, e ainda que se conceda que a integridade de carácter da Senhora 

Desembargadora seria suficiente para que pudesse decidir de forma isenta e imparcial 

o processo que lhe foi distribuído, não podemos deixar de considerar que a 

comunidade veria com desconfiança a decisão que viesse a ser tomada pela 

Requerente no âmbito de outro processo onde o denunciante tem intervenção. 

 

 13-02-2020 

 Proc. n.º 4462/15.3T9VR-A.P1.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (relatora)  

 Nuno Gomes da Silva 

Francisco Caetano 

 

 Única instância 

 Apoio judiciário 

 Impugnação  

 Decisão  

 Segurança Social 

 Encargos normais da vida familiar 

 Separação judicial de pessoas e bens 

 Agregado familiar 

 Indeferimento 
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O Instituto de Segurança Social, I.P., baseando-se somente nos rendimentos auferidos 

apenas pelo requerente concluiu que o apoio judiciário solicitado unicamente podia 

ser concedido na modalidade de pagamento faseado. Não se tendo baseado em outros 

rendimentos que não os auferidos pelo requerente, indefere-se a impugnação. 

 

 13-02-2020 

 Proc. n.º 60/19.0YFLSB - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (relatora)  

 

 Processo penal 

 Recusa de juiz 

 Escusa 

 Imparcialidade 

 Requerimento 

 Prazo 

 Acórdão 

 Conferência 

 Recurso 

 Arguição de nulidades 

 

I -  De acordo com o art. 44.º, do CPP o requerimento de recusa ou o pedido de escusa 

são admissíveis até ao início da audiência, até ao início da conferência nos recursos, 

ou até ao início do debate instrutório, só o sendo posteriormente até à sentença, ou 

até à decisão instrutória, quando os factos invocados como fundamento hajam tido 

lugar, ou tiverem sido conhecidos pelo invocante, após o início da audiência ou do 

debate. 

II - É assim claro que no caso de um processo em fase de recurso a recusa só pode ser 

requerida até ao início da conferência, último momento anterior à prolação da decisão 

final do recurso. 

III - Como é jurisprudência constante deste STJ o prazo para a dedução da recusa não é 

ultrapassável e, se tal acontece, o pedido é extemporâneo pois tal prazo tem a 

natureza de peremptório extinguindo-se com o seu decurso (art. 139.º, n.º 3, do CPC 

ex vi art. 4.º, do CPP). 

IV - Estando em causa, à partida, uma desconfiança séria sobre a imparcialidade do juiz 

não faz sentido suscitá-la após o momento em que se esgotou o seu poder 

jurisdicional sobre a matéria controvertida; de outro modo estar-se-ia a permitir um 

expediente para colocar em crise as decisões desfavoráveis ao requerente em ordem 

a este obter uma solução coincidente com a sua pretensão. 

V - No caso, a recusa foi deduzida já depois da publicação do acórdão que apreciou o 

recurso do requerente – e até de um outro que indeferiu a arguição de nulidades – o 

que é, por si só, motivo de indeferimento do incidente que se apresenta como 

inoportuno e, por isso, manifestamente infundado. 

 

 13-02-2020 

 Proc. n.º 5553/19.7T8LSB-C.L1-A.S1 - 5.ª Secção 
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 Nuno Gomes da Silva (relator)  

 Francisco Caetano 

Carlos Almeida 

 

 Recurso penal 

 Tráfico de estupefacientes 

 Detenção de arma proibida 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Medida da pena 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Pena de prisão 

 

I -  No contexto apurado nos autos, de arguido que, durante cerca de 50 dias, disseminou 

por terceiros heroína e cocaína, tendo-lhe sido apreendidas 24 embalagens daquela 

(6,403 g) e 16 embalagens desta (3,403 g), e uma faca de ponta e mola, arguido já 

antes condenado por crimes de tráfico de estupefacientes e de detenção de arma 

proibida, que confessou parcialmente os factos e vem mantendo bom comportamento 

prisional, justifica a redução das penas parcelares (de 5 anos) a 4 anos e 6 meses de 

prisão, pelo crime de tráfico de estupefacientes, e (de 9 meses) a 6 meses de prisão, 

pelo crime de detenção de arma proibida, com a pena unitária concretizada em 4 anos 

e 9 meses de prisão, medida que se figura adequada e proporcionada às circunstâncias 

de facto apuradas. 

 

 13-02-2020 

 Proc. n.º 84/18.5PHAMD.L1.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (relator)  

 Margarida Blasco 

 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Utilidade pública 

 Instituição Particular de Solidariedade Social 

 Funcionário 

 

«O conceito de ‘organismo de utilidade pública’, constante da parte final da actual 

redacção da al. d) do n.º 1 do art. 386.º do CP, não abarca as instituições particulares 

de solidariedade social, cujo estatuto consta hoje do DL n.º 172-A/2014, de 14-11, 

alterado pela Lei n.º 76/2015, de 28-07.» 

 

 13-02-2020 

 Proc. n.º 733/12.9TAPFR.P1-A.S1 - 5.ª Secção 

 Carlos Almeida (relator) 
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 Lopes da Mota 

Conceição Gomes 

Clemente Lima 

 Margarida Blasco 

 Paulo Ferreira da Cunha 

 Teresa Féria 

Santos Cabral 

 Pires da Graça 

Nuno Gomes da Silva 

Manuel Augusto de Matos  

Júlio Pereira (voto vencido) 

Nuno Gonçalves (voto vencido) 

 Raúl Borges (voto vencido) 

 Manuel Braz (voto vencido) 

 Helena Moniz (voto vencido) 

 Francisco Caetano (voto vencido) 

 António Joaquim Piçarra (Presidente) 

 

 Processo de contra-ordenação 

 Taxa sancionatória excepcional  

 Taxa sancionatória excecional 

 Dever de diligência 

 Arguição de nulidades 

 Prescrição do procedimento contra-ordenacional 

 

I -  Sem dissensões, a jurisprudência do STJ tem procurado fixar os pressupostos 

limitativos de aplicação da taxa sancionatória excepcional que, de modo genérico, o 

art. 531.º, do CPC enuncia. 

II - Deverá o processado revelar a presença de pretensões formuladas por um sujeito 

processual que sejam manifestamente infundadas, abusivas e reveladoras de violação 

do dever de diligência que dêem azo a assinalável actividade processual. Mas para 

fazer essa avaliação é de exigir ao juiz muito rigor e critério na utilização desta 

medida sancionatória de modo a salvaguardar o direito das partes à defesa dos seus 

interesses pela via processual limitando o seu uso a situações que tenham 

efectivamente, algum relevo na normal marcha processual. 

III - Somente em situações excepcionais em que o sujeito aja de forma patológica no 

desenrolar normal da instância, ao tentar contrariar ostensivamente a legalidade da 

sua marcha ou a eficácia da decisão praticando acto processual manifestamente 

improcedente é que se justifica a aplicação da taxa sancionatória – por isso chamada 

– excepcional. O sujeito processual que não tenha agido com a prudência ou 

diligência devida é o que agiu contra disposição de lei expressa ou sem fundamento 

legal de forma imperceptível na sua pretensão, ou actuando com fins meramente 

dilatórios. 

IV - É que, além do mais, à criação da sanção não são de todo estranhas razões de 

celeridade processual e bem assim de gestão útil dos fundos postos ao serviço da 
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Justiça e suportados por todos os cidadãos contribuintes para as receitas fiscais. E à 

sua utilização deverá subjazer a patente falta de prudência a respeito da prática de 

certo acto e a falta de utilidade de que esse dito acto se revestiria importando um 

acrescido e injustificado atraso no desfecho do processo. 

V - Se é certo que com a taxa sancionatória excepcional se não pretende sancionar erros 

técnicos pois a sanção para estes sempre adveio do pagamento de custas não é menos 

certo também que com a sua imposição se pretende reagir contra uma atitude 

claramente abusiva de utilização do processo sancionando o sujeito que 

intencionalmente o perverte com uma actuação imprudente, desprovida da diligência 

exigível e como tal censurável. 

VI - Uma actuação que, em síntese, assuma um carácter excepcionalmente reprovável por 

constituir um desvio acentuado e injustificado à tramitação regular e adequada do 

processo mediante a utilização de meios não previstos na lei ou a sua utilização 

abusiva para dificultar a sua marcha mormente com a prática de actos meramente 

dilatórios e completamente infundados. Ainda que se não deva confundir a defesa 

enérgica e exaustiva dos interesses dos sujeitos processuais com um uso desviante 

dos mesmos o que exigirá uma apreciação concreta de especial rigor. 

VII - A actividade processual tida como anómala a que o acórdão recorrido se reporta 

para impor a condenação na taxa sancionatória excepcional traduz-se na apresentação 

dos requerimentos em que a recorrente argui a nulidade do acórdão que foi proferido 

e em que suscita o conhecimento e declaração da extinção do procedimento contra-

ordenacional por prescrição. 

VIII - A argumentação do acórdão que a recorrente põe em causa mediante o 

requerimento de arguição de nulidade e que seria a de que não tinha de conhecer das 

questões colocadas no recurso porque não tinham sido colocadas na impugnação 

judicial perante o tribunal de 1ª instância – tratando-se de um processo de contra-

ordenação violou frontalmente o Acórdão para Fixação de Jurisprudência do STJ n.º 

3/2019, publicado no DR, 1ª Série, n.º 124, de 02- 07-2019. 

