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Janeiro 
 

3.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Furto qualificado 

 Trânsito em julgado  

 Acórdão 

 Tribunal superior 

 Notificação 

 Notificação ao mandatário 

 Notificação pessoal 

 

06-01-2020 

Proc. n.º 48/09.0GEABT-B - 3.ª Secção 

Raúl Borges (Relator) 

Margarida Blasco 

Nuno Gomes da Silva 

  

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

 Homicídio 

 Medida da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Culpa 

 Idade 

 Consumo de álcool 

 

I -  Hábitos alcoólicos, comummente associados a emoções negativas, como 

agressividade, nunca poderão servir de causa de desculpa para cometer um crime de 

homicídio, nem como atenuante das consequências jurídicas de crimes violentos. 

Ao invés, os problemas etílicos do agente devem, nos limites consentidos pela 

culpa, elevar a medida da pena. 

II -  Também a idade, não é, por si só, fator que possa influir decisivamente na 

dosimetria da pena. Se o legislador assim quisesse, tê-lo-ia expressado claramente, 

como fez relativamente aos jovens delinquentes. 

III - O STJ de, “no uso de um poder-dever, vinculadamente, de fundar uma decisão de 

direito numa escorreita matéria de facto”, pode verificar, oficiosamente, se a 

decisão recorrida enferma de nulidade ou de vícios lógicos e extrair as 

correspondentes consequências jurídico-processuais de modo a assegurar que o ato 

jurídico de prolação da justiça para o caso concreto se obtém através de um 

procedimento e de um julgamento que observa escrupulosamente as regras 

substantivas e processuais aplicáveis.  
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IX - E, no que à prova respeita, verificar se foi apreciada e valorada, mediante 

submissão a raciocínios lógicos, às regras da experiência comum e à normalidade 

dos acontecimentos da vida e, também aos cânones ou legis artis da ciência que no 

caso possa ter de convocar-se. 

V -  A decisão recorrida – e também o acórdão da 1.ª instância -, explicitou, logicamente 

e coerentemente, a dinâmica dos golpes com que o arguido atingiu a vítima, tanto 

no tórax, como no pescoço. A descrição do movimento do braço e da mão com a 

faça em “em gancho” é compatível com as regras da experiência comum, e 

demonstrativa de uma ação comandada pela intenção de atingir imediatamente 

algum órgão vital do visado (como efetivamente atingiu), 

VI - O direito à vida é o direito (conditio sine qua non) dos direitos, atributo inalienável 

dos seres humanos, constitui o valor supremo na hierarquia dos direitos humanos. 

VII - O legislador, e também a jurisprudência, estão vinculados a refletir a tutela 

máxima, adequada e eficaz em cada caso de atentado voluntário contra a vida de 

outra pessoa. 

VIII - O legislador do CP de 1995, tomando posição expressa sobre os fins das penas, 

firmou o princípio da vinculação à defesa de bens jurídicos. 

IX - Pelo que, atualmente, é remar contra legem, negar que a função primordial do 

direito penal é a de tutelar os bens jurídicos tipificados, de modo a assegurar a paz 

jurídica dos cidadãos.  

X -  “A culpa deve persistir como pressuposto irrenunciável e como limite 

intransponível da pena. A culpa não deve dar a medida da pena. A pena pode ficar 

aquém da culpa, o que não pode é ultrapassá-la” - M. Costa Andrade. 

XI - A pena de prisão tem de alcançar uma medida necessária a repor o sentimento de 

validade do bem jurídico violado e da suficiência da sua proteção penal e, com o 

limite traçado pela medida da culpa, que seja adequada a servir de advertência 

individual ou intimidação e, consequentemente, que não seja tão drástica que não 

possa cumprir o desiderato da sua reintegração na comunidade. 

XIII - A pena de 13 anos de prisão por ter cometido um crime de homicídio p. e p. pelo 

art. 131.º, do CP, fixada e confirmada pelas instâncias, é em medida minimamente 

adequada a cumprir aquelas finalidades e instar o condenado a refletir sobre o seu 

comportamento futuro, preparando-se para ser capaz de viver na comunidade dos 

homens fiéis ao direito.   

 

08-01-2020 

Proc. n.º 374/18.7JAAVR.P1.S1 - 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (Relator) 

 Paulo Ferreira da Cunha 

  

 Recurso de acórdão da Relação 

 Homicídio 

 Dolo eventual 

 Prevenção especial 
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 Prevenção geral 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 

 

I -  A verificação da existência de elementos integradores do dolo pressupõe uma 

valoração que decorre de indícios, designadamente o perfil de atuação do agente, e 

deve ancorar-se em regras da experiência, ou mesmo em leis científicas, quando for 

o caso. Contudo, sendo em ultima ratio insondáveis os desígnios mais íntimos ou 

recônditos, há que separar, com rigor, v.g. o aparato de uma factualidade de 

profunda ilicitude, com culpa evidente e chocante, de uma certeza do julgador sobre 

a intencionalidade de produzir determinados efeitos, nomeadamente o querer a 

morte da vítima. 

II -  Diverso do dolo direto, com clara assunção positiva do resultado criminoso, é o 

dolo eventual. Este é integrado por uma vontade de realização da ação típica, a 

consideração séria da produção do resultado e a conformação com o resultado 

típico. A teoria da conformação é hoje a dominante e recebida pelo art. 14, n.º 3, do 

CP. 

III - Integra, com perfeito recorte, a categoria de dolo eventual a situação descrita nos 

autos: “8) O arguido bem sabia que o aludido instrumento de natureza contundente 

por si utilizado para desferir pancadas no corpo de (...) era adequado a produzir 

lesões mortais. 9)O arguido, ao atingir a vítima do modo descrito, desferindo-lhe 

várias pancadas com pelo menos o referido pau na zona da cabeça, sabia que 

atingia, como atingiu, órgãos vitais, não ignorando que lhe podia tirar a vida, como 

tirou, conformando-se com esse resultado.” 

IV - Em sede geral, o princípio da culpa e a dimensão retributiva da pena não podem 

deixar de ser tidos em consideração, em coordenação com o princípio da 

necessidade e o preceituado no art. 18.º, da CRP (especialmente o seu n.º 2) e no 

art. 40.º, do CP (maxime o n.º 2). A pena deve ainda contribuir para a reinserção 

social do arguido e não prejudicar a sua posição social para além do inevitável. Sem 

olvidar a proteção comunitária face a delinquentes perigosos, a prevenção geral, 

como reforço da confiança na Lei e nas instituições, reposição do equilíbrio e paz 

sociais, dissuasão e prevenção do cometimento de novos crimes, é também 

fundamental preocupação na atribuição de penas.  

V -  A jurisprudência deste STJ tem sublinhado que, na concretização da medida da 

pena, deve partir-se da prevenção geral, definindo-a, depois, em funções das 

exigências de prevenção especial, sem ultrapassar a culpa do arguido. Todavia, os 

poderes do STJ de Justiça relativamente ao quantum da pena devem limitar-se a 

casos de erro ou omissão na respetiva determinação ou quando configurem uma 

desproporcionalidade vultuosa, ostensiva.  

VI - Quando dois coletivos de juízes (na 1.ª Instância e no Tribunal da Relação) 

convergem na justeza da medida da pena, há que assumir uma especial cautela, 

cuidado e rigor de análise, não pondo evidentemente em risco o direito ao recurso e 

a possibilidade de vir a alcançar por ele melhor justiça, mas não deixando outrossim 
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de acautelar os valores de previsibilidade e segurança jurídica. Além disso, é 

jurisprudência deste STJ que o quantum da pena se deve manter quando “o 

procedimento adoptado na determinação da medida das penas se mostre 

correctamente efectuado, se tenham registado os factores a ter em conta para a 

respectiva quantificação, se tenha feito a ponderação do grau de culpa que o 

arguido pode suportar e a apreciação das necessidades de prevenção reclamadas 

pelo caso não mereçam reparos” (Ac. STJ, Proc.n.º14/15.6SULSB.L1.S1 - 3.ª 

Secção, 19-09-2019). É o que, globalmente, ocorre no presente caso. 

 

 08-01-2020 

 Proc. n.º 1654/17.4JAPRT.C1 - 3.ª Secção 

 Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

 Nuno Gonçalves (vencido) 

 Santos Cabral (voto de desempate) 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Homicídio 

 Tentativa 

 Co-autoria 

 Pressupostos 

 

I -  A co-autoria diferencia-se estruturalmente da autoria imediata (domínio da acção) e 

da autoria mediata (domínio da vontade) de forma fundamental: a co-autoria é a 

realização do tipo mediante execução com divisão de trabalho. O domínio do facto 

do co-autor deriva da sua função na execução; assume uma tarefa que é essencial 

para a realização do plano do facto e faz possível o domínio do conjunto do 

acontecimento através da sua parte ou participação no facto. Assim, por exemplo, 

dois ladrões de banco dividem a execução de tal forma que A mantém em raia os 

empregados do banco com a sua pistola, enquanto B esvazia a caixa forte, só um 

perpetra a ameaça e só o outro o apoderamento. Pese embora, cada um domina o 

conju-to do acontecimento mediante a sua contribuição para o facto. Se A não 

mantivesse inofensivos os empregados, o roubo fracassaria da mesma maneira que 

se B desistisse de esvaziar a caixa forte. Ambos têm uma função «irreemplazable» 

que lhes confere o codomínio, o que dá a cada um a possibilidade de fazer fracassar 

o plano delitivo mediante a negativa ou rechaço em realizar a sua parte no trabalho. 

Por isso, falo de «domínio funcional do facto».  

II - “Desta estrutura resultam os três requisitos centrais da coautoria. Em primeiro lugar 

deve existir um plano conjunto ou comum do facto: pois uma divisão do trabalho, 

uma «comissão conjunta» pressupõe que se actue conforme a um plano comum. 

Haver-se-á de constatar em segundo lugar uma execução conjunta, uma 

colaboração ou actuação conjunta na fase executiva; não basta uma intervenção na 

preparação, Ainda que tal seja muito discutido, sem embargo quem colabora só na 

fase preparatória deve confiar ou deixar a execução nas mãos de outro que domina 
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só ele a realização do tipo e exclui com isso o outro da autoria. Deve-se prestar em 

terceiro lugar uma contribuição essencial na fase executiva; pois só então possui la 

intervenção uma função relevante para o êxito do plano do facto.” – (Claus Roxin, 

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

Aparición del Delito.”, Arazandi, Civitas, Thomson Reuters, 2014, Cizur Menor, 

Navarra, p. 146-147. 

III - “A necessidade de um plano comum do facto deriva em primeiro lugar da lei, pois 

o «carácter comum» da comissão do facto exigido no § 25 II pressupõe o acordo ou 

coincidência de vontades dos co-autores. (…) Não é necessário que o plano do 

facto se elabore e decida em comum. (…) Basta também que o acordo se produza 

durante ou depois do começo do facto e que realize tacitamente. Portanto, se A se 

dispõe a dar uma «paliza» a B e chega C e colabora na redução da vítima, se há-de 

afirmar a coautoria, enquanto que A permite e aproveita a intervenção de C. Nem 

sequer é preciso que os co-autores se conheçam “contanto que cada um seja ao 

menos consciente de que junto a ele colaboram, outro ou outos, e estes possuam a 

mesma consciência”. Não obstante, as condutas dos intervenientes num caso assim 

devem estar sintonizadas entre si, há-de existir mais que uma autoria justaposta (ou 

paralela ou acessória). Com razão exige Puppe que também o concerto concludente 

para o facto tenha que «ser um processo de comunicação, só que os intervenientes 

não servem das palavras da linguagem comum, mas sim de outros sinais para 

produzir e expressar a sua conformidade ou coincidência.” (Claus Roxin, ibidem, p. 

147-148) 

III - O mesmo autor refere outros elementos estruturantes da co-autoria, a saber (a) a 

colaboração na fase executiva, entendida esta como sendo aquela que “se estende 

desde o princípio da tentativa até à conclusão do facto e dentro deste lapso de 

tempo as acções executivas de distintos co-autores podem perfeitamente suceder-

se”; (b) a essencialidade da contribuição para o facto na fase da execução, sendo 

importante que essa «essencialidade se há-de «enjuiciarse» ex ante e não ex post». 

(Claus Roxin, ibidem, pp. 151 a 160).  

IV - “A ideia de domínio do fato não é uma definição de autor, mas um critério reitor 

que deve ser caracterizado não pelo juízo no caso concreto, e sim pela doutrina de 

um grupo de casos. Não se trata de uma descrição da autoria, mas de um critério 

formal, um ponto de apoio metodológico. Com a teoria do domínio do fato «não foi 

encontrada uma fórmula mágica da qual se possa deduzir um resultado diante de 

qualquer situação». (…) A é autor ou mero partícipe, de nada serve afirmar «autor, 

porque tem o domínio do fato» ou «partícipe, porque lhe falta o domínio do fato». 

Tais afirmações são vazias de conteúdo, na medida em que o fundamental é 

determinar quais as circunstâncias concretas que fazem o sujeito o senhor do fato. 

Essas circunstâncias estão enumeradas pelos grupos que acima descrevemos. Elas 

são o cometimento de mão própria da acção delituosa (efectuar o disparo, socar a 

vítima) e isso é que tem de ser mencionado, para daí derivar que há domínio do 

fato, sob a forma de domínio da acção: o uso do instrumento em erro, sob coacção 

ou por meio de um aparato organizado de poder, é dessas circunstâncias que 
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derivará o domínio da vontade e, com ela, o domínio do fato; e, por fim, é de uma 

contribuição relevante, do que deriva o domínio do fato, sob a forma de domínio 

funcional do fato. Os termos do domínio da acção, da vontade, ou funcional, 

aparecem, assim, só no final da argumentação: eles não a fundamentam, mas são o 

seu resultado.” - (“Autoria como Domínio do Fato. Estudos Introdutórios sobre o 

Concurso de Pessoas no Direito Penal Brasileiro”, de Luís Greco, Alaor Leite, 

Adriano Teixeira e Augusto Assis, Marcial Pons, São Paulo, 2014, p. 39-40). 

 

 15-01-2020 

 Proc. n.º 4255/17.3JAPRT.P1.S1 - 3.ª Secção 

 Gabriel Catarino (Relator) 

 Manuel Augusto de Matos 

  

 Recurso para fixação de jurisprudência  

 Pressupostos 

 Acórdão recorrido 

 Acórdão fundamento 

 Oposição de julgados 

 Inadmissibilidade 

 Rejeição de recurso 

 

I -  A admissibilidade do recurso extraordinário para fixação de jurisprudência depende 

da verificação da existência de um conjunto de pressupostos de natureza formal e 

de natureza substancial. 

II -  Verificam-se os pressupostos de natureza formal quando: (a) a interposição do 

recurso tenha lugar no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado do acórdão 

– acórdão recorrido – proferido em último lugar; (b) o recorrente identifique o 

acórdão – acórdão fundamento – com o qual o acórdão recorrido se encontre em 

oposição, bem como, no caso de estar publicado, o lugar da publicação; (c) se 

verifique o trânsito em julgado dos dois acórdãos em conflito, e (d) o recorrente 

apresente justificação da oposição entre o acórdão fundamento e o acórdão 

recorrido que motiva o conflito de jurisprudência. 

III - Exige-se, assim, que tenham sido proferidos dois acórdãos – o acórdão recorrido e 

o acórdão fundamento –, sendo que o acórdão recorrido deve ser o acórdão 

«proferido em último lugar».  

IV - A oposição de julgados que fundamenta o recurso é a que resulta de um acórdão do 

tribunal da Relação ou do STJ que, relativamente à mesma questão de direito, em 

idêntica situação de facto, adoptou solução contrária à adoptada em acórdão 

anterior dos mesmos tribunais, assim se desenhando o conflito de jurisprudência 

que o recurso visa resolver; oposição relevante é, pois, a que se manifesta entre a 

decisão do acórdão recorrido e a de um acórdão que lhe é anterior. 
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V -  Verificando-se que o acórdão fundamento é posterior ao acórdão recorrido, não 

pode este acórdão constituir objecto do recurso nem considerar-se em contradição 

com aquele, para efeitos do disposto no art. 437.º, n.º 1, 2 e 4, do CPP. 

VI - Não se mostram preenchidos os pressupostos formais do recurso extraordinário de 

fixação de jurisprudência por, na relação entre o acórdão recorrido e o acórdão 

fundamento, não ser admissível recurso daquele e por, entre ambos, não poder 

existir oposição relevante. 

VII - Em consequência, é rejeitado o recurso, por ocorrer motivo de inadmissibilidade. 

 

 15-01-2020 

 Proc. n.º 127/06.5IDBRG.P1-C.S1 - 3.ª Secção 

 Lopes da Mota (Relator) 

 Conceição Gomes 

 Santos Cabral 

  

 Processo penal 

 Juiz 

 Recusa 

 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 (arts. 43.º a 45.º 

do CPP). 

III - A recusa é uma suspeição oposta à intervenção do juiz pelo MP, 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).  

 

 15-01-2020 

 5869/09.0TDLSB-C.L1-A.S1 - 3.ª Secção 

 Lopes da Mota (Relator) 

 Conceição Gomes 
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 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Tráfico de estupefacientes 

 Prova testemunhal  

 Prova documental 

 

I -  O recurso de revisão, dada a sua natureza excepcional, ditada pelos princípios da 

segurança jurídica, da lealdade processual e do caso julgado, não é um sucedâneo 

das instâncias de recurso ordinário; só circunstâncias substantivas e imperiosas 

devem permitir a quebra do caso julgado, de modo a que o recurso extraordinário 

de revisão se não transforme em uma “apelação disfarçada”. 

II -  «Factos novos” ou “meios de prova novos” são aqueles que eram ignorados pelo 

recorrente ao tempo do julgamento e não puderam ser apresentados antes deste, 

sendo insuficiente que os factos sejam desconhecidos do tribunal, devendo exigir-se 

que tal situação se verifique, paralelamente, em relação ao requerente, pois 

consubstanciaria uma afronta ao princípio da lealdade processual admitir que o 

requerente da revisão apresentasse os factos como novos não obstante ter 

conhecimento da sua existência no momento do julgamento. Como o STJ tem 

considerado, os factos ou meios de prova devem não só ser novos para o tribunal, 

como inclusivamente para o arguido recorrente, sendo esta a única interpretação 

que se harmoniza com o carácter excepcional do recurso de revisão.  

III - O art. 449.º, n.º 1, al. d), do CPP, exige ainda que os novos factos e/ou os novos 

meios de prova, por si só, ou conjugados com os que foram apreciados no processo, 

suscitem graves dúvidas sobre a justiça da condenação.  