XIX - Não que não possam as instâncias divergir da jurisprudência fixada mas são 

obrigadas a fundamentar essas divergências de acordo com o n.º 3 do art. 445.º e nada 

disso se passou. A jurisprudência fixada foi simplesmente ignorada. 

X - Por conseguinte, a arguição de nulidade não pode ser tida como impertinente ou 

dilatória ou um desvio acentuado, injustificado e censurável da tramitação processual 

regular. 

Poderá quando muito dizer-se que a arguida usou um meio processual inadequado 

face à possibilidade de interposição de recurso contra jurisprudência fixada que a lei 

lhe permite de acordo com o n.º 1 do art. 446.º do CPP mas do que se não pode acusar 

é de um uso desviante ou entorpecente dos meios ao seu alcance para assegurar a 

defesa do seu interesse intra-processual.  

XI - Quanto ao requerimento para declaração da extinção do procedimento contra-

ordenacional, por prescrição, poderia porventura discutir-se a sua oportunidade 

técnica mas não se poderá deixar de atender à circunstância de estar em conexão com 

um pedido de declaração de nulidade do acórdão e de a sua putativa procedência 

implicar a prolação de uma nova decisão. Tal como o recorrente colocou as questões, 
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a procedência de uma – a arguição de nulidade do acórdão – poderia permitir a análise 

da outra. 

Por esse prisma, afigura-se que não tem cabimento a afirmação peremptória da 

manifesta inadmissibilidade por esgotamento do poder jurisdicional feita no acórdão 

ora recorrido.  

 

 20-02-2020 

 Proc. n.º 595/18.2Y5LSB.L1-A.S1 - 5.ª Secção 

 Nuno Gomes da Silva (relator)  

 Francisco Caetano 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Nulidade 

 Falta de fundamentação 

 Falta de discriminação dos factos provados 

 

I -  O acórdão referente a um concurso de crimes de conhecimento superveniente, como 

decisão autónoma que é, não pode dispensar a descrição, ainda que sumária, dos 

factos correspondentes aos crimes cometidos, focada na sua abordagem global, por 

forma a surpreender as conexões existentes entre eles, a ilicitude, a culpa e a 

personalidade do arguido. 

II. Omitida por completo a descrição (e relação) dos factos concorrentes 

consubstanciadores dos diversos crimes cometidos, que relevariam para depurar 

todas as conexões com vista a perspectivar uma imagem global do ilícito, da culpa e 

da personalidade do arguido (v. g., valor dos furtos, modo de execução, motivação…) 

e que fundadamente permitisse aferir se o ilícito global é ou não produto de tendência 

criminosa essa omissão desde logo impede que a pena única fixada possa ser 

fundadamente sindicada, por isso incorrendo o acórdão recorrido na nulidade a que 

se reportam os arts. 374.º, n.º 2 e 379.º, n.º 1, al. a), do CPP. 

 

 20-02-2020 

 Proc. n.º 294/15.7PEGDM.P1.S1 - 5.ª Secção 

 Francisco Caetano (relator)  

 Carlos Almeida 

 

 Recurso penal 

 Abuso sexual de crianças 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Cúmulo jurídico 

 Medida concreta da pena 
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A pena (única) de 10 anos de prisão fixada nas instâncias (na moldura abstracta de 6 anos 

e 6 meses a 25 anos de prisão), resultante do cúmulo jurídico das penas (parcelares) 

de 1 anos e 6 meses de prisão (2), e de 6 anos e 6 meses de prisão (4), pela prática de 

um total de 6 crimes de abuso sexual de crianças, 4 deles agravados, no quadro de 

facto apurado (pai que abusa sexualmente de filha com 10-13 anos de idade), 

concretiza-se em medida suficientemente distante do limite mínimo para acolher o 

circunstancialismo agravativo julgado provado, e suficientemente afastada do limite 

máximo para consentir a esperança ressocializadora de uma reversão, contrita, de 

atitude e comportamento, por parte do arguido, satisfazendo adequadamente as 

exigências de prevenção, sendo ademais consentida pela culpa do arguido. 

 

 20-02-2020 

 Proc. n.º 1008/16.0T9PTM.E1.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (relator)  

 Margarida Blasco 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Recurso 

 Litispendência 

 

I - Indeferido requerimento de habeas corpus por falta de fundamento bastante e 

interposto recurso dessa decisão para o TC a que foi fixado efeito suspensivo, tal 

efeito nenhuma implicação tem na execução da pena de prisão do condenado, tudo 

se passando como se aquele pedido de habeas corpus não tivesse sido requerido. 

II - Requerido novo pedido de habeas corpus na pendência daquele recurso, verifica-se 

a excepção de litispendência, o que impede a prossecução do procedimento;  

III - À falta de factualidade que possa integrar qualquer dos fundamentos das alíneas do 

n.º 2 do art. 222.º do CPP, sendo certo, ao invés, que a pena de prisão em 

cumprimento foi determinada por entidade competente e motivada por facto pelo 

qual a lei a permite e porque o seu termo se não esgotou, importa indeferir, por outro 

lado indeferir o pedido por falta de fundamento bastante, cuja petição assim se 

considera manifestamente infundada, com reflexo no pagamento da soma a que alude 

o n.º 6 do art. 223.º do CPP.  

 

27-02-2020 

Proc. n.º 4678/18.0T8LSB-C.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator)  

Carlos Almeida 

Manuel Braz  

 

 Reclamação para a conferência  

 Nulidade de acórdão 

 Constitucionalidade 
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 Indeferimento 

 

I -  As nulidades de sentença em processo penal têm a sua sede no art. 379.º, do CPP e 

prendem-se com a omissão de fundamentação ou da decisão, condenação por factos 

diversos dos descritos na acusação ou na pronúncia, ou com a omissão ou excesso de 

pronúncia:  

II - A reclamação arrimada em pretensas nulidades de acórdão não é a sede para suscitar 

ex novo questões de constitucionalidade sobre as quais o tribunal reclamado, à falta 

de arguição (art. 70.º, n.º 1, al. b), da LTC) se não pronunciou.  

 

27-02-2020 

Proc. n.º 66/13.3PTSTR-A.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator)  

Nuno Gomes da Silva 

Manuel Braz 

 

 Recurso penal 

 Arguição de nulidades 

 Prazo de interposição do recurso 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pena parcelar 

 Recurso da matéria de direito 

 Dupla conforme 

 Co-autoria 

 Homicídio qualificado 

 Detenção de arma proibida 

 Falsificação 

 Roubo agravado 

 

I -  As nulidades de sentença devem ser arguidas ou conhecidas em recurso, o que 

significa que só podem ser arguidas no prazo geral de 10 dias perante o tribunal que 

proferiu a sentença se esta não admitir recurso ordinário.  

II -  Sendo o acórdão da Relação passível de recurso ordinário, seria nesse recurso que o 

arguido deveria ter arguido a nulidade que arguiu perante a Relação e que esta 

indeferiu por decisão insusceptível de recurso para o STJ, nos termos da al. c), do n.º 

1, do art. 400.º do CPP.  

III - Daí que o prazo legal de recurso do art. 411.º, n.º 1, al. a), do CPP (30 dias) deva ser 

contado da data de notificação do acórdão conhecedor do mérito e não do que 

indeferiu a nulidade.  

IV - Por força do disposto na al. f) do n.º 1 do art. 400.º do CPP não são recorríveis para 

o STJ as penas parcelares não superiores a 8 anos de prisão, o que é extensivo a todas 

as questões relacionadas com os respectivos crimes.  

V - O STJ enquanto tribunal de revista tem os seus poderes de cognição limitados ao 

reexame da matéria de direito (art. 434.º, do CPP) e perante uma situação de dupla 
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conforme não pode sindicar as penas não superiores a 8 anos de prisão, nem os vícios 

associados às respectivas decisões, como nulidades de sentença por omissão de 

pronúncia ou falta de fundamentação.  

VI - Em termos de co-autoria a doutrina portuguesa segue hoje a “teoria do domínio do 

facto”, sendo autor quem domina o facto, quem dele é senhor, quem toma a execução 

nas “suas próprias mãos”, de tal modo que dele decisivamente dependa o se e o como 

da realização típica;  

VII - A forma mais comum de co-autoria é de a adesão de vontades na realização de 

uma figura típica ser a do acordo prévio, mas este pode ser tácito, sendo cada co-

autor responsável como se fosse autor singular do resultado típico, desde que esse 

carácter implícito resulte da prova dos factos, desde logo com inferência às regras da 

experiência e da vida, da lógica e do bom senso, a permitir a conclusão de que a 

adesão ao projecto comum e o resultado final são razoavelmente de lhe imputar;  

VIII -  A decisão conjunta há-de ser revelada por “acções concludentes”, sendo que o co-

autor toma parte na execução do plano material, tornando-se senhor do facto, com os 

demais, sem que se torne necessária a prática de todos os factos que integram o iter 

criminis.  

XIX - Dentro da moldura penal do crime de homicídio qualificado dos arts. 131.º e 132.º, 

n.ºs 1 e 2, al. g), do CP, de 12 a 25 anos de prisão, o grau de violência com que foi 

praticado, as fortes necessidades de prevenção geral, atenta a frequência com que são 

praticados factos semelhantes e o alarme social daí derivado, e de prevenção especial 

relativamente ao arguido, que não interiorizou suficientemente o desvalor da sua 

conduta, a pena aplicada de 18 anos de prisão é a adequada à culpa e a essas 

necessidades de prevenção;  

XI - Verifica-se conexão entre a prática desse crime e dos demais crimes por que o 

arguido foi condenado, de detenção de arma proibida na pena de 2 anos e 6 meses de 

prisão, de falsificação de documento (chapas de matrícula automóvel) na pena de 1 

ano e 6 meses de prisão, dois de roubo qualificado tentado nas penas de 3 anos de 

prisão cada um, roubo qualificado na pena de 4 anos e 6 meses de prisão, todos, 

afinal, relacionados com a obtenção de proventos de forma ilícita e altamente 

violenta, com uso de armas de fogo de elevado poder letal (assalto a carrinha de 

valores e carjackings), ocorrendo o homicídio com vista à apropriação de veículo 

automóvel para prosseguimento de fuga interrompida pelo despiste da viatura alheia 

em que o arguido e outros se faziam transportar, em situação de manifesta indefesa 

da vítima.   

XII -  Sendo elevada, no contexto da moldura penal conjunta, a gravidade global dos 

factos, aferida em função da medida das várias penas singulares, do seu número e da 

relação de grandeza em que se encontram entre si e cada uma com o máximo 

aplicável, o mesmo ocorrendo com a culpa ou grau de censura a dirigir ao arguido 

pelo conjunto dos factos, como elevadas são as exigências de prevenção geral quanto 

à gravidade do ilícito global e ao alarme social sempre causado e atendendo à forma 

preparada e organizada com que o arguido actuou e à sua personalidade fria, 

insensível e desumana, o que faz elevar também as necessidades de prevenção 

especial de ressocialização, a pena fixada em 18 anos de prisão pelo crime de 
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homicídio qualificado, bem como a pena única fixada em 23 anos de prisão, 

afiguram-se adequadas e proporcionais. 

 

27-02-2020 

Proc. n.º 31/16.9JBLSB.L1.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator)  

Carlos Almeida 

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Prova testemunhal 

 

I -  O recurso extraordinário de revisão de sentença transitada em julgado, a que aludem 

os arts. 449.º e ss do CPP, com a dignidade constitucional conferida pelo n.º 6 do art. 

29.º da CRP, assume-se como um meio processual especialmente vocacionado para 

reagir contra clamorosos e intoleráveis erros judiciários, ou casos de flagrante 

injustiça, em ordem a sobrepor o princípio da justiça material à segurança do direito 

e à força do caso julgado. 

II - Dado o seu carácter extraordinário ou excepcional, está sujeito às causas taxativas e 

imperiosas elencadas no n.º 1 daquele preceito legal, entre as quais a invocada pela 

arguida da al. d), ou seja, a descoberta de 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.  

III - Sobre o conceito de novidade, a jurisprudência do STJ durante muito tempo entendeu 

que para efeitos dessa al. d) os factos ou os meios de prova eram novos desde que 

não apreciados no processo, ainda que não fossem ignorados pelo recorrente à data 

do julgamento.  

IV - Essa jurisprudência foi, entretanto, abandonada, podendo hoje considerar-se 

consolidada uma interpretação mais restritiva e mais exigente do preceito, de acordo 

com a qual, novos, são apenas os factos ou os meios de prova que eram ignorados 

pelo recorrente à data do julgamento e, porque aí não apresentados, não puderam ser 

atendidos pelo tribunal;  

V - Mais recentemente, o STJ tem vindo a admitir a revisão quando, sendo embora o 

facto ou o meio de prova conhecido do arguido no momento do julgamento, ele 

justifique suficientemente a sua não apresentação, explicando porque não pôde ou 

entendeu não dever apresentá-los na altura.  

VI - 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;  

VII - 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 a justiça da condenação;  
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VIII - O arguido também não pode indicar testemunhas que não tiverem sido ouvidas no 

processo, a não ser justificando que ignorava a sua existência ao tempo da decisão 

ou que estiveram impossibilitadas de depor.  

XIX - A pretensão de novas declarações da assistente e do próprio arguido com vista “a 

sanar as contradições entre a narrativa da declarada para memória futura pela 

Assistente” e acareação entre ambos (e aquela com outra testemunha), não se 

integram concretamente nem em novos factos, nem em novos meios de prova, mais 

não visando o arguido que um novo e outro julgamento, uma “repetição da prova”, 

completamente fora do alcance do recurso extraordinário de revisão de sentença;   

X - Também a inquirição requerida dos filhos do arguido que não depuseram em 

audiência de julgamento por a tanto licitamente se terem recusado, não podem ora 

ser inquiridos, desde logo a matéria cuja novidade igualmente não foi indicada, mais 

se não visando que uma nova e impertinente produção de prova como se a revisão 

fosse uma nova oportunidade processual de reexame da causa.   

 

27-02-2020 

Proc. n.º 461/17.9GABRR-F.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator)  

Carlos Almeida 

 

 Recurso penal 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

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

 Recurso da matéria de direito 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida concreta da pena 

 

I -  A repetição, na motivação do recurso de acórdão do Tribunal da Relação, dirigido ao 

STJ, da motivação do recurso antes interposto da decisão de 1.ª instância para a 

Relação, sem impugnação «directa» do acórdão do Tribunal da Relação, consente o 

conhecimento, pelo STJ, das razões reiteradas pelo arguido, mas tão-apenas nos 

limites dos seus poderes de cognição, tal como demarcados nos arts. 432.º, n.º 1, al. 

b) e 434.º, do CPP.  

II -  O contexto de facto apurado nos autos, de arguidos que se organizaram, e 

organizaram terceiros, para o transporte, por via aérea e por 2 vezes, de 4,5 kg de 

cocaína, desde a América Latina até Portugal, produto que veio a ser apreendido, 

revelando ponderosos factores de inserção familiar e laboral, justificam a redução 

das penas de 10 e de 9 anos e 6 meses de prisão, concretizadas nas instâncias, a penas 

de 8 e de 7 anos e seis meses de prisão. 

 

27-02-2020 

Proc. n.º 26/16.2PEVNG.P1.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (relator)  

Margarida Blasco 

Manuel Braz 
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 Recurso penal 

 Reforma de acórdão  

 Condenação em custas 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Admissibilidade de recurso 

 Arguição de nulidades 

 Rejeição 

 

I -  O decaimento no recurso, para efeitos de tributação, reporta-se ao pedido formulado 

pelo recorrente.  

II -  O STJ não pode conhecer da arguida nulidade do acórdão proferido no Tribunal da 

Relação, transitado em julgado por via de rejeição, por inadmissibilidade legal, do 

recurso dele interposto. 

 

27-02-2020 

Proc. n.º 21/11.8PEPRT.P1.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (relator)  

Margarida Blasco 

 

 Recurso penal  

 Homicídio  

 Medida concreta da pena 

 Culpa 

 Ilicitude  

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Condições pessoais 

 

I -  De harmonia com o estatuído no art. 40.º, n.º 1, do CP a aplicação de penas e de 

medidas de segurança visa a protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente 

na sociedade, sendo que de acordo com o disposto no art. 71.º, n.º 1 1 do mesmo 

diploma a medida concreta da pena, a determinar dentro dos limites definidos na lei, 

é fixada em função da culpa do agente e das exigências de prevenção.  

II - No âmbito da moldura penal abstracta do crime de homicídio voluntário previsto no 

art. 131.º, do CP (situada entre 8 e 16 anos de prisão) a pena de 12 anos de prisão, 

revelando-se proporcional à culpa do arguido, adequada a garantir a protecção do 

bem jurídico tutelado pela norma violada e a não comprometer a sua reintegração 

social, cumpre satisfatoriamente as finalidades da punição.  

III - E isto considerando por um lado o elevado grau de ilicitude do facto típico, a culpa 

e o intenso dolo directo com que actuou o agente, as exigências que reclamam as 

necessidades de prevenção geral e especial, mas sem perder de vista por outro lado 

as suas condições pessoais, com particular enfoque para as atinentes à muito delicada 
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situação social e económica do agregado familiar do arguido e à atitude 

emocionalmente muito abalada que o mesmo manifestou pela sua conduta ilícita.  

  

27-02-2020 

Proc. n.º 408/18.5JAPDL.L1.S1 - 5.ª Secção  

Isabel São Marcos (relatora)  

Helena Moniz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Prazo de interposição do recurso 

 Extemporaneidade 

 Inadmissibilidade 

 

A decisão recorrida, de 26-06-2014, transitou em julgado a 23-03-2015, pelo que o prazo 

de interposição do recurso, nos termos do art. 438.º, n.º 1, do CPP, de 30 dias 

terminou em abril de 2015, porém o presente recurso foi interposto a 18-09-2019. 

Não tendo sido apresentado no prazo legal, não deve ser admitido o recurso, por 

extemporâneo nos termos do art. 438.º, n.º 1, do CPP. 