IV - Quanto à gravidade das dúvidas sobre a justiça da condenação, não releva o facto 

e/ou meio de prova capaz de lançar alguma dúvida sobre a justiça da condenação 

pois o conceito reclama para tais dúvidas um grau ou qualificação tal que ponha em 

causa, de forma séria, a condenação, no sentido de que hão-de ter uma consistência 

tal que aponte seriamente no sentido da absolvição como a decisão mais provável. 

V -  Analisada a decisão condenatória cuja revisão é pedida, verifica-se que foi formada 

a convicção positiva do tribunal, quanto à prática pelo recorrente de um crime de 

tráfico de estupefacientes, baseada num conjunto de elementos probatórios 

merecedores de toda a credibilidade. 

VI - Os factos/meios de prova agora apresentados (carta subscrita por uma testemunha e 

depoimentos de três testemunhas) não têm qualquer virtualidade para pôr em causa 

o sedimento fáctico em que assentou a condenação do recorrente ou para afectar de 

forma relevante os fundamentos em que se estribou a convicção do Tribunal. 

 

 15-01-2020 

 Proc. n.º 1202/01.8TASNT-F.S1 - 3.ª Secção 

 Manuel Augusto de Matos (Relator) 

 Lopes da Mota 
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 Santos Cabral 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Dupla conforme 

 Conhecimento superveniente 

 Concurso de infracções 

 Tráfico de pessoas 

 Pena única 

 Atenuação especial da pena 

 Inadmissibilidade 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 

 

I -  O direito do arguido ao recurso e as restrições que pode comportar tem estatuto 

constitucional diferenciado. As normas adjetivas que o regulam devem ser 

interpretadas estritamente quando contendam com aspetos nucleares do direito 

fundamental de defesa. 

II -  A irrecorribilidade do acórdão da Relação estabelecida no art. 400.º n.º 1, al. f), do 

CPP, é extensiva a todas as questões subjacentes à decisão, submetidas a 

sindicância, sejam elas de constitucionalidade, substantivas ou processuais, 

confirmadas pelo acórdão da Relação. 

III - Nestes casos, a Relação garante e esgota o direito ao recurso, tanto em matéria de 

facto como de direito, exceto quando o duplo grau de recurso está expressamente 

previsto. 

IV - As regras de determinação da pena conjunta não operam por referência a um 

qualquer dos crimes do concurso, mas por referência ao conjunto dos factos e à 

medida da pena aplicada a cada um e a todos eles. É esta referenciação aos crimes 

do concurso e às penas parcelares que confere autonomia dogmática ao sistema da 

pena conjunta e o diferencia do sistema da pena unitária (ou unificada). 

V - Os parâmetros contidos no art. 71.º, do CP, – culpa e prevenção –, não podem ser 

valorados outra vez na dosimetria da pena única, sob pena de infringir o princípio 

da proibição da dupla valoração, a menos que tais fatores tenham um alcance 

diferente, enquanto referidos à totalidade dos crimes. 

VI - No sistema de pena única, essencial é a gravidade do conjunto (global) dos factos e 

a personalidade do arguido neles revelada. 

VII - O cúmulo jurídico não pode deixar de refletir o juízo normativo de valoração e 

proteção dos bens jurídicos violados com cada crime do concurso e também assim a 

censura judicial incorporada na pena singular correspondente, para não se converter 

num perdão, senão de crimes pelo menos de penas, que não é da competência 

material dos tribunais. 

VIII - A denominada “teoria do fator de compressão” é um bom mecanismo de aferição 

da justeza da medida da pena única, especialmente quando concorrem crimes que 

violaram o mesmo bem jurídico ou bens jurídicos de igual densidade punitiva. 
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IX - Nos casos de elevada pluralidade de crimes em concurso, a fração a adicionar à 

pena que fixa a moldura mínima do concurso pode ser temperada através da 

intervenção do princípio da proporcionalidade ou da “justa medida”. 

X -  O bem jurídico violado com crime de tráfico de pessoas é liberdade e, sobretudo, a 

dignidade da pessoa. A deslocação, desenraizamento, vulnerabilidade, coisificação 

e mercantilização das vítimas são atos inerentes à “trata de seres humanos”. 

XI - Portugal está obrigado a reprimir o tráfico de pessoas com sanções efetivas, 

proporcionadas e dissuasivas - Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 5 de Abril de 2011. 

XII - Nos casos de grande multiplicidade de crimes e de penas parcelares a cumular, 

como sucede nestes autos, a pena conjunta deve obter-se através de um acréscimo 

ou fator de compressão necessariamente temperado, para não resultar numa pena 

predominantemente retributiva.  

XIII - Penas únicas de 14 anos e de 13 anos-, para reprimir crimes que, embora graves, 

se situam no primeiro patamar da incriminação do tráfico de pessoas, cometidos por 

«delinquentes» primários, executado sem recurso a violência ou ameaça grave, são 

de dimensão expressivamente forte, implicando prolongada «intervenção» na 

condução do modo de vida dos condenados. 

XIV - A pena conjunta não pode ser especialmente atenuada. 

 

15-01-2020 

Proc. n.º 14/16.9ZCLSB.E1.S1 - 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (Relator) 

 Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 

I -  O recurso de revisão, previsto no art. 449.º, do CPP, assenta num compromisso 

entre a salvaguarda do caso julgado, que é condição essencial da manutenção da 

paz jurídica, e as exigências da justiça. Trata-se de um recurso extraordinário, de 

um “remédio” a aplicar a situações em que seria chocante e intolerável, em nome 

da paz jurídica, manter uma decisão de tal forma injusta (aparentemente injusta) 

que essa própria paz jurídica ficaria posta em causa.  

II -  O recurso de revisão é abrangido pelas garantias de defesa, constitucionalmente 

consagrado, no art. 29.º, n.º 6, da CRP, ao dispor que os cidadãos injustamente 

condenados têm direito, nas condições que a lei prescrever, à revisão de sentença e 

à indemnização pelos danos sofridos. 

III - O recurso de revisão como recurso extraordinário, é um recurso apertis verbis, isso 

é, destina-se a apreciar perante taxativos pressupostos legalmente consentidos, que 

sejam invocados como fundamento do recurso extraordinário e na sua apreciação, 
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possam conduzir à revisão do julgado, se dessa apreciação, de forma séria e grave 

sobressair a injustiça da condenação revidenda. 

IV - A revisão de sentença transitada em julgado é admissível nos termos do art. 449.º, 

n.º 1, do CPP, com fundamento nos pressupostos aí assinalados. 

V -  Na revisão pro reo prevista na al. d) do art. 449.º, n.º 1, do CPP, o êxito do recurso 

fica dependente de “se descobrirem novos factos ou meios de prova que, de per se 

ou combinados com os que foram apreciados no processo, suscitem graves dúvidas 

sobre a justiça da condenação”. Como bem assinala Pereira Madeira, Código de 

Processo Penal Comentado, p. 1610, nota 3: “Não se trata de uma revisão do 

julgado, mas de um julgado novo sobre novos elementos.” Sendo também de referir 

que “com fundamento na al. d) do n.º 1, não é admissível revisão com o único fim 

de corrigir a medida concreta da sanção aplicada” - n.º 3 do referido art. 449.º. 

VI - A dúvida relevante para a revisão de sentença tem, pois, de ser qualificada. E, se 

assim é, logo se vê, que não será uma indiferenciada “nova prova” ou um 

inconsequente “novo facto” que, por si só, terão virtualidade para abalar a 

estabilidade, razoavelmente reclamada, por uma decisão judicial transitada. 

VII - “Apenas são novos os factos e os meios de prova desconhecidos pelo recorrente ao 

tempo do julgamento e que não tenham podido ser apresentados e apreciados na 

decisão. Se, ao invés, o recorrente conhecia os factos e os meios de prova ao tempo 

do julgamento e os podia apresentar, tais factos e meios de prova não relevam para 

efeitos de revisão de sentença” (Ac. de 05/01/2011; Proc. n.º 968/06.3TAVLG.S1 - 

3.ª). 

VIII - In casu inexistem meios de prova desconhecidos pela recorrente ao tempo do 

julgamento e que não tenham podido ser apresentados e apreciados na decisão. A 

recorrente, pretende demonstrar a injustiça da sua condenação com base em 

desiderato factual que devia resultar dessas provas, quando as mesmas foram 

presentes na audiência de condenação, em que a arguida podia e tinha o direito de 

se expressar cabalmente e não o fez, não constituindo agora o que pede, um facto 

novo ou prova nova. 

IX - O recurso de revisão como recurso extraordinário não é um recurso ordinário, nem 

sucedâneo deste, pelo que perante provas legalmente permitidas e valoradas que 

serviram de suporte a determinada decisão, transitada em julgado, não pode 

infirmar-se essa decisão com fundamento nessas mesmas provas, ou em outras que 

não sejam legalmente tempestivas. 

X -  O recurso de revisão como recurso extraordinário, é um recurso apertis verbis, isso 

é destina-se a apreciar perante taxativos pressupostos legalmente consentidos, que 

sejam invocados como fundamento do recurso extraordinário e na sua apreciação, 

possam conduzir à revisão do julgado, se dessa apreciação, de forma séria e grave 

sobressair a injustiça da condenação revidenda. 

XI - Por outro lado, não incumbe ao recurso extraordinário de revisão justificar a 

decisão revidenda ou rememorar a prova e respectiva valoração que conduziu á 

condenação, pois esta vale pelo que declara na respectiva fundamentação. 
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 15-01-2020 

 Proc. n.º 1101/09.5JACBR-B.S1 - 3.ª Secção 

 Pires da Graça (Relator) 

 Raúl Borges 

 Santos Cabral 

 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Estabelecimento prisional 

 Alteração da qualificação jurídica 

 Convolação 

 Tráfico de menor gravidade 

Medida da pena 

Pena suspensa 

 

 15-01-2020 

 Proc. n.º 23/17.0PEBJA.S1 - 3.ª Secção 

 Raul Borges (Relator) 

 Manuel Augusto de Matos 

 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Competência 

 Princípio do reconhecimento mútuo 

 Recusa facultativa de execução 

 Recusa obrigatória de execução 

 Cumprimento 

 

I -  O princípio do reconhecimento mútuo das decisões judiciais em matéria penal dos 

Estados membros da UE é estruturante de toda a cooperação judiciária no espaço 

europeu. 

II -  Ao Tribunal da Relação apenas compete verificar se o MDE que lhe é submetido 

obedece aos requisitos legais e existem alguns factos que possam integrar os 

motivos, obrigatórios ou facultativos, da sua não execução. 

III - O Tribunal Regional alemão - Landgerichte - é competente para emitir um MDE, 

pelo que tendo sido este o órgão jurisdicional emitente é inútil o reenvio prejudicial 

pretendido pelo recorrente sobre a competência de um procurador na Alemanha 

para tal emissão. 

IV - A interposição de recurso da decisão de emissão do MDE não foi comprovada 

documentalmente, mas, de todo modo, não integra nenhuma das causas de exclusão 

elencadas nos arts. 11.º, 12.º e 12.º-A, da Lei n.º 65/2003, de 23.08 (LMDE). 

 

 15-01-2020 

 Proc. n.º 370/19.7YRPRT.S1 - 3.ª Secção 

 Teresa Féria (Relatora) 
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 Pires da Graça 

 

 Perícia psiquiátrica 

 Nulidade  

 Omissão de pronúncia  

 

I -  Das disposições conjugadas dos arts. 151.º a 160.º, do CPP, a prova pericial para 

aferir da imputabilidade ou inimputabilidade do arguido, deve ter lugar, em 

princípio nas fases preliminares do processo, podendo, contudo, ser ordenada 

oficiosamente, ou a requerimento no decurso da audiência de julgamento, nos 

termos do art. 351º, do CPP. 

II - Deste normativo resulta que a perícia sobre o estado psíquico do arguido tem em 

vista apurar se o arguido sofre de alguma anomalia psíquica que possa justificar o 

juízo de inimputabilidade (art. 20.º, n.ºs 1 e 2, do CP) ou de imputabilidade 

diminuída (art. 351.º, n.º 2, do CPP), e só deve ser realizada quando se suscitar, 

fundadamente, a inimputabilidade ou a imputabilidade diminuída do arguido (art. 

351.º, n.ºs 1 e 2, do CPP). 

III - A suspeita fundada sobre a plena capacidade do arguido para avaliar as 

consequências ético-jurídicas dos seus atos e decidir-se livre e responsavelmente de 

acordo com a ordem jurídica, há-de resultar de vários elementos, mormente das 

declarações prestadas pelo arguido em audiência, de depoimentos de testemunhas, 

documentos e relatórios médicos.  

IV - Considerando as declarações do arguido prestadas em audiência, conjugados com o 

documento médico constante dos autos, relativo ao seu internamento no serviço 

psiquiátrico, o relatório da DGRSP, que conclui que seria importante a sujeição do 

arguido, a uma avaliação e eventualmente, acompanhamento terapêutico na área da 

saúde mental, impunha-se ao Tribunal ordenar a realização de perícia psiquiátrica, 

nos termos do art. 351.º, do CPP, a fim de se averiguar se o arguido sofre de 

alguma anomalia psíquica que possa justificar o juízo de inimputabilidade (art. 20º, 

nºs 1 e 2, do CP) ou de imputabilidade diminuída. 

V - A omissão da realização de tal exame, determina a nulidade do acórdão recorrido 

prevista na al. c), do n.º 1, do art. 379.º, do CPP, por omissão de pronúncia sobre 

questões que o Tribunal devia apreciar, e invocada pelo arguido/recorrente em sede 

de recurso (art. 379.º, n.º 2, 1.ª parte, do CPP), na medida em que ficou por indagar 

se o arguido tinha capacidade para avaliar a ilicitude do seu ato ou de se determinar 

de acordo com essa avaliação, sendo que o tribunal podia e devia indagar tal 

questão ao abrigo do disposto no art. 351.º, n.º 3 e 340.º, do CPP. 

 

 22-01-2020 

 Proc. n.º 236/19.0PBPDL.L1 - 3.ª Secção 

 Conceição Gomes (Relatora) 

 Nuno Gonçalves 
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 Tráfico de estupefacientes 

 Bem jurídico protegido 

 Ilicitude 

 Circunstâncias atenuantes 

 Crime privilegiado 

Tráfico de menor gravidade 

Medida da pena 

 

I -  O bem jurídico que a proibição das acções tipificadas na norma do art. 21.º, do DL 

15/93, de 22-01, pretende salvaguardar é a indemnidade ou protecção da saúde 

pública, pela nocividade que as substâncias elencadas nas tabelas anexas são 

susceptíveis de provocar no equilíbrio físico-psíquico dos indivíduos e 

reflexamente, na comunidade onde esses indivíduos se integram incubadora dos 

malefícios induzidos por comportamentos desviados dos padrões comummente 

aceites e tidos por relevantes pelo legislador penal. [“Pode entender-se por bem 

jurídico todo o facto (interesse, recurso ou valor) que é reconhecido legitimamente 

como merecedor de protecção penal a partir de uma discussão baseada em 

princípios (discussão que pode ser ético-critica ou politico-pragmática)” – cfr. 

Gerhard Seher, “la legitimación de normas penales en princípios y el concepto de 

bien jurídico, in Roland Hefendehl (ed.), La teoria del Bien Jurídico, Fundamento 

de legitimación del derecho penal ou juego de abalorios dogmático, Marcial Pons, 

Madrid, 2007, p. 92. Para uma distinção entre bem jurídico e objecto de acção, 

veja-se no mesmo livro “El Bien Juridico como eje material de la norma penal, de 

Roland Hefendehl, págs. 179 a 196. Sobre o conceito de bem jurídico como 

instrumento de crítica legislativa, veja-se o artigo de Claus Roxin, na Revista 

Electrónica de Ciência Penal e Criminologia, n.º 15-1, 2013, págs. 1 a 27 (“El 

concepto de Bien jurídico como instrumento de critica legislativa sometido a 

examen”). Cfr. ainda Claus Roxin, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, 

Fundamentos. La Estructura de la Teoria del Delito, pág. 63 (“Bien jurídico, por 

tanto, es el bien ideal que se incorpora en el conceto objeto de ataque; y es 

lesionable sólo dañando los respectivos obejtos individuales de lacción”)]. 

II -  Partindo da configuração de um tipo, modelo ou nuclear, o previsto no art. 21.º, do 

DL 15/93, de 22-01, o legislador português exasperou-o no art. 24.º, em face das 

repercussões económicas, sociais, financeiras que uma actividade, em exclusivo e 

de grandes dimensões acarreta, e doseou-o, de acordo com a intensidade da acção 

objectiva, a reduzida penetração e disseminação no tecido social e diminutos efeitos 

danosos que poderiam percutir nomeio onde se desenvolve um tráfico de cingido 

espectro no art. 25.º e, finalmente, com a qualidade e motivação subjectiva do 

agente no art. 26.º. 

III - Qualquer circunstância (elemento acessório do crime principal) que tenha por 

função interferir na valoração da conduta de um sujeito responsável por uma acção 

delitiva, tem, para ser considerada como factor agravativo ou atenuativo da 

responsabilidade penal, que ser traduzida em factualidade de referência típica, ou 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

15 

Número 267 – Janeiro de 2020 

 

seja aquela factualidade que o legislador pretendeu incutir na descrição agravativa 

ou atenuativa como relevante para a densificação do sentido axiológico-normativo 

com que pretende a salvaguarda de específicos bens jurídicos e a protecção dos 

valores ético-socialmente prevalentes. [“Circunstância do crime é, em geral, aquilo 

que está em torno (em redor) do crime (circum stat)”. O que caracteriza a 

circunstância em sentido técnico é o facto de que ela determina em regra (di regola) 

uma maior ou menor gravidade do crime e em todo (in ogni) caso uma modificação 

(agravamento ou atenuação) da pena” (tradução nossa), Francesco Antolisei, 

Manuale di Diritto Penale, Parte general, Giuffrè Editore, Milano, 1997]. 

IV - A ilicitude, ou antijuridicidade (material), traduz-se, na lição de Claus Roxin, “em 

que nela se plasma uma lesão de bens jurídicos socialmente nocivas e que não se 

pode combater suficientemente com meios extrapenais” [Não vem ao caso a 

definição de “antijuridicidade formal” – Veja-se para uma definição de 

antijuridicidade Claus Roxin, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. 