 

27-02-2020 

Proc. n.º 250/08.1GILRS.L1-A.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (relatora)  

Nuno Gomes da Silva 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso superveniente 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Homicídio 

 Tentativa 

 Ofensa à integridade física 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I -  A moldura da pena única a aplicar [decorrente de um concurso de crimes entre 1 

crime tentado de violação da integridade física qualificada, nos termos dos arts. 143.º, 

n.º 1, 144.º, al. a), 145.º, n.º 1, al.vc) com referência ao art. 132.º, n.º 2, als. e) e h), e 

arts. 22.º e 23.º, todos do CP, e 1 crime tentado de homicídio, nos termos dos arts. 

22.º, 23.º, 73.º e 131.º, do CP] tem como limite mínimo 5 anos (correspondente à 

pena concreta mais elevada) e como limite máximo 8 anos (correspondente à soma 

de todas as penas aplicadas). 
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II - Tendo em conta o curto período de tempo em que ocorreram ambos os crimes, as 

exigências de prevenção geral atentos os crimes praticados, e as exigências de 

prevenção especial de média/alta densidade, impõe-se a aplicação de uma pena que 

se afaste claramente do mínimo da moldura penal, mas que se situe abaixo da metade 

daquela moldura, pelo que se afigura necessária, adequada e proporcional a pena de 

6 anos e 6 meses de prisão em que o arguido vem condenado. 

 

27-02-2020 

Proc. n.º 151/16.0GCLGS.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (relatora)  

Nuno Gomes da Silva 

 

 Recurso penal 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Rapto 

 Sequestro 

 Extorsão 

 Roubo agravado 

 Nulidade 

 Falta de fundamentação 

 Omissão de pronúncia 

 Recurso da matéria de facto 

 

I -  A existência ou não de uma dívida dos ofendidos aos agressores constitui um 

elemento relevante para que se possa considerar estarmos ou não perante um rapto 

com intenção de “obter resgate ou recompensa” (cf. art. 161.º, n.º 1, al. c), do CP); 

isto para além de constituir, igualmente, um elemento relevante para que se possa 

concluir (ou não) pela existência de um crime de extorsão (nos termos do art. 223.º, 

n.º 1, do CP, constitui um elemento do tipo subjetivo a existência de uma intenção 

específica de conseguir um enriquecimento ilegítimo, caso em que tal não ocorre 

quando se provar a existência daquela dívida). Porém, a privação da liberdade é ilícita 

quer esta dívida exista, quer não exista 

II - Nunca está dado como provado a existência ou não da dívida (nem sequer tal consta 

da matéria de facto não provada); se dúvidas houve que levaram o Tribunal a não dar 

como provado nem que existia dívida, nem que não existia, então esta falta de prova 

ter-se-á que interpretar em atenção ao princípio do in dubio pro reo. 

III - Havendo recurso da matéria de facto para a Relação, este implica um reexame, ainda 

que parcial, daquela matéria, exigindo uma apreciação crítica do mérito ou demérito 

dos vários meios de prova que alicerçam a convicção probatória 

IV – Não ocorreu um efetivo recurso da matéria de facto, dado que não se procedeu a 

uma reanálise da prova para que se pudesse, de forma clara, reafirmar (ou não) a 

inexistência de uma dívida, sem que tivesse havido simplesmente uma transcrição do 

acórdão de 1.ª instância. Responder à impugnação da matéria de facto através da 

simples transcrição do que escreveu a 1.ª instância, sem que se proceda a um 

confronto entre o que foi escrito e agora impugnado através de uma reanálise da 
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prova, relativa a este ponto em especial, constitui um esvaziamento do duplo grau de 

jurisdição em matéria de facto (em violação do disposto no art. 32.º, n.º 1, da CRP). 

 

27-02-2020 

Proc. n.º 142/17.3JBLSB.L1.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (relatora)  

Nuno Gomes da Silva 

 

 Recurso per saltum 

 Competência do supremo Tribunal de Justiça 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 Reenvio do processo 

 Furto qualificado 

 Roubo 

 

I -  O arguido foi inicialmente condenado, a 13-07-2018, pelos crimes por que agora vem 

condenado. Desta decisão recorreu o arguido e o Ministério Público, tendo o Tribunal 

da Relação de Évora, por acórdão de 20-12-2018, alterado o facto provado 75; apesar 

desta alteração a condenação dos arguidos foi mantida. Para além disto, foi declarada 

a nulidade do acórdão na parte referente à cominação das penas únicas. Este acórdão 

do Tribunal da Relação de Évora transitou em julgado a 01-02-2019. 

II - No seguimento, surgiu novo acórdão do Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, de 

01-03-2019, a colmatar a nulidade apontada e a fundamentar a pena única aplicada, 

sem que se altere qualquer pena aplicada a cada crime individualmente considerado, 

e sem que nova fundamentação relativamente aos crimes praticados tivesse surgido. 

III - Toda a matéria relativa ao conhecimento dos crimes em particular e respetivas penas 

aplicadas transitou em julgado e não pode ser objeto deste recurso, por se tratar de 

matéria irrecorrível. E trata-se de matéria irrecorrível não só porque transitou em 

julgado, como também a matéria foi já objeto de recurso, e daquela decisão do 

Tribunal da Relação de Évora não era admissível o recurso quanto por força do 

disposto no art. 400.º, n.º 1, als. e), do CPP, uma vez que as penas parcelares aplicadas 

eram inferiores a 5 anos de prisão.  

IV - A moldura do concurso de crimes a partir da qual deve ser determinada a pena 

concreta a aplicar tem como limite mínimo 2 anos e 6 meses de prisão (a pena 

concreta mais elevada) de prisão, e como limite máximo 17 anos (correspondente à 

soma das penas concretas aplicadas). 

V - O arguido em apenas 3 dias cometeu diversos crimes contra o património e contra as 

pessoas revelando alguma persistência na prática destas condutas, mas ainda não se 

nos afigura possível considerar estarmos perante uma carreira criminosa, sem deixar, 
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contudo, de salientar a forte tendência para a prática destes crimes. Tendo em conta 

as exigências de prevenção geral e especial consideramos como adequada, necessária 

e proporcional a pena única de 5 anos e 6 meses que foi aplicada ao arguido, pelo 

que improcede o recurso interposto. 

 

27-02-2020 

Proc. n.º 347/17.7PBSTB.E2.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (relatora)  

Nuno Gomes da Silva 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos  

 Novos meios de prova 

 Prova testemunhal 

 Prova documental 

 Rejeição  

 

Houve um indeferimento do pedido de audição das (mesmas) testemunhas e da junção 

dos (mesmos) documentos aquando do julgamento em 1.ª instância, indeferimento 

ao qual o arguido podia e devia ter reagido através dos meios adequados e antes de 

transitado em julgado a decisão. Considerar agora que, apesar de não terem sido 

usados os meios idóneos e disponíveis, pode haver fundamento para a revisão, seria 

transformar uma inércia do arguido em fundamento de revisão excecional do caso 

julgado que de todo não é permitido pela legislação em vigor. Pelo que, não estamos 

perante novos meios de prova que permitam integrar a situação na possibilidade 

excecional de revisão da sentença à luz do disposto no art. 449.º, n.º 1, al. d), do CPP, 

pelo que deve ser negada a revisão. 

 

27-02-2020 

Proc. n.º 894/17.0GBVNG-A.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (relatora)  

Nuno Gomes da Silva 

Manuel Braz 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Abuso sexual de crianças 

 Violação 

 Menor 

 Concurso aparente 
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 Cúmulo jurídico  

 Prevenção geral 

 Prevenção especial  

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 

I -  Apenas é admissível o recurso de uma decisão do Tribunal da Relação relativamente 

aos crimes aos quais se tenha aplicado pena de prisão superior a 5 anos e não superior 

a 8 anos quando não haja “dupla conforme”, e de uma decisão da Relação 

relativamente a todos os crimes cuja pena seja superior 8 anos, ainda que haja “dupla 

conforme”. 

II - O arguido foi condenado em diversos crimes com pena de prisão inferior a 5 anos de 

prisão, pelo que relativamente a estes, por força do disposto no art. 400.º, n.º 1, al. e), 

do CPP, sem prejuízo da possibilidade de verificação da existência (ou não) dos 

pressupostos para que se conclua pela existência de um concurso de crimes, não é 

admissível o recurso para este STJ; quaisquer questões a estes relativas, quando 

referidas a cada crime individualmente considerado, não serão conhecidas, 

nomeadamente, não se analisarão as penas aplicadas a cada crime de per si. Sendo 

apenas passível de recurso para este STJ a medida da pena única aplicada, e a 

verificação dos pressupostos de que depende a aplicação desta pena, nomeadamente, 

a existência de um concurso de crimes. 

III - Consideramos não estarem preenchidos os pressupostos de um concurso efetivo de 

crimes entre os crimes de violação agravada e os crimes de abuso sexual de criança, 

pelo que a punição do mesmo ato simultaneamente por ambos os tipos legais de crime 

constitui uma dupla punição do mesmo facto. 

IV - A moldura do concurso de crimes a partir da qual deve ser determinada a pena 

concreta a aplicar tem, como vimos, como limite mínimo 5 anos e 10 meses de prisão 

(a pena concreta mais elevada) de prisão, e como limite máximo 25 anos (de acordo 

com o disposto no art. 77.º, n.º 2, do CP). 

V - Todo o circunstancialismo determina fortes exigências de prevenção geral e as 

exigências de prevenção especial não são menores, pelo que a pena a pena adequada 

e necessária, atentas as exigências de prevenção geral e especial, e a culpa do arguido, 

ainda seria a de 8 anos e 6 meses de prisão. 

VI - Porém, estamos perante um recurso interposto exclusivamente pelo arguido, no seu 

interesse, onde assume importância decisiva o disposto no art. 409.º, n.º 1, do CPP, 

segundo o qual o tribunal superior não pode modificar, na sua espécie ou medida, as 

sanções constantes a decisão recorrida, em prejuízo do recorrente (princípio da 

proibição da reformatio in pejus), Assim sendo, a alteração decorrente do 

entendimento do concurso de crimes que aqui se realizou impõe, dada a existência 

de um concurso aparente e sem que se puna duplamente os mesmos factos duas vezes, 

uma alteração da medida da pena única aplicada. 

VII - A pena única a aplicar ao arguido deverá ser de 7 anos e 6 meses de prisão. 

 

27-02-2020 

Proc. n.º 176/18.0GDTVD.L1.S1 - 5.ª Secção  
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Helena Moniz (relatora)  

Nuno Gomes da Silva 

 

 Recurso per saltum 

 Renúncia ao mandato 

 Notificação 

 Nomeação 

 Defensor 

 Admissibilidade de recurso 

 Homicídio qualificado 

 Tentativa 

 Detenção de arma proibida 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Confissão 

 

I -  Se decorrendo o prazo de recurso o arguido foi notificado da renúncia das 

mandatárias nos termos do art. 47.º, n.º 3, do CPC subsidiariamente aplicável por 

força do art. 4.º, do CPP e porque a lei processual penal não prevê de modo expresso 

a situação em apreço, os efeitos daquele acto de renúncia produziram-se a partir da 

data da notificação.  

II - Mas se, simultaneamente, foi notificado para constituir novo mandatário no prazo de 

20 dias com a advertência de que caso não o fizesse lhe seria nomeado defensor 

oficioso e se, ao contrário daquela que foi a advertência feita, nem no termo desse 

prazo nem em momento subsequentemente lhe foi nomeado defensor oficioso isso 

significa que a partir do termo do dito prazo que lhe foi concedido para constituir 

mandatário o arguido ficou completamente desprovido de assistência jurídica 

situação que é incompatível não só com a lei ordinária, como decorre dos arts. 61.º e 

62.º e 64.º CPP mas, sobretudo, com o disposto no comando constitucional do n.º 3 

do art 32.º CRP que consagra não apenas «um acto “pro reo” mas uma medida de 

tutela processual objectiva» que dá cobertura até à nomeação de defensor oficioso 

contra a vontade daquele, defensor esse cuja missão é garantir e defender os direitos 

do arguido no processo e entre eles, claro está, o direito ao recurso de acordo com o 

n.º 1 do mencionado art. 32.º, da CRP.   

III - A circunstância de ao arguido não ter sido nomeado defensor oficioso tal como 

constara da notificação o que também implicaria a notificação desse defensor para os 

trâmites do processo, nomeadamente, a notificação do acórdão e uma referência ao 

prazo de recurso com eventual prorrogação deste se fosse tido como justificado não 

se afigura que possa ser tida como susceptível de prejudicar o arguido.  

IV - Como se refere no Acórdão do TC n.º 116/2007, os direitos constitucionais do 

arguido mostrar-se-ão violados  «sempre que não se conceda um prazo razoável ao 

arguido em processo penal para impugnar decisão relevante que o afecte, devendo 
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nesse período encontrar-se ininterruptamente assistido por defensor tecnicamente 

habilitado.». Em face do que o recurso é admissível.  

V – Sendo os disparos efectuados pelo arguido com uma arma caçadeira, a 

aproximadamente 31 metros da vítima foram bastante minimizadas as consequências 

dessa conduta, pese embora a intensidade do dolo bem expressa nos três tiros 

efectuados e na zona do corpo visada.   

VI - O tribunal recorrido considerou e bem que as necessidades de prevenção geral são 

elevadas quer por causa do bem jurídico posto em causa quer pelo alarme e 

sentimento de insegurança que este tipo de condutas provoca.   

VII - E considerou, sem margem para reparo, em termos genéricos, que as necessidades 

de prevenção especial são medianas. Mas acrescentou quanto a este aspecto, 

relevando-o negativamente, um dado que é o de o arguido ter desculpabilizado o seu 

comportamento imputando responsabilidade pelo sucedido à vítima. Ou seja, 

confessou os factos mas não manifestou sobre eles arrependimento.  

VIII - Assim, quanto à medida da pena relativa ao crime de homicídio agravado tentado 

perante o quadro geral e as particularidades assinaladas jogando sobretudo a seu 

favor a diminuta gravidade das consequências, afigura-se ser de fixar a pena em 6 

anos e 6 meses de prisão. 

 

27-02-2020 

Proc. n.º 490/18.5PBEVR.S1 - 5.ª Secção  

Nuno Gomes da Silva (relator)  

Francisco Caetano 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Abuso sexual de menores dependentes 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Medida concreta da pena  

 Pena única 

 

I -   O arguido foi condenado pela prática de 2 crimes de abuso sexual de menores 

dependentes, condutas p. e p. pelos arts. 172.º, n.º 2, 171.º, n.º 3, al. a), e 170.º, do 

CP, na pena, por cada um deles, de 6 meses de prisão, por, em várias ocasiões, ter 

constrangido a ofendida, que lhe estava confiada para educação, a contactos de 

natureza sexual, apalpando-lhe os seios e o rabo quando ela já tinha completado os 

14 anos de idade e antes de ter atingido a maioridade, e pela prática de 45 crimes de 

abuso sexual de menores dependentes, condutas p. e p. pelos arts. 172.º, n.º 1, e 171.º, 

n.º 2, do CP, na pena, por cada um deles, de 3 anos de prisão, por, no mesmo período 

e nas mesmas circunstâncias, ter mantido com ela, por 45 vezes, cópula, coito anal e 

coito oral, tendo-lhe sido aplicada a pena conjunta de 9 anos de prisão. 

II - Tendo em conta que a conduta do arguido se prolongou por cerca de 4 anos, entre os 

14 e os 18 anos da ofendida, e teve significativas consequências para a saúde mental 

desta, entende o tribunal que, não obstante se tratar apenas de uma vítima, é elevada 
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a gravidade da ilicitude da conduta quanto analisada de um ponto de vista global, o 

que se reflecte na culpa e nas necessidades de prevenção geral. 

III - Muito embora o arguido tenha uma boa relação e mantenha contacto regular com a 

companheira, os irmãos e os pais e não tenha antecedentes criminais, o certo é que 

tem um estilo de vida marcado pelo ócio e desocupação, tendo deixado de trabalhar 

em 2002, quando foi viver com a actual companheira, subsistindo desde então do 

rendimento social de inserção, só trabalhando esporadicamente, mantendo um 

comportamento desrespeitoso para com a companheira e não percepcionando sequer 

o sofrimento da vítima, o que aponta para a existência de acentuada necessidade de 

pena para satisfazer a finalidade de prevenção especial. 

 

27-02-2020 

Proc. n.º 2190/17.4JAPRT.P1.S1 - 5.ª Secção  

Carlos Almeida (relator)  

Júlio Pereira 

 

 Arguição de nulidades 

 Inconstitucionalidade 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Cúmulo jurídico 

 Prescrição 

 Tribunal Constitucional 

 

I -  Os arguidos não recorrentes, condenados por decisão transitada em julgado, só verão 

essa condenação reapreciada em reforma de acórdão pelo STJ, na sequência de 

declaração de inconstitucionalidade suscitada com fundamento na al. b) do art. 70.º 

da Lei n.º 28/82, de 15-11, se a sua condenação for abrangida pelos efeitos objectivo 

ou subjectivo da decisão do TC, nos termos do preceituado nos arts. 80.º, n.º 1 e 74.º, 

n.º 3 da citada Lei n.º 28/82 e do art. 402.º, n.º 2, do CPP.  

II - O mesmo acontece em relação a arguido recorrente, relativamente a condenações 

objecto de transito em julgado material, sob pena de violação do princípio 

constitucional non bis in idem. 

III - Competindo ao STJ reformar acórdão da sequência de decisão de 

inconstitucionalidade, compete-lhe também reformular o cúmulo jurídico em 

resultado da prescrição de crimes que o integram. 

IV - O incidente previsto no art. 380.º, do CPP não é o meio processual adequado de 

denúncia ou invocação de inconstitucionalidades, sendo meio próprio o recurso para 

o TC, reunidos que estejam os requisitos e condicionalismos legalmente exigíveis. 

 

27-02-2020 

Proc. n.º 736/03.4TOPRT.P2.S1 - 5.ª Secção  

Júlio Pereira (relator)  

Clemente Lima 
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 Recurso per saltum 

 Burla qualificada 

 Notificação 

 Prazo 

 Audiência de julgamento 

 Nulidade 

 Inconstitucionalidade 

 

I -  O arguido foi condenado, em 1.ª instância, por acórdão proferido em 13-09-2012, na 

3.ª Vara Criminal, pela prática, em autoria material, de 1 crime de burla qualificada 

p. e p. pelos arts. 217.º, n.º 1 e 218.º, n.º 2, al. a), do CP, na pena de 6 anos de prisão. 