La Estructura de la Teoria del Delito, Civitas, 1997, § 14 (págs. 555 a 604). (O 

autor distingue também entre injusto material e formal.) “O conteúdo material do 

injusto tem importância tanto para o tipo (como tipo ou classe de injusto) como 

para a antijuridicidade (a concreta afirmação ou negação do injusto). No aspecto 

valorativo do tipo o injusto material representa uma lesão de bens jurídicos que 

regra geral é necessário combater com meios do Direito penal; e a esse respeito 

deve determinar-se o conceito de bem jurídico (…). E desde o ponto de vista da 

antijuridicidade, o injusto material da lesão de bens jurídicos pode excluir-se pelo 

facto de que em caso de colisão de dois bens jurídicos se prefere o interesse pelo 

bem jurídico mais valioso ao menos valioso, com o que o resultado é que pese ao 

sacrifício de um bem jurídico se produz algo socialmente proveitoso ou ao menos 

não se produz um dano penal jurídico-penalmente relevante.” (Ibidem, pág. 558.)]  

V -  No tipo privilegiado recortado no art. 25.º, do DL 15/93, de 22-01, a diminuição da 

pena, relativamente ao tipo base (art. 21.º), consegue-se com a comprovação de que 

o sujeito inserido na previsão do art. 21.º - ter concorrido com a sua acção para a 

conjugação de um dos verbos (activos) assumidos como promotores e fautores da 

previsão ilícita e típica contida na norma – tenha agido (i) com uma ilicitude 

consideravelmente diminuída, decorrente (a) dos meios utilizados; (b) da 

modalidade ou circunstâncias da acção; (c) da qualidade ou da quantidade das 

plantas, das substâncias ou preparações. A norma faz derivar o privilegiamento, ou 

esmorecimento da carga punitiva que a proibição normativa contém, de um 

esvaimento da densidade ilícita da acção conduzida pelo agente. (Vide acórdão 

deste STJ, de 12-03-2015). 

VI - Ponderando nos critérios a observar na individualização judicial da pena refere a 

propósito Winfried Hassemer que “na decisão de determinar a pena são relevantes, 

entre outros, os seguintes elementos da realidade: a culpabilidade do sujeito; os 

efeitos da pena que são esperáveis que se produzam na sua vida futura em 

sociedade; seus motivos e fins, a consciência que o facto revela da vida anterior; as 

suas relações sociais e económicas e o seu comportamento posterior ao delito”. 
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(Winfried Hassemer, “Fundamentos del Derecho Penal”, Editorial Bosch, 

Barcelona, 1984, pág. 127). Num seminário sobre os fins das penas, (Cfr. Claus 

Roxin, “Fundamentos Político-criminales del Derecho Penal” (“La determinación 

de la pena a la luz y de la teoria de los fines de la pena), Hammarabi, Buenos Aires, 

págs. 143 a 166.) Claus Roxin advoga, acompanhando Hans Scultz, que na 

determinação da pena se trata de retribuir a culpabilidade (“O princípio – 

fundamentado segundo opinião generalizada na Constituição – nulla poena sine 

culpa (princípio da culpabilidade) não significa nesta situação senão que «o suposto 

de facto e a consequência jurídica devem estar em proporção adequada», quer dizer, 

a imputação ao autor deve ser necessária, por estar descartada a possibilidade de 

resolver o conflito sem castigar o autor. Também a medida da culpabilidade se vê 

limitada pelo necessário. Sobretudo, o conteúdo da culpabilidade não é algo prévio 

ao Direito, sem consideração às situações sociais.” – Günther Jakobs, op. loc. cit. 

pág. 588-589.), devendo na operação de determinação aplicar a «teoria da margem 

de liberdade», que a jurisprudência alemã formulou da forma seguinte: “Não se 

pode determinar com precisão que pena corresponde à culpabilidade. Existe aqui 

uma margem de liberdade (Spielraum) limitada no seu grau máximo pela pena 

adequada (à culpabilidade). O juiz não pode ultrapassar o limite máximo. Não 

pode, portanto, impor uma pena que na sua magnitude ou natureza seja tão grave 

que já não se sinta por ela como adequada à culpabilidade. No entanto, o juiz 

poderá decidir até donde pode chegar dentro dessa margem de liberdade.” (À teoria 

da margem da liberdade opõe-se a teoria da «pena exacta», segundo a qual «a la 

culpabilidad» só pode corresponder una pena exactamente determinada (punktuell). 

- Claus Roxin, op. loc. cit. p. 146.). 

 

 22-01-2020 

 Proc. n.º 1784/18.5JAPRT.S1 - 3.ª Secção 

 Gabriel Catarino (Relator) 

 Manuel Augusto de Matos 

  

 Habeas corpus 

 Pena de prisão 

 Cumprimento  

 Trânsito em julgado 

 Recurso 

 Recurso para fixação de jurisprudência  

 Recurso para o Tribunal Constitucional 

 Efeito do recurso 

 

I -  O habeas corpus, constitucionalmente consagrado como direito fundamental contra 

o abuso de poder, constitui uma providência expedita contra a prisão ou detenção 

ilegais, independente do direito ao recurso enquanto garantia do direito de defesa 
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em processo penal (arts. 31.º e 32.º, n.º 1, da CRP), sendo uma garantia privilegiada 

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

II -  No âmbito da providência de habeas corpus, o STJ apenas tem que verificar se 

ocorrem os motivos de ilegalidade da prisão, por abuso de poder, previstos no n.º 2 

do art. 222.º do CPP, isto é, se a prisão foi efectuada e ordenada por entidade 

competente em decisão exequível, se se encontra motivada por facto que a admite e 

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

judicial.  

III - Na petição da presente providência de habeas corpus, retomando argumentos de 

que se socorreu nos recursos que apresentou, vem o arguido dizer que foi julgado 

duas vezes pelos mesmo factos, em processos diferentes, em violação do princípio 

ne bis in idem, que a separação do processo e a sentença proferida no segundo 

processo são juridicamente inexistentes, que a sentença é inexequível por não haver 

decisão que fixe o trânsito em julgado da decisão condenatória e ter sido interposto 

recurso para o TC, que legalmente tem efeito suspensivo, e que, entendendo-se que 

as circunstâncias dos autos “extravasam os fundamentos elencados no art. 222.º do 

CPP”, “a restrição de tais fundamentos restringe de forma inadmissível, o conteúdo 

do disposto no artigo 31.º, n.º 1, da Constituição, sendo tal interpretação 

inconstitucional”. 

IV - A providência de habeas corpus não se destina a apreciar a validade e o mérito de 

decisões judiciais, a apurar se foram ou não observadas as disposições da lei do 

processo e se ocorreram ou não irregularidades ou nulidades resultantes da sua 

inobservância; trata-se, em qualquer caso, de matérias para as quais se encontram 

legalmente previstos meios próprios de intervenção, de acordo com o estabelecido 

nos arts. 118.º a 123.º, do CPP, e por via de recurso para os tribunais superiores 

(art. 399 e segs. do CPP), que o arguido usou, até ao trânsito em julgado da decisão 

final, para conhecimento do essencial das questões agora suscitadas. 

V -  O recurso para o TC não tem por objecto o acórdão condenatório, mas sim o 

acórdão proferido pelo STJ em recurso para fixação de jurisprudência interposto do 

acórdão condenatório, que não tem efeito suspensivo (art. 438, n.º 3, do CPP), e a 

sua interposição, que pressupõe o trânsito deste, não contém, em si, a virtualidade 

de produzir qualquer efeito sobre ele. 

VI - De acordo com o art. 628.º, do CPC (aplicável, ex vi art. 4.º do CPP), uma decisão 

considera-se transitada em julgado logo que não seja susceptível de recurso 

ordinário ou de reclamação, não exigindo a lei a produção de qualquer decisão 

judicial declaratória do trânsito. 

VII - Tendo a privação da liberdade sido ordenada pelo juiz competente, para efeitos de 

cumprimento da pena de prisão, em conformidade com o disposto no art. 27.º, CRP, 

e nos arts. 467.º e 478.º, do CPP, tendo a pena de prisão aplicada a duração de 1 ano 

e 9 meses e estando o peticionante privado da liberdade para cumprimento desta 

pena desde o dia 8 do corrente mês de Janeiro, a prisão mantém-se dentro do prazo 

fixado por decisão judicial. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

18 

Número 267 – Janeiro de 2020 

 

VIII - Não se mostrando presente qualquer dos motivos de ilegalidade da prisão 

previstos nas als. no n.º 2 do art. 222.º do CPP, deve o pedido de habeas corpus ser 

indeferido, por falta de fundamento bastante [art. 223.º, n.º 4, al. a), do CPP]. 

IX - A alegação do requerente de que os fundamentos do habeas corpus previstos no n.º 

2 do art. 222.º do CPP restringem, de forma inadmissível, o conteúdo do art. 31.º, 

n.º 1, da CRP, não vem suportada em qualquer argumento que suscite concreta 

questão de constitucionalidade de que deva conhecer-se, nem, a este propósito, se 

coloca questão que deva oficiosamente apreciar-se. 

 

 22-01-2020 

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

 Lopes da Mota (Relator) 

 Conceição Gomes 

 Santos Cabral 

  

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Prazo da prisão preventiva 

 Obrigação de permanência na habitação 

 Desconto  

 Decisão judicial 

 Recurso 

 

I -  O habeas corpus, constitucionalmente consagrado como direito fundamental contra 

o abuso de poder, constitui uma providência expedita contra a prisão ou detenção 

ilegais, independente do direito ao recurso enquanto garantia do direito de defesa 

em processo penal (arts. 31.º e 32.º, n.º 1, da CRP), sendo uma garantia privilegiada 

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

II -  No âmbito da providência de habeas corpus, o STJ apenas tem que verificar se 

ocorrem os motivos de ilegalidade da prisão, por abuso de poder, taxativamente 

previstos no n.º 2 do art. 222.º, do CPP, isto é, se a prisão foi efectuada e ordenada 

por entidade competente, por decisão exequível, se se encontra motivada por facto 

que a admite e se estão respeitados os respectivos limites de tempo fixados na lei ou 

em decisão judicial. 

III - As decisões relativas à aplicação e manutenção da prisão preventiva podem ser 

impugnadas por via de recurso, nomeadamente quanto aos pressupostos e às 

questões processuais que lhes digam respeito, nos termos gerais (arts. 219.º e 399.º 

e ss., do CPP), sem prejuízo de recurso à providência de habeas corpus por virtude 

de prisão ilegal, com os fundamentos enumerados no n.º 2 do art 222.º do CPP, 

nomeadamente por a prisão se manter para além dos prazos previstos na lei (art. 

215.º, do CPP), findos os quais se extingue. 

IV - O regime da prisão preventiva é aplicável à medida de coacção de obrigação de 

permanência na habitação (art. 218.º, n.º 3, do CPP). 
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V -  Tal como a prisão preventiva, a obrigação de permanência na habitação traduz-se 

numa medida privativa da liberdade, que a lei submete a idênticas exigências, como 

tem sublinhado a jurisprudência do TEDH, havendo que efectuar a distinção, tendo 

em conta as circunstâncias do caso, entre “medidas restritivas da liberdade”, 

reguladas pelo art. 2.º do Protocolo n.º 4 à CEDH, e “medidas privativas da 

liberdade”, a que é aplicável o art. 5.º da Convenção. 

VI - A questão de saber se o tempo de permanência na habitação à ordem de um outro 

processo deve ser adicionado ao tempo da prisão preventiva, para verificação do 

prazo máximo desta, convocando a aplicação dos n.ºs 7 e 8 do art. 215.º do CPP, é 

uma questão que deve ser apreciada e decidida no âmbito do processo. 

VII - Tendo sido proferida decisão judicial que indefere o pedido nesse sentido, e dela 

não tendo sido interposto recurso, a petição de habeas corpus em que se 

questionam os fundamentos de tal decisão transformaria esta providência numa 

espécie de recurso, não aceitável, pois, estando tal matéria subtraída ao âmbito do 

habeas corpus, não é esta a sua função nem o seu objectivo. 

VIII - Os n.ºs 7 e 8 do art. 215.º do CPP não fixam prazos máximos de prisão 

preventiva, visam apenas garantir a observância dos prazos máximos fixados nos 

números anteriores do mesmo preceito; a questão que o requerente coloca não 

obtém resposta ope legis, mas unicamente perante uma decisão judicial que a 

aprecie em sede processual própria. 

IX - Diferente seria a situação se o arguido tivesse obtido decisão judicial que imputasse 

o tempo de permanência da habitação à ordem do processo n.º … na contagem do 

prazo máximo de prisão preventiva aplicada neste processo. 

X -  Assim sendo, não estando ultrapassado o prazo máximo da prisão preventiva fixado 

na lei e não havendo decisão judicial que impute o tempo de permanência na 

habitação, imposta em outro processo, no tempo de prisão preventiva, que tenha por 

efeito a ultrapassagem dos seus prazos máximos, não se verifica o fundamento do 

habeas corpus previsto na al. c) do n.º 2 do art. 222.º do CPP. 

 

 22-01-2020 

 Proc. n.º 1249/16.0JAPRT-AD.S1 - 3.ª Secção 

 Lopes da Mota (Relator) 

 Conceição Gomes 

 Santos Cabral 

  

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Acórdão recorrido 

 Trânsito em julgado 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Reclamação 

 Arguição de nulidades 
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 Prazo de arguição 

 Admissibilidade de recurso 

 Rejeição de recurso 

 

I -  A admissibilidade do recurso extraordinário para fixação de jurisprudência depende 

da verificação da existência de um conjunto de pressupostos de natureza formal e 

de natureza substancial. 

II -  Verificam-se os pressupostos de natureza formal quando, além do mais, a 

interposição do recurso tenha lugar no prazo de 30 dias a contar do trânsito em 

julgado do acórdão proferido em último lugar (acórdão recorrido) e se verifique o 

trânsito em julgado dos dois acórdãos em conflito. 

III - Constitui jurisprudência reiterada deste STJ a de que, por aplicação subsidiária do 

CPC, as decisões judiciais consideram-se transitadas em julgado logo que não 

sejam susceptíveis de recurso ordinário ou de reclamação (art. 628.º, do CPC). 

IV - No caso de decisões que não admitam recurso, o trânsito verifica-se findo o prazo 

para arguição de nulidades ou apresentação de pedido de correcção (arts. 379.º, 

380.º e 425.º, n.º 4, do CPP), ou seja, o prazo-regra de 10 dias fixado no n.º 1 do art. 

105.º do CPP, em caso de não arguição ou de não apresentação de pedido de 

correcção. 

V -  A reclamação a que se refere a parte final do art. 628.º, do CPC, que sucedeu ao 

recurso-queixa do CPC de 1939, que constituía um recurso ordinário, não se 

confunde com a reclamação prevista no art. 405.º, do CPP. 

VI - Tendo havido recurso da 1.ª instância para a Relação e não sendo legalmente 

admissível recurso do acórdão recorrido da Relação para o Supremo, a decisão do 

presidente do Supremo que indefere a reclamação da decisão que não admite o 

recurso limita-se a declarar e confirmar a «insusceptibilidade» do recurso, a qual, 

ao nível do trânsito do acórdão recorrido, se deverá reportar ao momento em que o 

recurso já não é legalmente possível. Isto é, o acórdão transitou «logo que», no 

caso, se esgotou a possibilidade de recorrer por a lei não admitir recurso.  

VII - A segurança jurídica do caso julgado assim formado, enquanto princípio 

fundamental do Estado de Direito, não deixaria de expor inaceitável fragilidade se 

se reconhecesse eficácia ao acto de interposição de um recurso que a lei não admite, 

colocando na disponibilidade do recorrente a determinação da data da produção do 

efeito do trânsito, – condição necessária de execução de uma decisão penal 

condenatória (art. 467.º, n.º 1, do CPP) – a que a lei, com a definição do conceito de 

«trânsito em julgado», quis conferir a necessária certeza. 

VIII - Tendo sido também arguida nulidade do acórdão recorrido, no prazo de 10 dias a 

contar da notificação deste, ocorreu, por esta razão, um facto impeditivo de trânsito, 

havendo que, em consequência, aguardar o trânsito da decisão conhecendo da 

arguição. 

IX - Tendo o recurso de fixação de jurisprudência sido apresentado antes da decisão da 

arguição da nulidade da decisão que conheceu da invocada nulidade do acórdão 

recorrido, não se tinha ainda verificado, nessa data, o trânsito em julgado do 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

21 

Número 267 – Janeiro de 2020 

 

acórdão recorrido, pelo que o recurso foi apresentado antes do termo inicial do 

prazo legalmente fixado para o efeito, ou seja, fora de prazo. 

X -  Idêntica conclusão se imporia na consideração da posição, com apoio em alguma 

jurisprudência, de que o trânsito em julgado do acórdão só ocorre depois de 

esgotado o prazo de reclamação do despacho que não admite o recurso ou depois de 

notificado o despacho do Presidente do Supremo quando confirmativo da não 

admissão do recurso, uma vez que este ainda não tinha sido notificado ao recorrente 

na data de interposição do recurso de revisão. 

XI - Em consequência, é rejeitado o recurso, por ocorrer motivo de inadmissibilidade. 

 

 22-01-2020 

 Proc. n.º 1784/17.2T9AMD.L1-B.S1 - 3.ª Secção 

 Lopes da Mota (Relator) 

 Conceição Gomes 

 Santos Cabral 

  

 Recurso para fixação de jurisprudência  

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Motivação do recurso 

 Conclusões da motivação 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 Inadmissibilidade 

 Rejeição de recurso 

 

I -  A lei 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, salientando-se a necessidade da justificação da 

oposição entre os acórdãos que motiva o conflito de jurisprudência. 

II -  A exigência de oposição de julgados, de que não se pode prescindir na verificação 

dos pressupostos legais de admissão do recurso extraordinário para fixação de 

jurisprudência, nos termos do art. 437.º, n.º 1, do CPP, é de considerar-se 

preenchida quando, nos acórdãos em confronto, manifestamente de modo expresso, 

sobre a mesma questão fundamental de direito, se acolhem soluções opostas, no 

domínio da mesma legislação.  

III - De acordo com o n.º 2 do art. 438.º do CPP, o requerimento de interposição de 

recurso deve conter (a) a identificação do acórdão com o qual a decisão recorrida se 

encontra em oposição (b) o lugar da sua publicação (c) a justificação da oposição 

relevante que ocasiona o conflito de jurisprudência. 

IV - No caso sub judice, o recorrente não motivou a oposição de julgados, não 

justificou, usando a fórmula legal do art. 438.º, n.º 2, do CPP, a oposição que 

origina o pretenso conflito de jurisprudência. Nada se diz quanto à alegada 

oposição entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado como fundamento. Nada se 
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diz sobre o substrato fáctico em que as duas decisões assentam e respectivo 

enquadramento jurídico. 