II -  O arguido veio interpor recurso em 16-12-2018, para este STJ, nos termos do 

disposto nos arts. 399.º, 432.º, n.º 1, al. c) e n.º 2, 407.º, n.º 2, al. a), 406.º, n.º 1 e 

408.º, n.º 1 al. a), todos do CPP.  

III -  Por acórdão proferido na 5.ª Secção deste STJ em 30-01-2020, foi decidido em 

conferência julgar improcedente o recurso interposto pelo arguido. 

IV -  Vem agora o arguido, nos termos do disposto nos arts. 425.º, n.º 4, 379.º, n.º 1, als. 

a) e c) e 374.º todos do CPP, arguir a nulidade do acórdão proferido, e a a verificação 

de inconstitucionalidade no decidido no acórdão. 

V -  Inexiste qualquer nulidade, nos termos do art. 379.º, n.º 1, al. a), do CPP, ex vi art. 

425.º, n.º 4, do CPP, por não cumprimento do disposto no n.º 2 do art. 374.º do CPP, 

uma vez que o objecto do recurso não incidia sobre a matéria de facto e de direito 

relativamente ao crime imputado e à pena aplicada. Em momento algum do recurso 

é impugnado o mérito da condenação constante no acórdão proferido em 13-09-2012. 

Em causa neste recurso estavam apenas questões formais relacionadas com a 

tramitação do processo: i) tempestividade do recurso interposto; ii) nulidade 

insanável do despacho datado de 24-11-2011 e iii) nulidade insanável das 3 sessões 

da audiência de julgamento. 

As conclusões do recurso circunscrevem o âmbito do objecto da decisão do tribunal 

superior- arts. 434.º, 412.º, n.º 2 do CPP. Os factos provados que devem constar no 

acórdão do STJ são os factos relevantes para apreciar o objecto do recurso e não 

outros que não incidam sobre o objecto do recurso.  

VII - O acórdão reclamado apreciou todas as questões suscitadas, concretamente a 

questão da inexigibilidade de notificação ao arguido (julgado na ausência) da 

continuação do julgamento para as outras 3 datas de julgamento, incluindo a leitura 

do acórdão.  

O Tribunal, no acórdão reclamado, ao contrário do defendido pelo arguido não 

apreciou somente as questões de omissão de notificação a arguido presente apenas 

em primeira audiência ou de arguido julgado como não ausente. Apreciou, em 

concreto, a situação de arguido julgado na ausência e que foi regularmente notificado 

das 2 primeiras datas de julgamento e não foi notificado das restantes 3 continuações 

(sessões de julgamento) incluindo leitura do acórdão, pelo que inexiste qualquer 

nulidade.  

VIII - Quanto à verificação de inconstitucionalidade, o Tribunal já se havia pronunciado 

no sentido de que no caso em apreço, as garantias de defesa do arguido a que alude 
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o art. 32.º, da CRP foram asseguradas com a notificação pessoal do arguido das 2 

datas designadas para julgamento, nos termos do disposto nos arts. 312.º e 313.º, que 

se realizaram efectivamente e com a presença da defensora oficiosa nomeada em 

todas as sessões de julgamento. Ou seja, o que o legislador exige nos termos 

conjugados dos arts. 312.º, 313.º, 333.º, e 119.º, al. c), em cumprimento do preceito 

constitucional ínsito no art. 32.,º, da CRP é que o arguido tenha efectivo 

conhecimento que se irá realizar a audiência de julgamento do seu processo por forma 

a fundamentalmente ter a possibilidade de intervir no processo, invocar as razões de 

facto e de direito, oferecer provas, controlar e contraditar todas as provas e 

argumentos jurídicos trazidos ao processo, o que foi assegurado no caso em apreço. 

 

27-02-2020 

Proc. n.º 1029/96.7JAPRT.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (relatora)  

Helena Moniz 

 

 Recurso de revisão 

 Erro de identidade 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 

I -  O arguido foi condenado por sentença proferida em 13-08-2015, no Tribunal Judicial 

de Comarca, com trânsito em julgado em 04-02-2019, pela prática de um crime de 

condução, de veículo em estado de embriaguez, p. e p. pelo art. 292.º, n.º 1 do CP, 

na pena de 7 meses e 15 dias de prisão; e na pena acessória de proibição de conduzir 

veículos motorizados de quaisquer categorias pelo período de 1 ano de 3 meses, nos 

termos do disposto no art. 69.º, n.º 1, a), do CP. 

II - Os casos de revisão de sentença e os seus fundamentos estão, expressa e 

taxativamente, previstos no art. 449.º, do CPP. E compreende-se que assim seja, pois, 

importando o recurso de revisão o “sacrifício” do caso julgado, da estabilidade das 

decisões transitadas – corolário da segurança jurídica -, só deve ser admitido em 

casos pontuais e expressamente previstos na lei.  

III - O recurso de revisão pretende, pois, encontrar um ponto de equilíbrio, uma solução 

de concordância prática que concilie, até onde for possível, esses valores, 

essencialmente contraditórios. Esse equilíbrio é conseguido a partir do 

reconhecimento de que o caso julgado terá que ceder, embora só em casos 

excepcionais, sob pena de perturbação irremediável da garantia de pacificação a ele 

inerente, perante os interesses da verdade material e da justiça. 

Assim, o recurso de revisão constitui um meio extraordinário de reapreciação de uma 

decisão transitada em julgado e tem como fundamento principal a necessidade de se 

evitar uma sentença injusta, de reparar um erro judiciário, por forma a dar primazia 

à justiça material em detrimento de uma justiça formal.  

IV - A revisão de sentença transitada em julgado é admissível quando se descobrirem 

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.  
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Resulta, desde logo, da literalidade da citada al. d), do n.º 1, do art. 449.º, do CPP, 

que, ao abrigo de tal segmento normativo, a revisão (extraordinária) só pode ser 

concedida se e quando se demonstre que, posteriormente à decisão revidenda, se 

descobriram factos ou meios de prova novos, vale dizer, outros, que aquela decisão 

tenha deixado por apreciar.  

O fundamento de revisão previsto na citada al. d) do n.º 1 do art. 449.º, do CPP, 

importa a verificação cumulativa de 2 pressupostos: por um lado, a descoberta de 

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

prova suscitem graves dúvidas sobre a justiça da condenação, não podendo ter como 

único fim a correcção da medida concreta da sanção aplicada (n.º 3 do mesmo 

preceito). 

Tem-se entendido que se deve interpretar a expressão “factos ou meios de prova 

novos” no sentido de serem aqueles que eram ignorados pelo tribunal e pelo 

requerente ao tempo do julgamento e, por isso, não puderam, então, ser apresentados 

e produzidos, de modo a serem apreciados e valorados na decisão. Com efeito, só 

esta interpretação observa a natureza excepcional do recurso de revisão e os 

princípios constitucionais da segurança jurídica, da lealdade processual e da proteção 

do caso julgado. 

A dúvida relevante para a revisão tem de ser qualificada; há-de elevar-se do patamar 

da mera existência, para atingir a vertente da “gravidade” que baste, tendo os novos 

factos e/ou provas de assumir qualificativo correlativo da “gravidade” da dúvida.  

Os novos factos ou meios de prova têm que suscitar graves dúvidas sobre a justiça 

da condenação, mas, nesse caso, desde que suscitem possibilidade de absolvição e já 

não de mera correcção da medida concreta da sanção aplicada; tudo terá de decorrer 

sob a égide da alternativa condenação/absolvição, que afinal plasma e condensa o 

binómio condenação justa (a manter-se) condenação injusta (a rever-se). 

V - O julgamento decorreu na ausência de arguido, tendo sido proferida sentença em 13-

08-2015, transitada em julgado em 04-02-2019. 

Nos termos do disposto no art. 453.º, do CPP, foram realizadas diligências de 

inquirição de testemunhas, em sede de tribunal de 1ª instância e foi junta a prova 

documental que conjugadamente apontam no sentido de que o arguido não se 

encontrava em Portugal na data dos factos -tendo partido da cidade X, de avião, em 

06-08-2015 para o país Y, país onde permaneceu, aí tendo ocupação laboral e onde 

viveu com a sua família.  

VI - Estamos perante factos ou meios de prova novos, e de meios de obtenção de prova 

novos, no sentido de que eram desconhecidos pelo Tribunal, mesmo pelo ora 

requerente, ao tempo da audiência de julgamento, não podendo, por isso, ser levados 

a juízo e ponderados na decisão, factos que lançam graves dúvidas sobre a justiça da 

condenação.  

Não pode deixar de reconhecer-se como facto novo o sobreveniente conhecimento 

de que a pessoa que foi acusada, julgada e condenada sob o nome de o arguido não 

ser o cidadão detentor desse nome, mas sim indivíduo outro, que se fez passar por 

aquele, de identidade (ainda) ignorada, o que resulta sedimentado pelos meios de 

prova testemunhal e documental, entretanto recolhidos, havendo ainda de conceder-



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

103 

Número 268 – Fevereiro de 2020 

se a flagrante e grave injustiça da condenação levada sobre esse terceiro, que, 

comprovadamente, não praticou os factos delitivos em referência.  