V -  Ora incumbe ao recorrente justificar essa oposição, não bastando que se limite a 

invocar a alegada oposição. Terá de concretizar confrontando-as devidamente, a 

decisão recorrida e a do acórdão fundamento, transcrevendo e identificando 

exactamente onde se situa a oposição de julgados que alega verificar-se. 

VI - Nos recursos para fixação de jurisprudência, as exigências legais formais, quer a 

nível da génese fáctico-jurídica do recurso, quer a nível da tramitação processual, 

integram especificidade ou excepcionalidade dos meios procedimentais e são de 

taxativa e rigorosa aplicação, vinculando todos os sujeitos processuais, sendo 

jurisprudência uniforme do STJ e do TC, que o texto da motivação constitui um 

limite intransponível ao convite à correcção. 

VII - Tratando-se de recurso extraordinário de fixação de jurisprudência, mais 

claramente ainda que em sede de recurso ordinário, resulta a impossibilidade de tal 

convite, atenta a natureza excepcional de tal recurso, sendo que na norma do art. 

440.º, do CPP, que regula a tramitação do recurso no STJ, não se prevê de todo em 

todo o convite ao aperfeiçoamento do requerimento de interposição do recurso, 

apenas se prevendo no seu n.º 2 que o relator possa determinar que o recorrente 

junte certidão do acórdão com o qual o acórdão recorrido se encontra alegadamente 

em oposição.  

VII - No caso presente é patente que o requerimento de interposição do recurso de 

fixação de jurisprudência não se encontra motivado de harmonia com as exigências 

expressas da lei, não justificando o recorrente em momento algum a oposição entre 

os acórdãos alegadamente em confronto, não cumprindo, assim, a exigência 

imposta no n.º 2 do art. 438.º do CPP. 

VIII - Assim, o recurso interposto não se mostra motivado de harmonia com as 

exigências expressas no n.º 2 do art. 438.º do CPP, o que implica a sua rejeição, por 

inadmissibilidade, nos termos do art. 441.º, n.º 1, do CPP, não sendo caso de 

convite ao aperfeiçoamento. 

 

 22-01-2020 

 Proc. n.º 2538/13.0TDPRT-A.P1.1.S1 - 3.ª Secção 

 Manuel Augusto de Matos (Relator) * 

 Lopes da Mota 

 Santos Cabral 

  

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Pressupostos 

 Motivação do recurso 

 Rejeição de recurso 

 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

23 

Número 267 – Janeiro de 2020 

 

I -  O recurso de revisão, dada a sua natureza excepcional, ditada pelos princípios da 

segurança jurídica, da lealdade processual e do caso julgado, não é um sucedâneo 

das instâncias de recurso ordinário pelo que só circunstâncias substantivas e 

imperiosas devem permitir a quebra do caso julgado, de modo a que o recurso 

extraordinário de revisão se não transforme em uma “apelação disfarçada”. 

II -  De acordo com o disposto no art. 451.º, n.º 2, do CPP, o requerimento em que se 

formula o pedido de revisão é sempre motivado, devendo conter a indicação dos 

meios de prova, devendo salientar-se que, conforme estipula o n.º 2 do art. 453.º do 

mesmo diploma, o requerente 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 impossibilitados de depor. 

III - Factos ou meios de prova novos são aqueles que eram ignorados pelo recorrente ao 

tempo do julgamento e não puderam ser apresentados antes deste, sendo 

insuficiente que os factos sejam desconhecidos do tribunal, devendo exigir-se que 

tal situação se verifique, paralelamente, em relação ao recorrente, admitindo 

alguma jurisprudência a a revisão quando, sendo (ou devendo ser) o facto ou meio 

de prova conhecido do recorrente no momento do seu julgamento, ele justifique 

suficientemente a sua não apresentação, explicando por que não pôde ou entendeu 

não dever apresenta-los nessa altura. 

IV - Para além de os factos ou meios de prova deverem ser novos, é, ainda, necessário 

que eles, por si ou em conjugação com os já apreciados no processo, sejam de 

molde a criar dúvidas fundadas sobre a justiça da condenação. 

V -  Como o STJ tem afirmado, o recurso de revisão, precisamente porque se trata de 

um recurso extraordinário, 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, na base de inequívocos dados, presentemente surgidos. 

VI - Não será uma indiferenciada “nova prova” ou um inconsequente “facto novo” que, 

por si só, terão virtualidade para abalar a estabilidade resultante de uma decisão 

judicial transitada em julgado.  

VII - Assim, os “novos factos” ou as “novas provas” deverão revelar-se tão seguros e 

(ou) relevantes – pela patente oportunidade e originalidade na invocação, pela 

isenção, verosimilhança e credibilidade das provas ou pelo significado inequívoco 

dos novos factos ou por outros motivos aceitáveis – que o juízo rescidente que neles 

se venha a apoiar não corra facilmente o risco de se apresentar como superficial, 

precipitado ou insensato, o que reclama do requerente do pedido a invocação e 

prova de um quadro de facto “novo” ou a exibição de “novas” provas que, sem 

serem necessariamente isentos de toda a dúvida, a comportem, pelo menos, em 

bastante menor grau do que aquela em que se fundamentou a decisão a rever. 

VIII - Os requerentes invocam, como fundamento do pedido de revisão a existência de 

novos factos e novos meios de prova, dizendo que pretendem prestar declarações e 

pretendendo a audição das testemunhas que arrolam «que porão certamente em 
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crise a prática por parte dos Arguidos dos crimes de Escravidão, de furto e de 

ameaça agravada que lhes foram imputados». 

IX - Ora, quanto às declarações que os requerentes pretendem prestar, tal não configura 

manifestamente qualquer facto ou meio de prova pautados pela novidade já que um 

dos requerentes declarou na audiência de julgamento não pretender prestar 

declarações e a outra requerente prestou aí as declarações que entendeu prestar. 

X -  Relativamente às testemunhas indicadas e cuja audição se pretende, os requerentes 

não justificam por que motivo as mesmas não foram ou não puderam ser inquiridas 

oportunamente aquando do seu julgamento, sendo que a alegação de que «só agora 

vieram a ter conhecimento» delas é manifestamente vaga, não satisfazendo de todo 

o ónus que o citado art. 453.º, n.º 2, do CPP, lhes comete.  

XI - Por outro lado, devendo o pedido de revisão ser motivado, os requerentes em 

momento algum indicam quais os factos novos com base nos quais pretendem a 

revisão da decisão que os condenou, sendo evidente que não basta invocar-se como 

fundamento da revisão factos que, eventualmente, se venham a obter. 

XII - Os meios de prova agora apresentados não têm qualquer virtualidade para pôr em 

causa os factos em que assentou a condenação do recorrente ou para afectar de 

forma relevante e séria os fundamentos em que se estribou a convicção do tribunal 

e, muito menos, suscitar dúvidas sobre a justiça dessa condenação, pois, como 

resulta da motivação da decisão de facto constante do acórdão proferido pelo 

Tribunal Colectivo em 1.ª instância, a matéria de facto provada mostra-se 

solidamente fundamentada num credível acervo probatório, sendo insusceptível de 

ser posta em causa, de forma grave, por depoimentos de pessoas que nem se diz, 

nem se sabe, se presenciaram os factos pelos quais os arguidos foram condenados. 

 

 22-01-2020 

 Proc. n.º 209/13.7PBELV-B-S1 - 3.ª Secção 

 Manuel Augusto de Matos (Relator) * 

 Lopes da Mota 

 Santos Cabral 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência  

 Taxa de justiça 

 Aclaração 

 

 22-01-2020 

 Proc. n.º 324/14.0TELSB-N.L1- 3.ª Secção 

 Raúl Borges (Relator) 

 Manuel Augusto de Matos 

 Santos Cabral 

 

 Habeas corpus 

 Condenação 
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 Trânsito em julgado 

 Pena de prisão 

 Cumprimento   

 Pressupostos 

 Rejeição  

 

Estando o peticionante em cumprimento de pena de prisão por sentença condenatória 

transitada em julgado, motivada pela prática de crime, não é motivo de habeas 

corpus o facto de, no entender daquele, a decisão condenatória dever ser revista. 

 

 22-01-2020 

 Proc. n.º 55/13.8GDABT-A.S1 - 3.ª Secção 

 Teresa Féria (Relatora) 

 Pires da Graça 

 Santos Cabral 

 

 Recurso per saltum 

 Abuso sexual de crianças 

 Crime de trato sucessivo 

 Concurso de infracções 

 Medida da pena 

 

I -  A prática de três actos previstos na al. a) do n.º 3 e no n.º 2 do art. 171.º, do CP, em 

dias e ocasiões distintas, não podem ser unificados apelando à figura designada 

como crime de trato sucessivo ou crime habitual, correspondendo cada um daqueles 

momentos temporais a uma renovação do desígnio criminoso, e integrando, assim, 

um crime de abuso sexual por cada um deles. 

II -  E também não se poderia apelar ao crime continuado, pois, desde logo, pretender 

sustentar que a coabitação com uma jovem púbere é uma situação exterior de 

diminuição de culpa, consubstancia uma afronta à dignidade daquela. 

III - É justa uma pena efetiva de seis de prisão, atendendo, nomeadamente, à escalada 

agressiva (exibição de genitais, coito oral, cópula), o facto de o agressor ser 

companheiro da avó, a diferença de idade (60-13 anos de idade), os danos causados 

na vítima (tristeza, insónia, ansiedade, absentismo escolar, auto-mutilação). 

 

 22-01-2020 

 Proc. n.º 430/16.6GABRR.S1 - 3.ª Secção 

 Teresa Féria (Relatora) 

 Pires da Graça 

  

 Anulação de decisão 

 Impedimento 

 Rejeição 
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O Juiz relator do acórdão do Tribunal da Relação que foi declarado nulo pelo STJ, por 

não ter comunicado a alteração de factos, e remetido para sanar tal nulidade, não 

está impedido de intervir, já que o fundamento da anulação não se prende com o 

mérito da causa.  

 

 22-01-2020 

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

 Teresa Féria (Relatora) 

 Pires da Graça 

  

5.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Prazo da prisão preventiva 

 Dupla conforme 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 

Tendo o requerente sido condenado, em 1.ª instância, pela prática de um crime 

qualificado de tráfico de droga p. e p. pelos arts. 21.º, n.º 1, e 24.º, als. b) e c), do 

DL 15/93, de 22-01, numa pena de 7 anos de prisão, confirmada pelo tribunal da 

relação, salvo quanto à existência da circunstância qualificativa prevista na indicada 

al. b), o prazo máximo da prisão preventiva até ao trânsito em julgado desse 

acórdão não é o de 2 anos, previsto no art. 215.º, n.º 1, al. d), e n.º 2, do CPP, mas o 

de 3 anos e 6 meses, determinado de acordo com o critério estabelecido no n.º 6 do 

mesmo preceito legal, uma vez que aquela decisão do tribunal da relação tem 

natureza confirmativa do acórdão da 1.ª instância. 

 

 06-01-2020 

 Proc. n.º 1438/15.4T9VFR-F.S1 - 5.ª Secção 

 Carlos Almeida (Relator) 

 Júlio Pereira 

 Manuel Braz 

  

 Recurso de acórdão da Relação 

 Admissibilidade 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Cúmulo jurídico 

 Prevenção especial 

 Confissão  

 Arrependimento 
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I -  Da conjugação do disposto na al. b) do n.º 1 do art. 432.º do CPP com o 

estabelecido pelas als. e) e f) do n.º 1 do art. 400.º do mesmo Código resulta que um 

recurso interposto de um acórdão de um tribunal da relação que confirmou a 

condenação da 1.ª instância que condenou o arguido pela prática de diversos crimes 

em penas parcelares não superiores a 5 anos de prisão e na pena conjunta de 9 anos 

de prisão apenas pode ser conhecido na parte que se refere a esta pena, porque 

superior a 8 anos de prisão. 

II -  Para a determinação dessa pena, nos termos do n.º 1 do art. 77.º do CP, há que 

considerar, em conjunto, os factos e a personalidade do agente, nada impedindo 

que, para o efeito, sejam valorados os factores enunciados no art. 71.º desse 

diploma a que se atendeu para a graduação de cada uma das penas parcelares, agora 

integrados na globalidade do comportamento assumido pelo mesmo agente no 

período de tempo considerado. 

III - A confissão e o arrependimento, mesmo que este último não seja materializado, no 

sentido de que o agente assume a sua conduta e está disposto a não voltar a praticar 

actos semelhantes, são factores relevantes para a determinação da pena, na medida 

em que traduzem a existência de uma menor necessidade de pena para satisfazer a 

finalidade de prevenção especial. 

IV - A circunstância de ter ficado provado que «o arguido não demonstrou 

arrependimento», formulação de onde nem sequer resulta que o arrependimento não 

exista, não pode ser valorada como factor que justifica a agravação da pena.  

V -  Tal como sustenta Figueiredo Dias, deve recusar-se «em via de princípio uma 

valoração contra o arguido do seu comportamento processual dada a situação de 

pressão física e (ou) espiritual a que ele, em regra, está submetido. Só assim não 

deverá ser quando o seu comportamento for iniludivelmente de imputar à intenção 

de prejudicar o decurso normal do processo». 

 

 06-01-2020 

 Proc. n.º 3152/15.1T9PTM.E2.S1 - 5.ª Secção 

 Carlos Almeida (Relator) 

 Júlio Pereira 

  

 Burla qualificada 

 Detenção de arma proibida 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única  

 Medida da pena 

 

I -  O arguido, condenado na pena única de 6 anos de prisão (na moldura abstracta de 3 

anos a 17 anos e 4 meses de prisão), resultante de cúmulo jurídico das penas 

parcelares aplicadas pela prática de 6 crimes de burla qualificada e de 1 crime de 

detenção de arma proibida, recorre da medida da pena unitária, visando a sua 

redução para medida não superior a 5 anos de prisão, suspensa na sua execução. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

28 

Número 267 – Janeiro de 2020 

 

II -  O caso pode sintetizar-se na seguinte conduta delitiva: o arguido, de par com 

outros, escolhendo vítimas menos cultas e informadas, faziam-se passar por 

titulares de bilhetes de jogo premiados e, pretextando a impossibilidade de, 

pessoalmente, levantarem o valor do prémio, entregavam o falso bilhete às vítimas, 

a troco de bens ou valores monetários, para que fossem estas a resgatá-lo, 

apossando-se dos bens ou valores que a credulidade destas lhes facultara. Com tal 

actuação, o arguido e comparsas fizeram seu um total de € 19 550,00, pertença de 

seis vítimas. 

III - Ponderados, para além dos factores sopesados na instância, o período durante o 

qual foi exercida a referida acção delitiva, o benefício patrimonial dela decorrente, 

a ausência de arrependimento, de contrição, de consciência da gravidade da 

conduta, de par com as condições pessoais do arguido, designadamente de apoio 

familiar e de saúde, mesmo a ausência de antecedentes criminais tomando por 

referência os factos sob juízo, afigura-se que, na ponderação conjunta dos factos e 

da personalidade do arguido recorrente, a pena se mostra concretizada em medida 

adequada e proporcionada às circunstâncias de facto apuradas. 

IV - No caso, não se vê que o Tribunal recorrido haja valorado as circunstâncias 

apuradas com inadequado peso prudencial, por isso que o acórdão revidendo não 

merece nem suscita qualquer intervenção ou suprimento reparatório. 

 

 06-01-2020 

 Proc. n.º 25/16.4PJLRS.L2.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Admissibilidade 

 Dupla conforme 

 Conhecimento superveniente 

 Concurso de infracções 

 Roubo 

 Cúmulo jurídico 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 

 

I -  O acórdão da Relação que confirmou integralmente a decisão da 1.ª instância a 

qual, por sua vez, fixou as penas parcelares em que foi condenado o recorrente 

entre o mínimo de 1 ano de prisão por crime de roubo simples e 4 anos de prisão 

por crime de roubo agravado configura-se como uma decisão confirmatória, total e 

plena, da decisão da 1.ª instância sendo assim o quadro legal aplicável o das 

disposições conjugadas dos arts. 432.º, n.º 1 al. b) e 400.º, n.º 1, al. f), do CPP. 

II -  A disposição do art. 400.º, n.º 1, al. f), do CPP, consagra a regra da dupla conforme, 

impeditiva de um terceiro grau de jurisdição, segundo de recurso, de acordo com a 
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qual se as instâncias se pronunciam da mesma maneira quanto às questões 

essenciais e chegam à mesma solução jurídica sem que existam nas decisões 

proferidas elementos relevantes de desconformidade não há motivo consistente para 

continuar a questionar a justiça que foi feita. 

III - Só assim não será se a decisão da 2.ª instância que aprecia um recurso se releva 

discrepante quanto a aspectos essenciais, isto é, se são alterados factos que possam 

influenciar a qualificação jurídica ou se, sem qualquer alteração factual, essa 

qualificação se modifica. Aí, como já foi afirmado, «ultrapassa-se a barreira da 

segurança que justifica a recusa de uma terceira apreciação». 

IV - Nessa mesma linha de entendimento da jurisprudência também é de considerar que 

«toda a decisão referente a crimes e penas parcelares inferiores a 8 anos de prisão, 

incluindo questões conexas como a violação do princípio “in dubio pro reo”, 

invalidade das provas, insuficiência para a decisão da matéria de facto provada [e 

demais vícios a que  se refere o n.º 2 do art. 410.º CPP – interpolação], violação do 

n.º 2 do art. 30.º do CP, qualificação jurídica dos factos, consumpção entre os crime 

em concurso, violação do princípio da proibição da dupla valoração, reincidência e 

medida das penas parcelares, já conhecidas pela Relação, não é susceptível de 

recurso para o STJ». 

V -  Nesse sentido, já se pronunciou também o TC no Ac. n.º 659/2011 (e também nos 

Acs. nºs 194/2012, 399/2013 e 290/2014 remetendo estes expressamente para a 

fundamentação do Ac. n.º 659/2011) decidindo “não julgar inconstitucional a 

norma do artigo 400.º, n.º 1, al. f), do CPP, interpretada no sentido de não ser 

admissível o recurso de acórdão condenatório proferido em recurso pela relação 

que confirme a decisão da 1.ª instância e aplique pena de prisão não superior a 8 

anos, mesmo no caso de terem sido arguidas nulidades de tal acórdão”.  

VI - No caso as penas parcelares aplicadas são inferiores a 8 anos de prisão não o sendo 

apenas a pena única resultante do cúmulo jurídico a que se procedeu pelo que existe 

dupla conforme impondo-se, consequentemente, a rejeição parcial do recurso nos 

termos das disposições conjugadas dos arts. 414.º, n.º 2 e 420º, n.º 1, al. b), do CPP, 

em tudo o que tenha a ver com questões colocadas a propósito das penas parcelares. 

VII - No Livro I (Parte Geral) do C. Penal o Título III ocupa-se “Das Consequências 

jurídicas do facto” e dentro deste o Capítulo IV é dedicado à “Escolha e medida da 

pena”. Mas neste estão claramente separadas as disposições que na Secção I 

estabelecem as “Regras Gerais” dessa escolha e da determinação da medida da pena 

onde se incluem os artigos que regulam os casos de atenuação especial e os termos 

desta. Já a Secção III é que se ocupa da “Punição do concurso de crimes e do crime 

continuado” aí se encontrando o art. 77.º que estabelece as “Regras da punição do 

concurso”. 

VIII - É claro nesta sistematização que a determinação da pena e a possibilidade de 

nessa operação se ponderar uma atenuação especial bem como a ponderação da 

eventual punição da reincidência são prévias àquela operação de definir uma pena 

única quando alguém tiver praticado vários crimes antes de transitar em julgado a 

condenação por qualquer deles.  
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IX - Primeiro, fixa-se a pena de cada um dos vários crimes que hajam de ser incluídos 

no concurso com as regras estabelecidas nos arts. 71.º e 72. º, do CP e 

eventualmente, se for caso disso, com as dos arts. que se ocupam da atenuação 

especial e da reincidência. E só depois de completado este percurso é que, num 

segundo e distinto momento, se define a pena única do concurso com consideração 

conjunta dos factos – incluindo aqueles que hajam justificado a eventual atenuação 

especial – e da personalidade do agente como estipula o art. 77.º, n.º 1 citado.  

X -  O caminho a seguir na determinação da pena única é o da “fixação” de uma 

imagem global do facto como reiteradamente tem vincado a jurisprudência que dê a 

medida da sua dimensão no plano da ilicitude e da culpa, mas também do seu pano 

de fundo, digamos, a personalidade do agente. 

XI - Tendo ainda como parâmetro imprescindível, também nesta vertente da fixação da 

pena única, o respeito pela proporcionalidade (em sentido amplo), ou seja, a pena 

terá de ser aferida e ponderada em função da sua idoneidade, necessidade e 

proporcionalidade (em sentido estrito) para proteger os bens jurídico-penais 

lesionados levando aqui em linha de conta a importância desses bens a exigir essa 

protecção. 

XII - No caso a medida abstracta da pena única tem como limite máximo 19 anos de 

prisão e como limite mínimo 4 anos de prisão de acordo com o previsto no n.º 2 do 

art. 77.º citado e o que a «imagem global» revela é a ocorrência de 9 crimes de 

roubo num período de aproximadamente dois meses e meio, tendo o recorrente com 

21 anos recém feitos sem antecedentes criminais pelo que se não se afirmará ter 

sido encetada uma carreira criminosa. 

XIII -  Mas também se não poderá atribuir à pluriocasionalidade um efeito 

significativamente atenuante nem tão pouco se poderá dar particular relevo à 

proposta do recorrente de classificar as situações em apreciação como de não muito 

graves ou de média gravidade. 

XIV - Isto porque se não descortinam nos factos provados as circunstâncias concretas 

relevantes com efeito atenuante que indica e que hajam potenciado a sua prática; e, 

por outro lado, impressiona muito negativamente a violência absolutamente gratuita 

de diversas das situações designadamente o ataque com laivos de bestialidade a um 

deficiente motor nos termos em que foi feito: atirando-o ao chão, partindo o triciclo 

em que se deslocava e pontapeando-o repetidamente na cabeça. O que estes 

comportamentos revelam é uma personalidade com características que impõem 

necessidades fortes de prevenção especial de socialização. 

XV - Ao que acresce que a vastidão deste tipo de comportamentos é particularmente 

geradora de instabilidade social e obriga a que a prevenção geral positiva de 

integração assuma um papel especialmente relevante de modo a que a pena a impor 

contribua para o restabelecimento da confiança na «estabilização contrafáctica das 

normas violadas». 

  

 06-01-2020 

 Proc. n.º 266/17.7GDFAR.E1.S1 - 5.ª Secção 
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 Nuno Gomes da Silva (Relator) 

Francisco Caetano 

 

 Habeas corpus 

 Acusação 

 Criminalidade violenta 

 Violência doméstica 

 Prazo da prisão preventiva 

 

I -  O requerente encontra-se privado da liberdade desde 08-07-2019, após o primeiro 

interrogatório judicial de arguido detido, com fundamento na existência de indícios 

da prática de um crime de violência doméstica, nos termos do art. 152.º, n.º 1, al. a), 

e n.º 2, do CP, o que integra o conceito de criminalidade violenta, de acordo com o 

disposto no art. 1.º, al. j), do CPP, uma vez que os indícios recolhidos mostram a 

prática de atos, nomeadamente, contra a integridade física da ofendida; considerou-

se, igualmente, existir um forte perigo de continuação da atividade criminosa. 

II -  Findo o inquérito o requerente foi acusado (a acusação foi prolatada a 07-01-2020) 

pela prática de um crime de violência doméstica, punido nos termos dos arts. 152.º, 

n.º 1, al. a) e n.º 2 e 164.º, n.º 1, al. a), todos do CP. 

III - Para a verificação do cumprimento do prazo máximo de prisão preventiva, previsto 

no art. 215.º, do CPP, é relevante a data de prolação da acusação (ou do despacho 

de pronúncia, ou da condenação).  

IV - Sabendo que foi já prolatada a acusação pelo crime de violência doméstica [e em 

data anterior ao termo do prazo legal estabelecido, isto é, a 07-01-2020, sendo a 

data da prolação a data relevante para aferir da tardia (ou não) prolação da 

acusação], o prazo máximo de privação da liberdade não foi ultrapassado; valem 

agora os prazos máximos de privação da liberdade até à decisão instrutória se 

houver lugar à instrução, isto é, 1 ano e 4 meses, ou até à decisão em 1.ª instância, 

isto é, 2 anos. 

 

 16-01-2020 

 Proc. n.º 2752/19.5T9SNT-C.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (Relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

Manuel Braz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência  

 Oposição de julgados 

 Contra-ordenação 

 Pessoa colectiva  

 Pessoa coletiva 

 Exclusão de responsabilidade 

 Rejeição de recurso 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

32 

Número 267 – Janeiro de 2020 

 

 

I -  No acórdão recorrido afirmou-se a responsabilidade contraordenacional da pessoa 

coletiva considerando que a exclusão da responsabilidade com base no art. 11.º, n.º 

6, do CP, apenas se justificaria se a gerente da loja tivesse atuado intencionalmente, 

dolosamente contra as ordens da pessoa coletiva. Como a gerente terá atuado 

negligentemente, sem cuidado, sem a diligência no cumprimento da obrigação que 

lhe cabia, não está excluída a responsabilidade da pessoa coletiva, uma vez que o 

disposto no normativo citado exige um incumprimento intencional de uma ordem 

daquela.  

II -  No acórdão fundamento, a conclusão é a mesma. Isto é, porque a supervisora 

contrariou expressamente as instruções contidas num Manual previamente 

distribuído, deve a responsabilidade contraordenacional da pessoa coletiva ser 

excluída, de acordo com o disposto no art. 11.º, n.º 6, do CP. 

III - Num caso temos um comportamento negligente de um funcionário e por isso se 

afirma a responsabilidade da pessoa coletiva, e no outro caso temos um 

comportamento de um funcionário a dar uma ordem expressamente contra as 

instruções da empresa e por isso foi excluída a responsabilidade da pessoa coletiva, 

pelo que necessariamente temos que concluir não existir oposição de julgados, 

devendo o recurso ser rejeitado. 

 

 16-01-2020 

 Proc. n.º 159/18.0T8PNI.C1-A.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (Relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência  

 Oposição de julgados 

 Violência doméstica 

 Abuso sexual de crianças 

 Importunação sexual 

 Violação 

 Rejeição de recurso 

 

I -  No caso do acórdão recorrido procedeu-se a uma “análise material” da 

subsidiariedade, considerando que o  crime de violência doméstica e o crime de 

abuso sexual de crianças tutelam “bens jurídicos diferentes”, mas também a uma 

análise da relação lógica que poderia existir (ou não) entre o crime de violência 

doméstica e o crime de abuso sexual de crianças, considerando que os factos típicos 

do crime de abuso sexual de menor só poderiam integrar-se no crime de violência 

doméstica se pudessem dar sustentação a este  crime, o que se entendeu não existir, 

tendo-se concluído que os atos exibicionistas [subsumidos ao disposto no art. 171.º, 

n.º 3, al. a), do CP] eram autónomos das agressões que integraram o crime de 

violência doméstica , e por isso entendeu-se existir um concurso efetivo de crimes. 
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II -  No acórdão fundamento, considerando, igualmente, que apenas poderia haver 

concurso efetivo de crimes entre o crime de violência doméstica e o crime de 

violação caso houvesse “uma autonomização dos factos que preenchem o tipo de 

ilícito de violação”, concluiu-se que existia uma relação de concurso aparente uma 

vez que “inexiste, no caso sub judice, fundamento para autonomizar os dois crimes 

em questão”, pelo que os factos deveriam ser analisados conjuntamente. 

III - De um mesmo entendimento da questão jurídica subjacente à relação de concurso 

por subsidiariedade entre o crime de violência doméstica e outros crimes, apenas o 

caso concreto determinou uma distinta solução. Isto é, os factos que integraram a 

importunação sexual de menor foram considerados como sendo factos que não 

integravam o crime de violência doméstica, ao passo que no acórdão fundamento se 

considerou que o facto “violação” se subsumia aos factos típicos integradores do 

crime de violência doméstica. 

 

 16-01-2020 

 Proc. n.º 8241/13.4TDLSB.L1-A.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (Relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Dupla conforme  

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pena única 

 Abuso sexual de crianças 

 Actos sexuais com adolescentes 

 Atos sexuais com adolescentes 

 Pornografia de menores 

 Violação 

 Concurso aparente 

 Concurso de infracções 

 Medida concreta da pena 

 

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 -  Não é admissível o recurso para o STJ, nos termos do 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, 

relativamente ao crime de violação da integridade física (foi mantida a pena de 2 

meses de prisão), ao crime de abuso sexual de criança (foi retirada a agravação, 

diminuída a pena para 2 anos e 3 meses), aos 4 crimes de atos sexuais com 
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adolescentes, agravados (punidos com pena de prisão de 2 anos e 6 meses, cada 

um), aos 10 crimes agravados de atos sexuais com adolescente (punidos com pena 

de prisão 2 anos e 6 meses, cada um) e ao crime de pornografia de menores 

agravado (punido com pena de prisão de 4 anos de prisão; este crime resulta da 

requalificação em apenas um crime dos 17 crimes de pornografia de menores pelos 

quais o arguido tinha sido condenado em 1.ª instância). 

III - Não é admissível o recurso, por verificação de “dupla conforme”, quanto ao crime 

de abuso sexual de criança agravado cuja condenação se manteve após a prolação 

do acórdão recorrido com pena de 7 anos de prisão (sem que tivesse havido 

alteração da matéria de facto), e ao crime de violação agravado cuja condenação se 

manteve em pena de prisão de 7 anos e 6 meses (sem que tivesse havido alteração 

da matéria de facto). 

IV - Não é admissível o recurso dos crimes pelos quais o arguido foi absolvido. 

V -  É admissível o recurso de todas as questões relativas ao crime de abuso sexual de 

criança que havia sido punido, como agravado, com a pena de 5 anos e 6 meses, 

mas que foi requalificado pelo Tribunal da Relação sem agravação, e diminuída a 

pena para 5 anos e 3 meses. 

VI - Ao abrigo do disposto no art. 380.º, do CPP, e porque se tratou de um mero lapso 

aquando da redação do dispositivo (tendo em conta a fundamentação apresentada) 

devemos corrigir o dispositivo no sentido de punir o arguido por um crime de abuso 

sexual de criança consumado, nos termos dos arts. 26.º, 171.º, n.ºs 1 e 2, do CP. 

VII - A unificação de todos os crimes praticados em apenas um crime, quando o tipo 

legal de crime impõe a punição pela prática de cada ato sexual de relevo, e sem que 

legalmente esteja prevista qualquer figura legal que permita agregar todos estes 

crimes, constitui uma punição contra a lei. 

VIII - Em parte alguma o tipo legal de crime de abuso sexual de criança permite que se 

possa entender apenas como um único crime a prática repetida em diversos dias, ao 

longo de vários anos, em momentos temporalmente distintos, e fundada em 

sucessivas resoluções criminosas, de diversos atos sexuais de relevo. 

IX - A culpa do arguido é elevada, tendo em conta o período de tempo durante o qual 

decorreram os atos de abuso sexual, demonstrando persistência na sua realização, 

indiferente à ilicitude dos factos.  E tendo em conta a natureza dos atos, lesivos de 

bens jurídicos pessoais, são fortes as exigências de prevenção geral, assim com as 

de prevenção especial. A pena a aplicar deveria ser uma pena muito próxima do 

meio da moldura penal, que se situa em 6 anos e 6 meses de prisão, mas atendendo 

ao princípio da proibição da reformatio in pejus, previsto no art. 409.º, n.º 1, do 

CPP, mantém-se a pena que lhe foi aplicada de 5 (cinco anos) e 3 (três) meses. 

X -  A moldura do concurso de crimes a partir da qual deve ser determinada a pena 

concreta a aplicar tem como limite mínimo 7 anos e 6 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). 

XI - Tem sido considerado que o crime de pornografia de menor, previsto no art. 176.º, 

n.º 1, al. b), do CP (e pelo qual o arguido vem condenado), constitui um crime que 
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pressupõe “uma relação direta entre o agente da prática do crime e o menor, 

ofendendo a sua autodeterminação sexual”. E também tem sido entendido que o 

crime de ato sexual com adolescente protege “o livre desenvolvimento da vida 

sexual do adolescente de 14 a 16 anos, de qualquer sexo, face a processos proibidos 

de sedução conducentes à prática de actos sexuais de relevo”.  

XII - Todavia, o crime de pornografia de menores não pretende apenas proteger a 

autodeterminação sexual do menor; primariamente, este tipo legal de crime protege 

a exploração sexual do menor, quer se trate de uma exploração utilizando o menor 

em fotografia ou filmes, por exemplo, quer se trate de uma exploração do menor 

mediante a divulgação daquele material, em ordem à garantia de um bem jurídico 

coletivo de proibição e disseminação deste material, proteção esta antecipada pela 

simples utilização do menor, ainda que o material não tenha sido disseminado.  

XIII - A autonomização do crime de pornografia de menor relativamente ao crime de 

ato sexual com adolescente visa punir sentidos sociais do ilícito distintos: se, por 

um lado, a análise global do ilícito subjacente ao ato sexual com adolescente 

permite-nos afirmar que se protege a autodeterminação e liberdade sexual dos 

adolescentes, por outro lado, a análise global do crime de pornografia de menores, 

em qualquer uma das modalidades das condutas previstas no tipo, mostra-nos um 

outro sentido social ilícito subjacente à incriminação - a ilicitude decorrente da 

exploração sexual do menor quando utilizado em fotografia ou vídeos, 

imortalizando os atos ou poses cristalizados nas fotografias ou nos vídeos, é uma 

outra (e acresce à) ilicitude subjacente à realização do ato sexual. 

XIV - A punição como crime de ato sexual com adolescente constitui a punição da 

prática do ato sexual de relevo com o menor (entre os 14 e os 16 anos), e a punição 

como crime de pornografia de menores constitui a punição do ato de utilização do 

menor em filme ou fotografia, com perigo de disseminação do material 

pornográfico por um número (mais ou menos indiferenciado) de pessoas. 

XV - A pena única de prisão de 14 anos de prisão é a necessária perante as exigências 

de prevenção geral e especial, e a adequada à culpa do arguido. 

 

 16-01-2020 

 Proc. n.º 283/17.7JDLSB.L1.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (Relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

 

 Furto 

 Furto qualificado 

 Pena única 

 Recurso per saltum 

 Medida da pena 

 Suspensão da execução da pena 

 Pena de substituição 

 Regime de prova 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

36 

Número 267 – Janeiro de 2020 

 

 

I -  A arguida vem condenada por diversos crimes contra a propriedade, crimes de furto 

qualificado em função do valor da coisa furtada, e todos realizados num período 

relativamente curto de tempo - um período de 1 ano, entre 03-03-2014 e 13-03-

2015 -, embora em número significativo e de forma mais regular a partir de agosto 

de 2014; houve alguma colaboração da arguida, uma vez que, apesar de nas 

declarações iniciais ter negado a autoria dos factos, veio mais tarde a confessar 

praticamente a totalidade dos factos provados. 

II -  Temos alguma dificuldade em poder concluir que se trata de uma carreira 

criminosa, e não podemos deixar de ter em atenção dois fatores que assumem 

algum relevo em todo o circunstancialismo: a arguida não apresenta antecedentes 

criminais graves e mostra-se socialmente integrada, e com hábitos de trabalho. 

III - Se a gravidade dos ilícitos praticados e o alarme social provocado demandam fortes 

exigências de prevenção geral a impor uma pena que se afaste do limite mínimo da 

moldura penal, a integração da arguida na sociedade, e o restabelecimento de uma 

vida normal, longe do consumo de estupefacientes, exige que se aplique uma pena 

que permita a continuação da sua integração na sociedade e não uma punição 

adicional. Pelo que, a partir de uma análise global, consideramos como adequada a 

pena de 5 anos de prisão. 

IV - Dos factos provados resulta muito claramente uma vida em sociedade de acordo 

com as regras sociais, e sabendo que as exigências de prevenção especial que 

podem justificar a aplicação da pena prevista no art. 50.º, n.º 1, do CP, referem-se à 

necessidade de não afastar a pessoa da vida em sociedade, e sempre que com isso se 

possa concluir que a socialização e o respeito pelas normas vigentes na comunidade 

serão respeitadas, consideramos ser admissível a aplicação da pena de substituição. 

V -  Tendo havido apenas a prática de crimes contra a propriedade, pese embora de 

valor elevado, mas porque já passados praticamente 6 anos sobre a prática do 

último facto criminoso a arguida se mostra inserida socialmente, entendemos que as 

exigências de prevenção geral ficam minimamente satisfeitas com a aplicação de 

uma pena de suspensão da execução da pena de prisão, se a esta se aliar um plano 

de reinserção social, nos termos do art. 54.º, do CP,  de modo a sedimentar o 

afastamento do consumo de drogas, e o cumprimento de deveres impostos desde já, 

nos termos do art. 54.º, n.º 3, do CP - assim, impõe-se a obrigação de a arguida, 

pelo período de 2 anos de suspensão, prestar assistência, como enfermeira, durante 

um período de 2 horas quinzenais, numa unidade de saúde de tratamento de 

toxicodependentes da área da sua residência, obrigação esta que fará parte do 

regime de prova a determinar pela 1.ª instância. 