VII - Figurando-se pacíficas, no caso, tal assertiva e conclusão, importa dilucidar se o 

recurso extraordinário de revisão trazido pelo requerente configura o meio processual 

adequado à pretendida reposição da justiça, ou antes, se a decisão condenatória deve 

ser objecto de correcção, nos termos e âmbito do disposto no artigo 380.º, do CPP.  

É conhecida a dissensão jurisprudencial a tal respeito. Para referenciar apenas os 

acórdãos do STJ que mais recentemente e em situações próximas daquela que vem 

traduzida nos presentes autos, decidiram que não há lugar a revisão da sentença penal, 

mas antes que, feita a prova da verdadeira identidade do condenado, deve ser levada, 

oficiosamente, a correcção da decisão, nos termos previstos no artigo 380.º, podem 

ver-se os acórdãos de 17-11-2016 (Proc. n.º 506/11.6PULSB-A.S1), de 10-12-2015 

(Proc. n.º 1863/08.7GLSNT-A.S1,  e de 15-10-2015 (Proc. n.º 202/06.6PAMTA-

A.S1), disponíveis em www.dgsi.pt.  

No sentido de que a revisão deve ser autorizada, com reenvio do processo ao Tribunal 

de 1.ª instância, para novo julgamento, podem ver-se os acórdãos, também do STJ, 

de 08-06-2017 (Proc. 45/08.2GGLSB-A. L1. S1), de 11-05-2017 (Proc. 

88/11.9PAPTM-A. S1), de 04-01-2017 (Proc. n.º 1100/11.7PGALM-A. S1), de 18-

02- 2016 (Proc. n.º 87/07.5PFLRS-A. S1) e de 02-12-2015 (Proc. 12/11.9PEMAI-A. 

S1).  

VIII - Figura-se, como nos acórdãos levados neste último sentido, que a revisão é de 

deferir. E assim, decisivamente, na medida em que, no caso, não estamos perante um 

mero erro ou lapso de identificação, designadamente de uma incorrecção ou 

incompletude dos elementos sobre a identidade de determinado cidadão, mas sim 

perante uma usurpação de identidade.  

 

27-02-2020 

Proc. n.º 196/15.7PFSNT-A.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (relatora)  

Helena Moniz 

Manuel Braz 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 

I -  O arguido foi julgado em processo comum, com intervenção do Tribunal Colectivo, 

no Juízo Central Criminal, tendo sido condenado pela prática, em autoria material, 

de 1 crime de abuso sexual de criança, previsto e punido pelo art. 171.º, n.º 3, al. a), 

do CP, na pena de 1 ano de prisão; 1 crime de abuso sexual de criança, previsto e 

punido pelo art. 171. °, n.º 3, al. b), do CP, na pena de 1 ano de prisão; e 1 crime de 

pornografia de menores agravada na forma tentada, previsto e punido [à data dos 

factos] pelos arts. 176.º, n.º 1, al. b), e 177.º, n.º 6, do CP [que correspondem aos 

actuais 176.º, n.º 1, al. b), e 177.º, n.º 7] e arts. 22.º, 23.º, n.º 1 e n.º 2, al. b) do mesmo 

Código na pena de 1 ano e 4 meses de prisão; operando o respectivo cumulo jurídico 
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foi condenado na pena única de 2 anos de prisão, suspensa na sua execução, e sujeita 

a regime de prova. 

II - Os assistentes, em representação da menor, não se conformaram com esta decisão e 

interpuseram recurso para o Tribunal da Relação, que concedeu parcial provimento 

ao mesmo, tendo alterado a punição do crime de abuso sexual de criança, p. p. pelo 

art. 171.º, n.º 3, al. a), do CP, na pessoa desta menor, para 2 anos de prisão, 

condenando o arguido, na pena única de 2 anos e 9 meses de prisão efectiva. 

III - O recurso extraordinário de revisão de sentença transitada em julgado, com 

consagração constitucional no art. 29.º, n.º 6, da CRP, constitui o meio processual 

vocacionado para reagir contra clamorosos e intoleráveis erros judiciários ou casos 

de flagrante injustiça, fazendo-se prevalecer o princípio da justiça material sobre a 

segurança do direito e a força do caso julgado. É assim que a segurança do direito e 

a força do caso julgado, valores essenciais do Estado de direito, cedem perante novos 

factos ou a verificação da existência de erros fundamentais de julgamento adequados 

a porem em causa a justiça da decisão. 

V -  Os casos de revisão de sentença e os seus fundamentos estão, expressa e 

taxativamente, previstos no art. 449.º, do CPP.E compreende-se que assim seja, pois, 

importando o recurso de revisão o “sacrifício” do caso julgado, da estabilidade das 

decisões transitadas - corolário da segurança jurídica -, só deve ser admitido em casos 

pontuais e expressamente previstos na lei.  

O recurso de revisão constitui um meio extraordinário de reapreciação de uma 

decisão transitada em julgado e tem como fundamento principal a necessidade de se 

evitar uma sentença injusta, de reparar um erro judiciário, por forma a dar primazia 

à justiça material em detrimento de uma justiça formal.  

VI - Resulta, desde logo, da literalidade da citada al. d) do n.º 1 do art. 449.º, do CPP, que 

ao abrigo de tal segmento normativo, a revisão (extraordinária) só pode ser concedida 

se e quando se demonstre que, posteriormente à decisão revidenda, se descobriram 

factos ou meios de prova novos, vale dizer, outros, que aquela decisão tenha deixado 

por apreciar. O fundamento de revisão previsto na citada al. d) do n.º 1 do art. 449.º, 

do CPP, importa a verificação cumulativa de 2 pressupostos: por um lado, a 

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

ou meios de prova suscitem graves dúvidas sobre a justiça da condenação, não 

podendo ter como único fim a correcção da medida concreta da sanção aplicada (n.º 

3 do mesmo preceito). 

Tem-se entendido que se deve interpretar a expressão “factos ou meios de prova 

novos” no sentido de serem aqueles que eram ignorados pelo tribunal e pelo 

requerente ao tempo do julgamento e, por isso, não puderam, então, ser apresentados 

e produzidos, de modo a serem apreciados e valorados na decisão. Com efeito, só 

esta interpretação observa a natureza excepcional do recurso de revisão e os 

princípios constitucionais da segurança jurídica, da lealdade processual e da proteção 

do caso julgado. 

A “dúvida relevante” para a revisão tem de ser “qualificada”; há-de elevar-se do 

patamar da mera existência, para atingir a vertente da “gravidade” que baste, tendo 

os novos factos e/ou provas de assumir qualificativo correlativo da “gravidade” da 

dúvida: isto é, que, na ponderação conjunta de todos os meios de prova, seja possível 
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justificadamente concluir que, tendo em conta o critério de livre apreciação (art. 

125.º) e, sem prejuízo da sujeição das novas provas ao teste do contraditório, 

imediação e oralidade do novo julgamento, deles resulta uma forte possibilidade de 

não condenação. 

Os novos factos ou meios de prova têm que suscitar graves dúvidas sobre a justiça 

da condenação, mas, nesse caso, desde que suscitem possibilidade de absolvição e já 

não de mera correcção da medida concreta da sanção aplicada; tudo terá de decorrer 

sob a égide da alternativa condenação/absolvição, que afinal plasma e condensa o 

binómio condenação justa (a manter-se) condenação injusta (a rever-se).  

VII - No caso em apreço, os alegados novos elementos de prova, objectivamente 

apreciados e circunscritos à justiça material aplicada na decisão condenatória, não 

vêm pôr em causa a factualidade dada como provada, não existindo fundamento legal 

para a sua revisão, nos termos do artigo 449.º, n.º 1, al. d) do CPP. 

 

27-02-2020 

Proc. n.º 890/15.2JAPRT-D.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (relatora)  

Helena Moniz 

Manuel Braz 

 

A 

Abertura da instrução 53 

Abuso sexual de crianças 13, 30, 44, 85, 95 

Abuso sexual de menores dependentes 97 

Abuso sexual de pessoa incapaz de resistência 11 

Acórdão 4, 52, 80 

Acórdão absolutório 76 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 60, 61 

Acto processual 24 

Acto sexual de relevo 13 

Actos sexuais com adolescentes 30 

Acusação 1, 32, 54, 72 

Administrador 37 

Admissibilidade de recurso 25, 31, 90, 96 

Advogado 37, 56 

Alteração substancial de factos 44 

Apoio judiciário 79 

Apresentação 27 

Arguição de nulidades 52, 54, 80, 82, 86, 90, 98 

Assistente 11, 25, 26, 33, 37, 61 

Atenuação especial da pena 9, 11, 34, 67 

Ato processual 24 

Ato sexual de relevo 13 

Atos sexuais com adolescentes 30 

Audiência 59 

Audiência de julgamento 26, 44, 99 

Avultada compensação remuneratória 9, 66, 69 

B 

Bem jurídico protegido 21, 52 

Branqueamento 5 

Burla informática e nas comunicações 71 

Burla qualificada 37, 99 

C 

Circunstâncias atenuantes 48 

Co-autoria 86 

Competência 27 

Competência da Relação 13, 34 

Competência do Supremo Tribunal de Justiça 34, 

65, 71, 73, 86, 89, 95, 98 

Compreensível emoção violenta 34 

Conclusões 11 

Concurso aparente 95 

Concurso de infracções 5, 13, 37, 44, 48, 81, 85, 91, 

93, 95, 97 

Concurso de infrações 5, 13, 37, 44, 48, 81, 85, 91, 

93, 95, 97 
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Concurso superveniente 91 