 

 16-01-2020 

 Proc. n.º 389/14.4PBBGC.G1.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (Relatora) 

Nuno Gomes da Silva 
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 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pena acessória 

 Expulsão 

 Afastamento do território nacional 

 Habeas corpus 

 

I -  Enquanto no acórdão recorrido temos um caso de um arguido condenado, mediante 

decisão judicial, em pena de prisão superior a 5 anos e na pena acessória de 

expulsão do território, no acórdão fundamento a situação em análise era outra uma 

vez que o requerente não tinha sido condenado por decisão judicial em pena 

acessória de expulsão, mas em medida administrativa de afastamento do território; 

esta medida que lhe havia sido aplicada era independente do processo em que tinha 

sido julgado e condenado. 

II -  A fundamentação legal no acórdão recorrido é baseada no disposto no art. 188.º- A, 

do CEPMPL, e a fundamentação do acórdão fundamento é baseada no disposto nos 

arts. 134.º, 140.º, e 151.º, da Lei n.º 23/2007, pelo que não temos duas decisões 

baseadas na mesma legislação. 

 

 16-01-2020 

 Proc. n.º 299/17.3TXEVR-G.S1-A - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (Relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

 

 Habeas corpus 

 Imunidade diplomática 

 Inviolabilidade pessoal 

 Prisão preventiva 

 Diplomata 

 Residência permanente 

 Violência doméstica 

 Homicídio 

 Tentativa 

 Convenção de Viena para as Relações Diplomáticas 

 

I -  Os requisitos para a aplicação da medida de coação estavam verificados uma vez 

que os autos indiciam a prática pelo arguido de um crime de violência doméstica 

agravada [nos termos do art. 152.º, n.º 1, als. b) e c), n.º 2, al. a), e n.ºs 4 e 5, do CP] 

e de dois crimes de homicídio, na forma tentada [nos termos dos arts. 22.º, 23.º, e 

132.º, n.º 2, al. d), do CP], e se concluiu existir perigo de fuga e continuação da 

atividade criminosa. 

II -  A Convenção de Viena para as Relações Diplomáticas (CVRD) constitui direito 

interno português, não deixando de estar subordinadas à CRP e devendo ser 

interpretadas de acordo com a DUDH, nomeadamente, o disposto no art. 10.º - o 
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direito fundamental a um processo equitativo (igualmente protegido no art. 6.º da 

CEDH e no art. 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia). 

III - A CVRD, regulando as relações diplomáticas entre Estados, bem como os 

privilégios e imunidades diplomáticas de modo a contribuir para “o 

desenvolvimento de relações amistosas entre nações”, reconhece que “a finalidade 

de tais privilégios e imunidades não é beneficiar indivíduos, mas sim a de garantir o 

eficaz desempenho, das funções das missões diplomáticas, em seu carácter de 

representantes dos Estados”. 

IV - Nos termos do art. 31.º, da CVRD, “o agente goza de imunidade de jurisdição penal 

no Estado acreditador”, todavia, por força do art. 38.º, n.º 1, “o agente diplomático 

que seja nacional do referido Estado [Estado acreditador] ou nele tenha residência 

permanente gozará de imunidade de jurisdição e de inviolabilidade apenas quanto 

aos atos oficiais praticados no desempenho de suas funções”. 

V -  Perante uma necessidade de delimitação do conceito de residência permanente, e 

sabendo que a CVRD tem em vista não beneficiar os indivíduos mas antes garantir 

o desempenho das suas funções diplomáticas no Estado acreditador, entendemos 

que deve ser tido como residente permanente, sem possibilidade de concessão geral 

de um regime de imunidade no âmbito penal, todo aquele que apresente uma 

ligação duradoura ao Estado acreditador que ultrapasse largamente o que é exigível 

para o cumprimento efetivo das funções. 

VI - Esta ligação permanente deve ser demonstrada através de vários elementos como a 

aquisição de imóvel para habitação, uma permanência longa no Estado acreditador, 

o estabelecimento de vínculos duradouros ao Estado acreditador como são os 

vínculos parentais quando os filhos são nacionais do Estado acreditador. 

VII - O requerente do pedido de habeas corpus apresenta diversos vínculos duradouros 

com o Estado português que ultrapassam em muito a vinculação necessária para o 

exercício de funções diplomáticas, e que perdurarão para lá do fim dessas funções 

no Estado português. O requerente é pai de dois filhos portugueses, e a mãe de seus 

filhos (ofendida no crime de violência doméstica) reside em Portugal onde trabalha, 

como cirurgiã plástica no Hospital...., comprou juntamente com a mãe dos seus 

filhos um imóvel (com contrato de empréstimo) onde habitam - estes elementos por 

si só demonstram uma ligação ao Estado português completamente independente 

das funções que veio exercer para Portugal. 

VIII - A partir de um conceito funcional de residente permanente, verifica-se que o 

requerente possui vínculos duradouros com o Estado português a permitir que se 

considere que, nos termos do art. 38.º, da CVRD, o requerente apenas goza de 

imunidade de jurisdição penal para condutas exercidas no desempenho das suas 

funções.  

IX - Os atos que o Requerente praticou são atos individuais, no âmbito das relações 

individuais que desrespeitam as leis do Estado Português, e os diplomas 

internacionais que protegem os direitos humanos, e desrespeitam o disposto no art. 

41.º, da CVRD - “sem prejuízo de seus privilégios e imunidades, todas as pessoas 
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que gozem desses privilégios e imunidades deverão respeitar as leis e os 

regulamentos do Estado acreditador”. 

X -  O art. 29.º, da CVRD, determina um direito à inviolabilidade pessoal dos agentes 

diplomáticos considerando-se que não podem ser objeto de detenção ou prisão, 

todavia, temos que fazer uma interpretação restritiva, nomeadamente, quando em 

ostensivo desrespeito por direitos humanos; também neste domínio se tem 

considerado que existem exceções, nomeadamente, quando se pretende impedir a 

prática de um crime em ordem à proteção da vida de uma pessoa.  

XI - A aplicação de imunidade e de inviolabilidade em casos como o dos autos constitui 

uma proteção desproporcional tendo em conta as lesões indiciadas e a continuação 

da atividade criminosa (que serviu de base à aplicação da prisão preventiva). 

XII - Tendo em conta que havia um perigo sério de continuação da atividade criminosa, 

impunha-se perguntar se a não submissão do arguido à jurisdição penal e a sua 

manutenção em liberdade, concedendo-lhe assim um privilégio que em nada 

garante o eficaz exercício das suas funções, e com exclusivo intuito de o beneficiar, 

em claro desrespeito pela finalidade daquele privilégio (segundo a CVRD “a 

finalidade de tais privilégios e imunidades não é beneficiar indivíduos”, itálico 

nosso), não constituiria uma restrição desproporcionada do acesso ao direito e aos 

tribunais pelos diversos ofendidos para defesa dos seus direitos, previsto no art. 

20.º, da CRP. 

XIII - Todas as normas do ordenamento jurídico português devem ser interpretadas à 

luz dos direitos humanos, sendo o “acesso ao direito” um direito assegurado pela 

DUDH (arts. 9.º e 10.º) e pela CEDH (art. 6.º). 

XIV -  Os atos praticados pelo requerente e que determinaram a prisão preventiva foram 

atos realizados exclusivamente no âmbito das suas relações particulares, sem 

qualquer conexão com as funções diplomáticas, pelo que o requerente não beneficia 

da imunidade diplomática, tendo em conta o disposto no art. 38.º, n.º 1, da CVRD. 

 

 16-01-2020 

 Proc. n.º 1251/19.0PBSNT-A.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (Relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

Manuel Braz 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Inadmissibilidade 

 Concurso de infracções 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I -  A apreciação do recurso por parte do STJ com os fundamentos do art. 410.º, n.º 2, 

do CPP, tem como pressuposto inarredável a recorribilidade da decisão e/ou que 

esses fundamentos se refiram ao ou aos segmentos em que a decisão seja recorrível. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

40 

Número 267 – Janeiro de 2020 

 

II -  É entendimento firmemente consolidado do STJ que no caso de concurso de crimes 

não é admissível recurso das penas parcelares que imponham pena de prisão não 

superior a 5 anos, aplicadas em recurso pelas relações, sem prejuízo da 

recorribilidade da pena única, desde que superior a 5 anos de prisão. 

III - Dado que todas as penas parcelares aplicadas ao arguido são inferiores a 5 anos de 

prisão, verifica-se uma situação de irrecorribilidade quanto à respectiva medida ou 

a questões interlocutórias a elas associadas, tendo-se sobre as mesmas formado caso 

julgado. 

 

 16-01-2020 

 Proc. n.º 284/11.9JABRG.P1.S1 - 5.ª Secção  

 Júlio Pereira (Relator) * 

Clemente Lima 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência  

 Legitimidade 

 Quebra de segredo profissional 

 Rejeição de recurso 

 

I -  Quando é levantado o dever de segredo que incide sobre os órgãos, titulares e 

trabalhadores da CMVM, esta instituição não vê negado ou restringido qualquer 

direito, ficando antes desonerada ou desvinculada, numa situação concreta, de um 

dever que lhe é imposto por lei.  

II -  Dificilmente se pode encontrar domínio menos adequado para argumentar em favor 

de uma tese expansiva da legitimidade do que no recurso para a fixação de 

jurisprudência (art. 437.º, n.º 5, do CPP), não apenas pela natureza excepcional das 

normas que o regulam mas também porque a legitimidade de outros sujeitos para 

além do Ministério Público assenta em critérios de natureza utilitária. 

III - A quebra de segredo está sujeita a dupla apreciação: uma apreciação prévia por 

parte da autoridade que suscita o incidente, o que pressupõe o reconhecimento da 

necessidade de quebra do dever de sigilo, e uma apreciação subsequente por parte 

do tribunal imediatamente superior, alcançando-se de forma célere, por via da 

disciplina do art. 135.º, do CPP, fim idêntico ao que seria alcançado por via de 

recurso, não se podendo considerar que o superior decide em primeira instância 

uma vez que a sua intervenção é subsequente a uma decisão prévia, tomada em 

instância inferior, tendo o mesmo objecto.  

IV - No incidente de quebra do segredo profissional a entidade vinculada ao segredo 

não é sujeito processual. O único direito que lhe assiste é o de recusa por via da 

invocação do dever de sigilo. Quando a questão é colocada ao tribunal superior não 

tem que ser ouvida até porque no decurso do inquérito o processo não tem natureza 

adversarial, sem prejuízo da audição do organismo representativo da profissão, 

quando ele exista. 
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 16-01-2020 

 Proc. n.º 5837/16.6T9LSB-A.L1.S1-A - 5.ª Secção  

 Júlio Pereira (Relator) 

Clemente Lima 

 

 Roubo agravado 

 Sequestro 

 Concurso aparente 

 Concurso de infracções 

 Detenção de arma proibida 

 Prevenção geral 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 

 Arrependimento 

 

I -  O crime de sequestro é consumido pelo crime de roubo na medida em que seja 

instrumental da realização deste. Uma vez consumado o crime de roubo a 

persistência na conduta que priva da liberdade o ofendido ganha significado 

autónomo, o mesmo ocorrendo quando a privação da liberdade do ofendido não 

seja necessária para a prática do crime de roubo.  

II -  O facto de os arguidos estarem convencidos de que o ofendido não iria apresentar 

queixa, dando às autoridades conhecimento do que se passava, e estarem na posse 

dos cartões bancários e respectivos códigos de acesso, indicia a desnecessidade de o 

manterem sequestrado. 

III - O concurso aparente entre os crimes de roubo e sequestro exige ainda uma certa 

proporcionalidade, quer quanto aos meios de execução quer quanto à duração da 

privação da liberdade. 

IV - No crime de coacção o que está em causa é o constrangimento ou privação da 

liberdade de decisão. No crime de sequestro deparamo-nos com a privação da 

liberdade ambulatória. Na situação dos autos o ofendido viu-se, não constrangido 

mas neutralizado na sua capacidade de ação, por privação da liberdade ambulatória 

e, sendo certo que quando o obrigaram a entregar os cartões bancários e respectivos 

códigos o condicionaram na sua liberdade de decisão, tais acções não se revestem 

de autonomia em relação ao crime de roubo, não sendo consideradas na conduta 

típica integrante do crime de sequestro.  

V -  A consumação do crime de detenção de arma proibida não exige o efectivo uso da 

arma, bastando para tal a sua detenção ou porte, sendo que a detenção não implica 

que a arma esteja na posse da pessoa, mas na sua disponibilidade. 

VI - No contexto em que foi praticado este crime, associado a um plano criminoso que 

teve tradução na prática de crimes de roubo agravado e sequestro, e relativamente 

aos quais o crime de detenção de arma se não pautou pela neutralidade, revelam-se 

muito elevadas as necessidades de prevenção geral positiva, mostrando-se correta a 

opção pela imposição de pena de prisão.  



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

42 

Número 267 – Janeiro de 2020 

 

VII - A confissão é especialmente relevante como veículo de esclarecimento da prática 

dos crimes e menos como demonstração de arrependimento, embora nesta vertente 

tivesse particular aceitação no direito penal de índole retributiva, de raiz penitencial 

e catártica. A nossa lei dá agora particular relevo a atos sinceramente 

demonstrativos de arrependimento, como a reparação na medida possível do mal do 

crime – art. 72.º, n.º 2, al. c), do CP.  

 

 16-01-2020 

 Proc. n.º 153/18.1JDLSB.L1.S1 - 5.ª Secção 

 Júlio Pereira (Relator) 

Clemente Lima 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 

 Liberdade condicional 

 Desconto 

 

I -  Da análise dos arts. 77.º, n.ºs 1 a 3 e 78.º, n.º 1, do CP, decorre, desde logo, que os 

pressupostos do concurso de crimes que justificam a aplicação de uma pena única 

conjunta são os seguintes: o cometimento por parte do mesmo agente de diversas 

infracções de natureza criminal, que formem um concurso efectivo de infracções; 

que todos esses crimes tenham sido praticados antes de transitar um julgado a 

condenação penal pela prática de um deles. 

II -  No que concerne à relação de concurso entre as penas em que o arguido foi 

condenado, e conforme vem sendo entendimento pacífico, o concurso de infracções 

não dispensa que as várias infracções tenham sido praticadas antes de ter transitado 

em julgado a pena imposta por qualquer uma delas, representando o trânsito em 

julgado de uma condenação penal o limite temporal intransponível no âmbito do 

concurso de crimes, excluindo-se do âmbito da pena única os crimes praticados 

posteriormente; o trânsito em julgado de uma dada condenação obsta a que se fixe 

uma pena unitária que englobando as cometidas até essa data se cumulem 

infracções praticadas depois deste trânsito. 

III - Assim, o limite determinante e intransponível da consideração da pluralidade de 

crimes para o efeito de aplicação de uma pena de concurso é, pois, o trânsito em 

julgado da condenação que primeiramente teve lugar por qualquer crime praticado 

anteriormente; no caso do conhecimento superveniente de infracções aplicam-se as 

mesmas regras, devendo a última decisão que condene por um crime anterior ser 

considerada como se fosse tomada ao tempo do trânsito da primeira, se o tribunal, a 

esse tempo, tivesse tido conhecimento da prática do facto, como se, por ficção, de 
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contemporaneidade, todos os factos que posteriormente foram conhecidos tivessem 

sido julgados conjuntamente no momento da decisão primeiramente transitada. 

IV - Desta análise retira-se, assim, que existe concurso de crimes sempre que no 

julgamento realizado em primeiro lugar seja hipoteticamente concebível a 

possibilidade de realização de um único julgamento por todos os crimes (uma vez 

que já todos foram praticados), termos em que o agente de tais crimes será 

condenado numa única pena, que engloba as penas parcelares aplicadas por cada 

um dos crimes, a determinar de acordo com o que dispõe o n.º 1 do art. 77.º do CP, 

dentro dos limites abstractos obtidos em função do estatuído no n.º 2 do mesmo 

art.. Ao invés, haverá sucessão de crimes quando o agente, depois de uma 

condenação praticar outro crime (nesta hipótese, não se poderá conceber a 

possibilidade de realização de um único julgamento por todos os crimes porquanto 

um deles é cometido depois de o agente já ter sido julgado pelo outro), altura em 

que as penas aplicadas por cada um dos crimes não perdem autonomia, sendo 

sucessivamente cumpridas. 

V -  Diga-se, ainda, no que respeita à possibilidade de cumular penas de prisão efectiva 

com penas de prisão suspensas na sua execução, as penas sofridas pelo arguido no 

âmbito dos referidos processos têm idêntica natureza (penas de prisão), sendo que 

uma delas foi suspensa na sua execução: a possibilidade do cúmulo jurídico de tais 

penas além de resultar de um imperativo legal conduz a resultados mais equitativos, 

permitindo a aplicação de penas mais justas. 

VI - No caso em concreto o recorrente vem expressamente alegar que está de acordo 

com a matéria de facto dada como adquirida pelo Tribunal recorrido, insurgindo-se 

apenas contra o quantum da pena. Mais vem alegar que com a pena aplicada nos 

presentes autos (10 anos de prisão), o arguido terá ainda de regressar ao 

Estabelecimento Prisional para cumprir 2 meses de reclusão uma vez que apenas aí 

alcançará os 5/6 da pena (por lapso, entende o recorrente que terá, eventualmente, 

de regressar ao sistema prisional por 2 meses, quando os 5/6 da pena de 10 anos, 

correspondem a 8 anos e 4 meses). 

VII - No caso vertente, a pena concreta e única a fixar terá como limite mínimo seis 

anos e como limite máximo vinte e cinco anos, nos termos do art. 77.º do CP 

(sendo que materialmente estaríamos perante trinta e um anos e quatro meses). Na 

fixação da pena única deverá considerar-se, em conjunto, os factos e a 

personalidade do agente. 

VIII - Da análise dos factos assentes decorre do acórdão recorrido que: os crimes 

perpetrados pelo arguido que aqui importam são todos da mesma natureza (crimes 

de peculato), verificando-se que a sua prática ocorreu no mesmo período temporal: 

2001, 2002, 2003; pela prática dos factos referidos no facto 1 do acórdão revidendo, 

foi o arguido condenado na pena única de oito anos de prisão, já declarada extinta, 

tendo o arguido estado preso entre 04-12-2006 e 20-6-2012, data em que lhe foi 

concedida a liberdade condicional que terminou em 04-12-2014; as condutas ilícitas 

apreciadas nos processos onde foram aplicadas as penas que aqui se cumulam são, 

em tudo, similares, revelando uma repetição que não abona em favor do arguido, 
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mas que se encontra circunstanciada no tempo; agiu sempre o arguido motivado 

pela procura de vantagens económicas, que foi obtendo (de valor muito elevado), à 

custa do correspectivo prejuízo de um número assinalável de pessoas; é oriundo de 

uma família economicamente estruturada e com laços afectivos harmoniosos; na 

sequência do falecimento do pai abandonou o curso de Direito que então 

frequentava, tendo começado a trabalhar aos dezanove anos numa agência de 

turismo na qual ascendeu ao cargo de subchefe; posteriormente, por intermédio de 

um familiar, começou a trabalhar no sector leiloeiro, estabelecendo-se como 

empresário nesta área; do segundo e do terceiro casamentos nasceram três filhos, 

actualmente com 31, 29 e 10 anos de idade; no decurso da medida de liberdade 

condicional o arguido obteve uma avaliação positiva, tendo comparecido de forma 

pontual às entrevistas e denotando interesse em colaborar com os serviços de 

reinserção; desde Novembro de 2012 está a trabalhar auferindo, por mês, cerca de € 

550; pontualmente exerce funções comerciais relacionadas com a compra e venda 

de imóveis, auferindo por essa actividade valor não apurado, sendo o desempenho 

laboral do arguido avaliado de forma positiva; vive com a progenitora, actualmente 

com 81 anos de idade, e portadora de várias doenças (diabetes, problemas de visão 

e do foro endocrinológico); encetou um novo relacionamento afectivo beneficiando 

de apoio emocional e material da namorada; demonstrou arrependimento.  

IX - De tudo isto resulta que no plano da prevenção especial, ainda que o número de 

crimes leve a concluir por alguma predisposição do arguido para a prática de 

crimes, não pode deixar de considerar-se que a repetição delituosa foi grandemente 

facilitada pelas funções que desempenhava na altura, circunstância que atualmente 

já não se verifica. Por outro lado, o recorrente esteve preso durante cerca de 5 anos, 

seis meses e 6 dias a cumprir a pena única aplicada num dos processos cujas penas 

foram englobadas neste cúmulo, o que não pode ter deixado de lhe fazer sentir a 

gravidade das suas condutas, até porque, tendo sido colocado em liberdade 

condicional, o comportamento que adoptou nessa fase e posteriormente até ao 

momento actual, é de molde a concluir que está seriamente empenhado em 

reinserir-se socialmente, desenvolvendo um atividade profissional regular e tendo a 

vida familiar estabilizada. Desde a prática dos factos já decorreram mais de doze 

anos. Tem actualmente 58 anos de idade. Neste contexto, não se detectam 

exigências de ressocialização que imponham que a pena ultrapasse o mínimo 

pedido pela prevenção geral. 

X -  Ponderando, em conjunto, os factos e a personalidade do arguido, nos termos acima 

descritos, considera-se adequada a fixação da pena única de 9 (nove) anos de 

prisão, ao invés dos 10 anos de prisão a que foi condenado no tribunal de 1.ª 

instância. A esta pena deve ser descontada a pena de oito anos de prisão já 

cumprida pelo arguido, nos termos do art. 80.º, do CP. De referir a este respeito, a 

nossa posição sobre esta matéria, seguindo jurisprudência desta 5.ª secção, 

reflectida no Proc. n.º 118/12.7YFLSB.S1, de 31-10-2012, (com texto integral 

disponível em www.dgsi.pt) que considerou que se impunha efectuar o desconto 
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integral da pena cumprida (seja parte em reclusão seja parte em liberdade 

condicional). 

 

16-01-2020 

Proc. n.º 206/03.0TASEI.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Helena Moniz 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça  

 Reclamação 

 Arguição de nulidades 

 Indeferimento 

 

I -  Vem o arguido arguir a nulidade do acórdão do STJ por, no seu entender, o mesmo 

não se ter pronunciado ou ter-se pronunciado insuficientemente sobre questões 

colocadas. Por outro lado, entende que o acórdão se pronunciou sobre questões de 

que não podia tomar conhecimento, pelo que invoca, neste segmento, a sua 

nulidade.  

II -  Quanto à invocada nulidade por o acórdão não se ter debruçado sobre a falta do 

elemento subjetivo necessário para a previsão da al. c) do art. 24.º do DL 15/93, de 

22-01.Deu-se como provado que o ora reclamante e outros elaboraram em conjunto 

um plano para venderem produtos estupefacientes, designadamente canábis, 

heroína e cocaína, como consta do facto 1. Tudo o que se descreveu como provado 

nos números seguintes ocorreu em execução desse plano e deve ser interpretado 

nesse contexto. A actividade de tráfico desenvolveu-se, pelo menos entre 

Novembro de 2017 e 18-02-2018. Além do transporte detectado, foram encontrados 

produtos idênticos em casas, nomeadamente na do ora reclamante, tendo o arguido 

já feito vendas, de que resultaram as quantias apreendidas. Resulta ainda que o 

acórdão agora reclamado decide a questão do dolo a que se refere a al. c), do art. 

24.º, ao considerar, com referência aos factos provados, que: a) os produtos detidos 

proporcionariam ao reclamante e comparticipantes as quantias de € 1 553 171,07; 

352 018,00; € 46 509,51; e € 7 799,55; b) agiram todos livre, voluntária e 

conscientemente, conhecendo as características dos produtos detidos e dos vendidos 

e estando cientes dos valores que previsivelmente obteriam com a venda das 

drogas. A vontade e o conhecimento resultam claramente aqui afirmados. Pelo que 

a matéria de facto apurada integra a previsão da al. c), do art. 24.º, do DL 15/93, 

tendo-se provado o elemento subjetivo do tipo para esta agravante especifica, ao 

contrário do que o reclamante sustenta. 

III - E, também ao invés do que sustenta, não existe manifesta insuficiência da matéria 

de facto provada. A factualidade provada não é omissa quanto à vontade e 

conhecimento em obter ou procurar obter elevada compensação remuneratória. Pelo 

contrário, e repete-se aqui, provou-se que a actividade desenvolvida pelo arguido 

nestes autos, o era a troco de quantias monetárias, e que o arguido estava ciente dos 
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valores previsíveis de tais recompensas e que o recebimento desses proventos 

tornava a sua conduta particularmente séria; e que o arguido agido sempre de modo 

livre, voluntário e consciente, bem sabendo que a sua conduta era proibida e punida 

por lei. Pelo exposto, improcede a nulidade de omissão de pronúncia prevista nos 

arts. 379.º, n.º 1, al. c), aplicável por força do art. 425. º, n. º 4, todos do CPP. 

IV - Invoca ainda o recorrente o excesso de pronúncia do acórdão tirado neste Tribunal, 

alegando que o acórdão agora censurado, levou em consideração factos que eram 

sequer objeto de julgamento – e que naturalmente não foram dados como provados 

– para se fundamentar em sede de facto e de direito. Também aqui carece de razão 

o reclamante: não há excesso de pronúncia, na medida em que a questão suscitada 

foi a determinação da pena concreta. E foi essa que foi decidida.  

V -  Certamente quanto a esta alegação o ora reclamante ignorou a motivação de facto 

(aliás longa) do acórdão proferido em 1.ª Instância e que se transcreveu no acórdão 

agora sob censura. Se o foi com argumentos correctos ou incorrectos não importa, 

porque se os argumentos foram incorrectos, como pretende o reclamante, o que 

houve foi um mau julgamento, que nada tem que ver com a matéria das nulidades. 

Um suposto erro de julgamento não pode ser corrigido por este STJ, em face do 

esgotamento do seu poder jurisdicional. E ignorou ainda o reclamante que a 

reapreciação da matéria de facto não está subordinada a directivas metodológicas 

definidas pelos recorrentes uma vez que a falta de pronúncia que determina a 

nulidade da sentença incide sobre as questões e não sobre os motivos ou 

argumentos invocados pelos sujeitos processuais. E neste foro só disso há que 

cuidar uma vez que os poderes de cognição do STJ, nos termos do art. 434.º, do 

CPP, se limitam ao reexame da matéria de direito, sem prejuízo do disposto no art. 

410.º, n.ºs 2 e 3 do mesmo diploma. E foi apenas isso o labor desenvolvido no 

acórdão agora sob censura. Pelo exposto, improcede a nulidade de excesso de 

pronúncia prevista nos arts. 379.º, n.º 1, al. c), aplicável por força do art. 425. º, n. º 

4, todos do CPP. 

VI - E por último, entende o recorrente que a não se verificarem as aludidas nulidades, 

se comprime intoleravelmente os direitos de defesa do recorrente, maxime o seu 

direito de recurso, inquinando de inconstitucionalidade material as normas dos arts. 

379.º, n.º 1.º al. c), 425.º, n.º 4 e art. 428.º, todos do CPP, por violador do art. 32.º, 

n. º1, da C.R.P. Porém, limitando-se a produzir tais afirmações, não densifica o 

recorrente esse seu entendimento, o que determina o não conhecimento desta 

alegação, nos termos do disposto na al. b), do n.º 2, do art. 641.º do CPC de 2013, 

aqui aplicável por força do estatuído no art. 4.º, do CPP. Para além de que, tendo 

sido consideradas as referidas normas, hipoteticamente violadas, a propósito das 

questões suscitadas pelo arguido, a questão aqui em análise ficou prejudicada pela 

solução dada àquelas (art. 608.º, n.º 2, do CPC). Acresce que alguns dos 

mencionados preceitos e princípios estruturantes do nosso ordenamento jurídico 

representam-se patentemente estranhos ao objecto do recurso aqui em apreciação, 

como sejam o do art. 32.º, n.º 1, da CRP, que assegura o direito às garantias de 

defesa em processo criminal, incluindo o recurso. Termos por que, em conclusão, 
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se entende não haver lugar ao conhecimento da mencionada questão reportada à 

alegada violação dos referenciados princípios e preceitos de direito constitucional e 

processo penal. 

 

16-01-2020 

Proc. 1959/17.4T9LSB.L1. S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Helena Moniz 

 

 Habeas corpus 

 Prisão subsidiária 

 Contumácia 

 Início da prescrição 

 Mandado de Detenção Europeu 

 

I -  Num caso em que houve condenação em pena de multa subsequentemente 

convertida em pena de prisão subsidiária o prazo de prescrição terá de conter-se a 

partir do trânsito da decisão de aplicação da pena inicial de multa. 

II -  Se assim não fosse, por um lado e relativamente à pena de prisão subsidiária 

existiria um incompreensível hiato na justaposição das prescrições do procedimento 

criminal e da pena pois, em coerência, uma delas (a da pena) começa no exacto 

momento em que a outra termina. E, por outro, porque a atender-se à data do 

trânsito em julgado da decisão que converte a pena de multa em prisão subsidiária 

estar-se-ia a alongar o prazo normal de prescrição da pena frustrando a justificação 

«de natureza jurídico-penal substantiva» do instituto que radica quer no 

esbatimento da censura comunitária pelo decurso do tempo quer na falta de sentido 

das exigências de prevenção especial. 

III - A contumácia, instituto a que aludem os arts. 335.º a 337.º, do CPP, visa forçar o 

arguido ou condenado a colocar-se à disposição do tribunal de modo a permitir o 

prosseguimento dos autos, sendo certo ainda que, após ser declarada apenas podem 

ser praticados os actos urgentes e os tendentes à detecção do seu paradeiro. No 

caso, depois de ser declarada a contumácia foi emitida carta rogatória dirigida às 

autoridades da Roménia, país da nacionalidade do requerente logrando-se a sua 

notificação em 10-05-2018 do despacho que converteu a pena principal de multa 

em prisão subsidiária. O que possibilitou o trânsito desse despacho em 11-06-2018, 

como certificado nos autos e, do mesmo passo, o prosseguimento do processo como 

veio a acontecer com a emissão de MDE para o requerente cumprir aquela pena de 

prisão subsidiária. 

IV - Contudo, a contumácia só pode ter-se como cessada aquando da detenção do 

requerente, de acordo com o n.º 1 do art. 336.º, detenção essa que ocorreu em 23-

12-2019. Nessa data, cessou a suspensão de acordo com o previsto no art. 125.º, n.º 

2, do CP, e começou a correr novo prazo prescricional nos termos do art. 126.º, n.º 

2, do diploma referido, prazo esse que até ao momento se computa somente em 24 
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dias. Se desde o início até à declaração de contumácia, em 02-11-2011 decorreram 

3 anos, 11 meses e 25 dias, a partir da sua cessação, em 23-12-2019, data da 

detenção decorreram mais 24 dias, como referido, perfazendo um total de 4 anos e 

19 dias, longe, portanto, do máximo a que alude o n.º 3 do art. 126.º, do CP, ou seja  

prazo normal de 4 anos acrescido de metade. 

V -  O n.º 1 do art. 2.º da Lei 65/2003, de 23-08 dispõe que «O mandado de detenção 

europeu pode ser emitido por factos puníveis, pela lei do Estado membro de 

emissão, com pena ou medida de segurança privativas da liberdade de duração 

máxima não inferior a 12 meses ou, quando tiver por finalidade o cumprimento de 

pena ou de medida de segurança, desde que a sanção aplicada tenha duração não 

inferior a 4 meses». A letra da lei é clara ao falar de sanção aplicada e não de 

sanção efectivamente a cumprir em consonância, aliás, com o teor do n.º 1 do art. 

2.º da Decisão-Quadro 2002/584/JAI onde se refere que o MDE pode ser emitido 

quando tiver sido decretada uma pena de duração não inferior a 4 meses de prisão. 

VI - A regra geral para a emissão de MDE é a do n.º 1 do art. 2.º que não faz qualquer 

restrição ou sujeição a catálogo algum. A norma a que se refere o art. 2.º, n.º 2 da 

citada Lei 65/2003 e que integra realmente um catálogo de crimes destina-se 

somente a permitir que o MDE seja executado sem controle da dupla incriminação 

do facto quanto a determinados crimes – os do dito catálogo – desde que eles sejam 

previstos na legislação do Estado membro de emissão e sejam punidos com pena de 

duração máxima não inferior a 3 anos de prisão. 

VII - Mas não impede a emissão de MDE por outros crimes desde que eles sejam 

punidos nos termos do n.º 1 do mencionado art. 2.º que ficará então sujeito no seu 

cumprimento pelo estado de execução à verificação sobre a existência de dupla 

incriminação. É essa exigência de dupla incriminação para outros crimes que não os 

do catálogo que está prevista no n.º 3 do dito art. 2.º, consagrando, também neste 

aspecto, a regra prevista no n.º 4 do art. 2.º da supra referida Decisão-Quadro. 

 

 16-01-2020 

 Proc. n.º 36/07.0PEBGC-C.S1 - 5.ª Secção 

 Nuno Gomes da Silva (Relator) 

Francisco Caetano 

Manuel Braz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência  

 Pressupostos 

 Acórdão recorrido 

 Acórdão fundamento 

 Oposição de julgados 

 Ameaça 

 Rejeição de recurso 
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I -  Não tendo o acórdão recorrido e o acórdão fundamento manifestado entendimentos 

opostos sobre o carácter futuro do mal ameaçado, considerando ambos que a 

ameaça a que se refere o art. 153.º, do CP, é um mal futuro cuja realização depende 

da vontade do agente, deve ser rejeitado o recurso para fixação de jurisprudência. 

II – Os dois acórdãos limitaram-se a aplicar esse mesmo entendimento a situações de 

facto diferentes, concluindo num caso que o tipo incriminador se encontrava 

preenchido e no outro que isso não se verificava. 

 

 23-01-2020 

 Proc. n.º 1347/12.9PBGMR.G2-A.S1 - 5.ª Secção 

 Carlos Almeida (Relator) 

 Júlio Pereira 

 

 Recurso per saltum 

 Rejeição parcial 

 Extemporaneidade 

 Abuso sexual de crianças 

 Medida da pena 

 

I -  Devem ser rejeitados os recursos de despacho proferido em audiência de 

julgamento que não foram interpostos no prazo legal. 

II -  Deve ser rejeitado o recurso do acórdão, interposto para além do prazo de 30 dias, 

aditado conforme o disposto no art. 107.º-A, do CPP. 

III - Os crimes de abuso sexual de crianças, do passo em que revelam continuado e 

persistente desprezo pela liberdade e autodeterminação sexual da menor ofendida, 

com aproveitamento da ingenuidade desta e da relação de confiança com o 

agressor, no contexto que os factos provados revelam, impõem a concretização da 

medida das penas, parcelares e única, em patamares de particular severidade. 

 

 23-01-2020 

 Proc. n.º 44/15.8GCSTB.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência  

 Oposição de julgados 

 Pressupostos 

 Rejeição de recurso 

 

O recurso interposto pelo arguido para fixação de jurisprudência, sustentado em 

acórdãos, recorrido e fundamento, em que se não verifica o pressuposto substantivo 

referente à pronúncia coincidente sobre a mesma questão de direito levada sobre 
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idêntico contexto fáctico, não pode prosseguir, devendo ser rejeitado, nos termos 

prevenidos no n.º 1 do art. 441.º do CPP. 

 

 23-01-2020 

 Proc. n.º 357/12.0TXPRT-G.P1-A.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência  

 Prazo de interposição do recurso 

 Oposição de julgados 

 Pressupostos 

 Rejeição de recurso 

 

I -  O recurso extraordinário para fixação de jurisprudência é, na sua fase preliminar, 

sempre julgado em conferência e não em audiência, ainda que requerida. 

II -  Os prazos dos arts. 139.º, n.º 5, do CPC e 107.º-A, do CPP, não se acrescentam ao 

prazo de interposição de recurso para efeito de determinação da data do trânsito em 

julgado da respectiva decisão. 

III - O conflito jurisprudencial que pode fundamentar o recurso para fixação de 

jurisprudência tem de ocorrer entre dois acórdãos do STJ ou das relações (entre si 

ou com outro do STJ), não sendo o mesmo admissível para solucionar diferentes 

entendimentos jurídicos entre um acórdão e uma decisão singular proferida pelo 

presidente da relação em procedimento da reclamação a que se reporta o art.º 405.º 

do CPP. 