Condenação 48, 50, 61 

Condenação em custas 90 

Condição da suspensão da execução da pena 25 

Condições pessoais 66, 90 

Condução de veículo em estado de embriaguez 7, 

33 

Condução sem habilitação legal 71 

Conduta anterior ao facto 48 

Conferência 59, 80 

Confissão 44, 66, 96 

Conhecimento superveniente 22, 30, 70, 84 

Constitucionalidade 31, 86 

Constituição de assistente 56 

Contagem de prazos 72 

Convite ao aperfeiçoamento 54 

Crime 27 

Crime continuado 13, 44 

Criminalidade altamente organizada 72 

Culpa 1, 44, 66, 67, 90 

Cumprimento de pena 12 

Cúmulo jurídico 5, 22, 30, 48, 70, 84, 85, 91, 93, 95, 

98 

D 

Dano 67 

Dano biológico 57 

Dano estético 57 

Danos não patrimoniais 57 

Decisão 79 

Decisão instrutória 11, 32 

Decisão interlocutória 50 

Decisão que não põe termo ao processo 50 

Defensor 96 

Denegação de justiça 11, 37, 54 

Despacho de arquivamento 37 

Detenção de arma proibida 29, 38, 81, 86, 96 

Dever de diligência 82 

Direito à indemnização 13 

Direito de defesa 11 

Dolo eventual 50 

Dupla conforme 5, 31, 34, 52, 71, 73, 86, 95 

E 

Efeito do recurso 12 

Encargos normais da vida familiar 79 

Erro de identidade 100 

Erro de julgamento 5 

Erro notório na apreciação da prova 5, 11 

Escusa 80 

Estabelecimento prisional 5 

Exercício ilícito da actividade de segurança 

privada 28 

Exercício ilícito da atividade de segurança privada

 29 

Extemporaneidade 91 

Extorsão 92 

F 

Falsificação 86 

Falta de discriminação dos factos provados 84 

Falta de fundamentação 29, 34, 84, 92 

Falta de notificação 4 

Fotografia 52 

Funcionário 11, 37, 81 

Furto 71 

Furto qualificado 22, 71, 93 

H 

Habeas corpus 1, 4, 12, 23, 27, 64, 72, 85 

Homicídio 38, 49, 63, 64, 77, 90, 91 

Homicídio privilegiado 34 

Homicídio qualificado 29, 57, 71, 86, 96 

I 

Ilicitude 66, 90 

Imagem global do facto 9 

Imparcialidade 80 

Importunação sexual 67 

Improcedência 16, 63, 64 

Impugnação 79 

Imputabilidade diminuída 34 

In dubio pro reo 5, 11, 34 

Inadmissibilidade 5, 9, 37, 53, 91 

Inconstitucionalidade 52, 54, 56, 73, 98, 99 

Indeferimento 80, 86 

Indemnização 11, 25 

Indícios suficientes 11, 54 

Inibição do poder paternal 13 

Inimputabilidade 34 

Inquérito 54 

Instituição Particular de Solidariedade Social 81 

Insuficiência da matéria de facto 57 
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Introdução em lugar vedado ao público 71 

J 

Juiz 27, 37, 79 

Juiz presidente 27 

Juiz relator 27 

L 

Legítima defesa 37 

Legitimidade 11, 33, 61 

Legitimidade activa 25, 76 

Legitimidade ativa 25, 76 

Limites da condenação 57 

Litispendência 85 

Livre apreciação da prova 34 

M 

Mandato de Detenção Europeu 21 

Matéria de direito 11, 65 

Matéria de facto 11, 34 

Medida concreta da pena 5, 22, 29, 30, 44, 48, 50, 

61, 66, 67, 70, 71, 73, 77, 85, 89, 90, 92, 93, 95, 

96, 97 

Medida da pena 11, 17, 19, 20, 52, 81 

Medidas tutelares 64 

Menor 21, 64, 95 

Ministério Público 11, 33 

Multa 24 

N 

Nomeação 96 

Notificação 44, 96, 99 

Notificação ao mandatário 4 

Novos factos 7, 16, 19, 63, 64, 88, 94, 100, 103 

Novos meios de prova 7, 16, 19, 37, 63, 64, 88, 94, 

100, 103 

Nulidade 33, 57, 73, 84, 92, 99 

Nulidade de acórdão 12, 29, 60, 61, 86 

O 

Ofendido 33, 56 

Ofensa à integridade física 91 

Ofensa à integridade física agravada pelo 

resultado 57 

Ofensa à integridade física por negligência 33 

Ofensa à integridade física qualificada 28, 67 

Ofensa à integridade física simples 21, 28 

Omissão de pronúncia 19, 52, 60, 61, 73, 92 

Oposição 33 

Oposição de julgados 51, 75 

P 

Pagamento 25 

Partes civis 76 

Patrocínio judiciário 56 

Pedido de indemnização civil 29, 31, 57, 71 

Pena de prisão 12, 17, 22, 29, 30, 50, 52, 61, 71, 73, 

77, 81 

Pena parcelar 5, 73, 81, 86, 93, 95 

Pena suspensa 11, 20, 25, 44, 66, 77 

Pena única 1, 29, 30, 44, 48, 52, 71, 73, 81, 92, 93, 

95, 96, 97 

Pluriocasionalidade 22, 30 

Pornografia de menores 13, 52 

Prazo 1, 23, 24, 27, 80, 99 

Prazo da prisão preventiva 72 

Prazo de interposição do recurso 86, 91 

Prescrição 98 

Prescrição do procedimento contra-ordenacional

 82 

Prevaricação 11, 37, 54 

Prevenção especial 1, 5, 17, 44, 48, 67, 69, 77, 90, 

91, 95, 96 

Prevenção geral 1, 5, 17, 44, 48, 67, 69, 77, 90, 91, 

95, 96 

Primeiro interrogatório judicial de arguido detido

 27 

Princípio da dupla incriminação 21 

Princípio da presunção de inocência 11 

Princípio da proibição da dupla valoração 17, 20 

Princípio da proibição do excesso 17 

Princípio da proporcionalidade 17 

Princípio do contraditório 11 

Prisão ilegal 4, 28, 72, 85 

Prisão preventiva 1, 13, 23, 28 

Processo de contra-ordenação 82 

Processo de promoção e proteção 64 

Processo de promoção e protecção 64 

Processo penal 11, 56, 60, 61, 80 

Prorrogação do prazo 65 

Proteção da criança 64 

Protecção da criança 64 

Prova documental 37, 94 
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Prova pericial 11 

Prova por reconhecimento 73 

Prova testemunhal 16, 37, 63, 64, 88, 94 

Q 

Qualificação jurídica 5, 13, 17, 19, 21, 44, 69 

R 

Rapto 92 

Reclamação 12 

Reclamação para a conferência 86 

Recurso 11, 12, 23, 32, 37, 76, 80, 85 

Recurso da matéria de direito 86, 89 

Recurso da matéria de facto 92 

Recurso de acórdão da Relação 10, 28, 34, 49, 57, 

71, 73, 90, 92, 95, 97 

Recurso de revisão 7, 16, 19, 37, 53, 63, 64, 88, 94, 

100, 102 

Recurso para fixação de jurisprudência 12, 24, 25, 

26, 51, 75, 81, 91 

Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 8, 13, 

31, 49 

Recurso para o Tribunal Constitucional 12 

Recurso para o tribunal pleno 26 

Recurso penal 1, 5, 65, 69, 81, 84, 86, 89, 90, 92 

Recurso per saltum 13, 17, 19, 22, 30, 37, 48, 52, 57, 

61, 67, 70, 77, 84, 91, 93, 96, 99 

Recusa de juiz 11, 59, 60, 61, 80 

Redução 11, 24 

Reenvio do processo 93 

Reforma de acórdão 90 

Regime penal especial para jovens 67 

Rejeição 51, 59, 90, 94 

Rejeição de recurso 4, 7, 65, 76 

Rejeição parcial 5, 13, 71, 73 

Relatório social 52 

Renúncia ao mandato 96 

Requerimento 11, 59, 61, 80 

Requerimento de abertura de instrução 37, 51, 54 

Requisitos 51, 54 

Restituição de bens 13 

Revisão e confirmação de sentença penal 

estrangeira 21 

Roubo 93 

Roubo agravado 22, 71, 73, 86, 92 

S 

Segurança Social 79 

Separação judicial de pessoas e bens 79 

Sequestro 92 

Suspeição 79 

Suspensão 28 

Suspensão provisória do processo 33 

T 

Taxa sancionatória excecional 82 

Taxa sancionatória excepcional 82 

Tempestividade 53, 59 

Tentativa 29, 63, 64, 77, 91, 96 

Tráfico de estupefacientes 9, 17, 19, 61, 69, 81, 89 

Tráfico de estupefacientes agravado5, 9, 61, 66, 69, 

72 

Tráfico de menor gravidade 17, 20 

Trânsito em julgado 4, 12 

Tribunal Constitucional 98 

Tribunal da Relação 27, 79 

U 

Única instância 79 

Utilidade pública 81 

V 

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

 29, 34, 37, 57, 89 

Violação 95 

Violência doméstica 21 

Vítima 13 

 