 

 23-01-2020 

 Proc. n.º 249/17.7YUSTR.L1-A.S3 - 5.ª Secção 

 Francisco Caetano (Relator) 

Carlos Almeida 

 

 Conhecimento superveniente 

 Concurso de infracções 

 Cúmulo jurídico 

 Pena de prisão 

 Pena de substituição  

 Regime de prova 

 Desconto 

  

I -  Porque o primeiro trânsito em julgado ocorre a 16-09-2016, no âmbito do proc. X, 

apenas integram uma relação de concurso com o crime no proc. X os crimes 

julgados no âmbito do proc. Y, e no proc. W, uma vez que os factos praticados o 

foram em 23-03-2014 e 08-08-2015, respetivamente. 
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II -  Quanto aos factos julgados no âmbito do proc. Z já não integram uma relação de 

concurso com os restantes, pois os factos praticados, a 22-10-2018, são posteriores 

ao trânsito em julgado da decisão prolatada no proc. X, pelo que, a pena aplicada 

será cumprida autonomamente. 

III - A pena aplicada no proc. Y (e cuja decisão transitou em julgado a 10-01-2018) foi 

uma pena de prisão de 1 ano e 3 meses, suspensa por igual período, com regime de 

prova, pelo que a 10-04-2019 (ou seja, em momento anterior à prolação do acórdão 

recorrido) teria findo aquele período, não tendo sido, no entanto, declarada extinta. 

Mas estando ultrapassado todo o período de suspensão, não deve ser integrada no 

cúmulo. 

IV - Sabe-se, igualmente, que o arguido está detido desde 05-06-2018 à ordem do proc. 

W, e havia sido também condenado em pena de prisão de 4 anos e 6 meses, 

suspensa pelo mesmo período com regime de prova no âmbito do proc. n.º X cuja 

decisão transitou em julgado a 16-09-2016. Assim sendo, o arguido, quanto a este 

processo, cumpriu a pena aplicada até à data da sua privação de liberdade, ou seja, 

4 meses e 26 dias. Neste processo, o período de suspensão não foi ultrapassado, 

nem a pena não foi declarada extinta devendo ser integrada no cúmulo a realizar. 

V -  A moldura do concurso de crimes a partir da qual deve ser determinada a pena 

concreta a aplicar ao arguido tem como limite mínimo 4 anos e  6 meses 

(correspondente à pena concreta mais elevada aplicada no âmbito do proc. X) e 

como limite máximo 6 anos e 8 meses (correspondente à soma de todas as penas 

aplicadas no âmbito dos procs. X, Y e W). 

VI - Sabendo que a moldura penal oscila entre os 6 anos e 8 meses e os 4 anos e 6 

meses, e sabendo que o arguido vem condenado por uma pena única de 5 anos e 2 

meses consideramos a pena aplicada adequada e proporcional. 

VII - No âmbito do proc. X, o arguido cumpriu parte da pena em regime de prova — 1 

ano, 8 meses e 20 dias; nos termos do art. 81.º, do CP, há possibilidade de 

descontar na pena agora imposta a pena anterior de diferente natureza (cf. art. 81.º, 

n.º 2, do CP); não se trata de um desconto integral, mas aproximado, segundo um 

critério de equidade, onde deve assumir relevo o facto de o arguido ter cumprido a 

pena em liberdade, sujeito a regime de prova e às obrigações decorrentes deste. 

VIII - Sabendo que o arguido já tinha cumprido uma parte do período de suspensão da 

execução da pena de prisão (com regime de prova ), e uma vez que esta não foi 

revogada, mas o seu cumprimento não prosseguiu porque iniciou o cumprimento de 

outra pena em regime prisional, afigura-se-nos relevante aquele cumprimento, pelo 

que se deverá proceder ao respetivo desconto equitativo. 

 

 23-01-2020 

 Proc. n.º 2877/19.7T8PRT.P1.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (Relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 
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 Alteração da qualificação jurídica 

 Comunicação 

 Leitura da sentença 

 Nulidade de sentença 

 Indeferimento 

 

I -  Integra uma situação de alteração da qualificação jurídica dos factos descritos na 

acusação, logo sujeita à disciplina prescrita no n.º 1, por força do disposto no n.º 3 

do art. 358.º, do CPP, a imputação, em julgamento, ao arguido - que tinha sido 

acusado pela prática (entre outros crimes, de que foi absolvido) de um crime de 

burla qualificada, previsto e punido pelos arts. 217.º, n.º 1 e 218.º, n.º 2, al. a), do 

CP - de quarenta nove crimes de burla qualificada, previstos e punidos pelos arts. 

217.º, n.º 1 e 218.º, n.º 2, al. b), do CP. 

II -  A comunicação que, nos termos e para efeitos do disposto no art. 358.º, n.ºs 1 e 3, 

do CPP, o tribunal fez ao arguido na sessão da audiência de julgamento designada 

para a leitura do acórdão e antes desta, proporcionando-lhe oportunidade de exercer 

o contraditório e de se defender em plenitude quanto à referida alteração da 

qualificação jurídica dos factos descritos na acusação, não integra a nulidade 

prevista no art. 379.º, n.º 1, al. b), do CPP. 

 

 23-01-2020 

 Proc. n.º 1963/17.2T9LSB.L1.S1 - 5.ª Secção 

 Isabel São Marcos (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Homicídio 

 Tentativa 

 Violência doméstica 

 Pornografia de menores 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 

 

I -  De acordo com o disposto no art. 77.º, n.º 1, do CP, quando alguém tiver praticado 

vários crimes antes de transitar em julgado a condenação por qualquer deles é 

condenado numa única pena. E se, depois de uma condenação transitada em 

julgado, se mostrar que o agente praticou, anteriormente àquela condenação, outro 

ou outros crimes, importará também proceder à determinação de uma única pena 

em consonância com o disposto no art. 77.º, do CP (art. 78.º, n.º 1, do mesmo 

diploma). Como vem sendo sublinhado pela jurisprudência dos nossos Tribunais 

superiores, o trânsito em julgado de uma condenação fixa uma clara linha de 
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separação entre os crimes cometidos antes e depois da censura judicial, impedindo 

que as penas correspondentes a todos eles sejam abrangidas por uma única pena 

conjunta, não havendo, pois, quanto às penas sofridas em consequência da prática 

de crime posterior ao trânsito em julgado de uma outra condenação criminal um 

concurso entre estas penas mas antes uma sucessão de penas.  

II -  Coloca-se, neste recurso, a questão de saber se as penas de substituição aplicadas 

por crimes que se encontram em concurso com outros crimes a que foram impostas 

penas de diferente natureza devem ou não integrar a pena única a aplicar. Não se 

desconhece a diversidade de orientações jurisprudenciais de se saber se pode 

cumular-se uma pena de prisão suspensa na sua execução com outra de prisão 

efetiva, sem que aquela tenha sido expressamente revogada. Mas, a possibilidade de 

cumular penas de prisão efectiva com penas de prisão suspensas na sua execução é, 

actualmente, defendida pela posição largamente maioritária assumida na 

jurisprudência dos nossos Tribunais superiores, onde se sublinha que a 

possibilidade do cúmulo jurídico de tais penas além de resultar de um imperativo 

legal conduz a resultados mais equitativos, permitindo a aplicação de penas mais 

justas. Na verdade, o princípio geral a seguir em matéria de cúmulo jurídico de 

penas é o de que há sempre que cumular juridicamente penas principais (desde que 

obviamente da mesma natureza), desconsiderando-se qualquer pena de substituição 

que tenha sido aplicada no processo correspondente, sendo que só depois de 

apurada a pena única a aplicar é que se ponderará, então, a possibilidade de tal pena 

única ser substituída por qualquer das penas de substituição legalmente previstas e 

cabíveis no caso. 

III - Saliente-se ainda que este entendimento foi acolhido pelo TC, o qual, no seu ac. 

3/2006 decidiu expressamente não julgar inconstitucionais as normas dos arts. 77.°, 

78.º e 56.°, n.º 1, do CP, interpretados no sentido de que, ocorrendo conhecimento 

superveniente de uma situação de concurso de infrações, na pena única a fixar pode 

não ser mantida a suspensão da execução de penas parcelares de prisão, constante 

de anteriores condenações. 

IV - As penas de prisão efetiva e as de prisão suspensa têm a mesma natureza, pois não 

deixam de ser penas de prisão. Acresce que se tornaria contraditória qualquer 

fundamentação para justificar a aplicação em simultâneo das duas penas de 

espécies diferentes, uma de prisão efetiva e outra suspensa, o que aconteceria caso 

não houvesse cúmulo, pois o juízo de prognose favorável que é requisito da 

aplicação da pena suspensa parece ser de todo incompatível com o cumprimento 

efetivo e atual de uma pena de prisão. A aplicação simultânea constituiria, deste 

modo, uma situação juridicamente aberrante e que o legislador não pode ter 

desejado. Por outro lado, ainda, a intangibilidade do caso julgado cede perante o 

concurso de infrações, pois é a própria lei que o determina. Este só torna as 

decisões imutáveis quanto à culpabilidade e à qualificação jurídica, sob pena de se 

violarem princípios basilares do processo penal (acusatório, contraditório, das 

garantias de defesa, etc.). Nem haverá decisão-surpresa para o arguido pois ele sabe 

que antes cometeu crime(s) sujeito(s) ao cúmulo ou omitiu informação de que já 
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fora condenado. Um tratamento diferente seria injusto comparativamente com o 

arguido que for julgado simultaneamente por todas as infrações. Daí que 

concluímos que deve haver lugar a cúmulo jurídico de penas efetivas de prisão e de 

penas suspensas na sua execução. 

V -  A pena única aplicável deverá compreender-se entre um mínimo, coincidente com a 

mais elevada das penas aplicáveis aos vários crimes, no caso 7 anos e 10 meses, e 

um máximo correspondente à soma aritmética de todas as penas concretas aplicadas 

aos crimes cometidos, no caso 16 anos, sendo certo que tal limite não pode 

ultrapassar os 25 anos, no que tange à pena que vier a ser estabelecida. 

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

individualmente considerados, mas também e especialmente pelo respetivo 

conjunto, não como mero somatório de factos criminosos, mas enquanto revelador 

da dimensão e gravidade global do comportamento delituoso do agente, visto que a 

lei manda se considere e pondere, em conjunto, (e não unitariamente) os factos e a 

personalidade do agente. Importante na determinação concreta da pena conjunta 

será, pois, a averiguação sobre se ocorre ou não ligação ou conexão entre os factos 

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

a indagação da natureza ou tipo de relação entre os factos, sem esquecer o número, 

a natureza e gravidade dos crimes praticados e das penas aplicadas, tudo ponderado 

em conjunto com a personalidade do agente referenciada aos factos, tendo em vista 

a obtenção de uma visão unitária do conjunto dos factos, que permita aferir se o 

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

medida concreta da pena dentro da moldura penal do concurso. 

VII - Verifica-se que os crimes em concurso se encontram intimamente relacionados.O 

arguido agiu com o propósito de controlar, perseguir, amedrontar, ofender a honra, 

a consideração, de agredir física e psicologicamente a ofendida, fazendo-a temer 

pela sua integridade física e vida e de lhe causar, como efectivamente causou, dor, 

sofrimento e medo, bem sabendo que as suas condutas eram adequadas a causar tais 

resultados. Actuou muitas das vezes no interior da habitação comum, afectando 

deste modo o bem-estar psíquico e humilhando da vítima. Ao desferir os golpes 

com uma faca na sua mulher e filho, o arguido agiu com o propósito de lhes tirar a 

vida, o que só não aconteceu porque ambos conseguiram fugir e pedir ajuda, tendo 

sido prontamente socorridos. Detinha 9 ficheiros de vídeo que retractavam abusos 

sexuais cometidos contra menores de 16 anos; ficheiros que quis guardar e manter 

arquivados com o único propósito de satisfazer a sua libido e os seus instintos 

sexuais. 

VIII - No caso em análise, constatamos que a factualidade cometida pelo arguido, a que 

importa atentar para a presente decisão de cúmulo jurídico, se situa essencialmente 

entre 2011 e 26 de Maio de 2015, ou seja, trata-se de um período de vários anos, 

reportando-se a crimes contra a integridade física e psíquica de pessoas, termos em 

que se afiguram elevadas quer as exigências de prevenção especial, quer as 

exigências de prevenção geral. O arguido dedicou-se de forma consistente à prática 

de crimes contra a integridade física e psíquica, não se inibindo de atentar contra 
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bens eminentemente pessoais (tanto no crime de violência doméstica, como nos de 

pornografia de menores e de tentativa de homicídio). Pese embora a sua idade e 

aparente inserção social e profissional, o arguido foi reiterando os seus 

comportamentos não se inibindo de colocar em causa a saúde física e psíquica tanto 

da sua mulher como dos seus filhos. 

IX - Pelo que, a natureza das condenações sofridas pelo arguido, aliada ao seu modo de 

actuação em cada um dos processos, evidencia uma personalidade desprovida de 

valores éticos e que denota propensão para o crime, mais concretamente para 

crimes contra a integridade física e psicológica de pessoas. A relação existente 

entre os crimes é patente, visto que na génese de quase todos eles está a 

agressividade do arguido. A gravidade do ilícito global é indiscutível, tanto mais 

que o arguido agiu sempre com dolo directo. Com efeito, constatamos que pelo 

menos um dos crimes pelo qual o arguido foi condenado foi sendo praticado 

regularmente ao longo de um período de vários anos (violência doméstica), o que 

aliado à concreta natureza de alguns dos episódios descritos, leva a concluir por 

acentuada propensão para a prática de crimes, principalmente desta natureza. A 

dificuldade do arguido em manter um comportamento de acordo com o direito é 

patente. A culpa pelo conjunto dos factos, cuja medida se retira da gravidade do 

“ilícito global” e da falta de preparação do arguido para manter uma conduta lícita, 

está revelada na factualidade descrita. As exigências de prevenção geral, 

decorrentes essencialmente da gravidade dos factos, situam-se num nível bastante 

elevado. 

X -  Pese embora o exposto, não deixamos de ponderar a presente idade do arguido, os 

problemas de saúde de que padece e o acompanhamento psicológico de que 

beneficia no Estabelecimento Prisional (EP), o tempo de reclusão já decorrido e, 

bem assim, a circunstância de manter um comportamento regular e isento se 

sanções disciplinares no EP. 

XI - Pelo que ponderando tudo o exposto, tendo em consideração a gravidade e o 

número de crimes perpetrados, o quantum das penas singulares impostas e o efeito 

da pena sobre o comportamento futuro do arguido, actualmente com 60 anos de 

idade, entendemos que bem andou o tribunal “a quo” quando aplicou a pena única 

de 12 anos e 3 meses de prisão, por ser a justa, necessária, adequada e proporcional. 

 

23-01-2020 

Proc. 1660/16. 6T9LSB.1. L1. S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Helena Moniz 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Saúde pública 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 
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I -  O crime de tráfico de estupefacientes é um crime de perigo abstrato, protector de 

diversos bens jurídicos pessoais, como a integridade física e a vida dos 

consumidores, mas em que o bem jurídico primariamente protegido é o da saúde 

pública.  

II -  A determinação da pena, realizada em função da culpa e das exigências de 

prevenção geral de integração e da prevenção especial de socialização, deve, no 

caso concreto, corresponder às necessidades de tutela do bem jurídico em causa e às 

exigências sociais decorrentes daquela lesão, sem esquecer que deve ser preservada 

a dignidade humana do delinquente. 

III - Para que se possa determinar o substrato da medida concreta da pena, dever-se-ão 

ter em conta todas as circunstâncias que depuserem a favor ou contra o arguido, 

nomeadamente, os factores de determinação da pena elencados no n.º 2 do art. 71.º, 

do CP. Nesta valoração, o julgador não poderá utilizar as circunstâncias que já 

tenham sido utilizadas pelo legislador aquando da construção do tipo legal de 

crime, e que tenha tido em consideração na construção da moldura abstrata da pena 

(assegurando o cumprimento do princípio da proibição da dupla valoração). Por seu 

turno, o art. 40.º, n.º 1 estabelece que “a aplicação de penas visa a protecção de 

bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade” e, no n.º 2, que “em caso 

algum a pena pode ultrapassar a medida da culpa”. Assim, a finalidade primária da 

pena é a de tutela de bens jurídicos e, na medida do possível, de reinserção do 

agente na comunidade. À culpa cabe a função de estabelecer um limite que não 

pode ser ultrapassado.  

IV - A conduta do arguido X situa-se no patamar do chamado tráfico de rua, ainda que 

desenvolvida por um período razoável (por mais de um ano) num universo 

circunscrito à cidade de Évora onde vivia, abastecendo um número pouco elevado 

de consumidores, sem recurso a meios ou procedimentos sofisticados e não tendo o 

arguido antecedentes criminais pela prática deste tipo de ilícito. Tais circunstâncias 

revelam uma ilicitude mediana e culpa mediana. A favor do arguido apenas regista-

se o facto de se encontrar profissional, familiar e socialmente integrado, ter 

confessado parcialmente os factos que lhe eram imputados, o que entendemos ser 

de relevar. Ponderando tudo o exposto concluímos que a pena adequada, justa e 

adequada a fixar no caso em concreto do recorrente é a de 5 (cinco) anos de prisão, 

ao invés dos 6 anos de prisão a que foi condenado em 1.ª instância.  

V -  Considerando o facto do arguido se encontrar profissional, familiar e socialmente 

integrado, ter confessado parcialmente os factos que lhe eram imputados, a 

intensidade do dolo e o apontado grau de ilicitude do facto, tendo-se a culpa como 

mediana, o arguido tem antecedentes criminais, embora pela prática de outro tipo 

de ilícito, beneficia de boa integração profissional, social e familiar, sofreu já 19 

meses de prisão preventiva pelo que se não afiguram elevadas as necessidades de 

prevenção especial, entende-se suspender a execução da pena pelo período 

correspondente à medida da condenação, suspensão sujeita a regime de prova a 

definir pela Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), que 
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incluirá necessariamente a proibição de o arguido acompanhar pessoas e frequentar 

locais conotados com o consumo, compra e venda de estupefacientes. 

VI - Quanto ao recurso do arguido Y deverá considerar-se: a natureza da droga 

traficada, tendo em consideração, por um lado, que apesar de o haxixe não ser 

considerado uma droga dura acabar por ser a mais consumida em Portugal; a 

actividade de tráfico foi exercida numa área geográfica restrita; o modo de 

execução dos crimes praticados que não revela grande preparação técnica, sendo o 

tráfico efectuado sem recurso a intermediários e com utilização de logística 

rudimentar, nomeadamente por recurso a telemóveis e à residência dos arguidos; a 

gravidade das consequências que, no caso concreto, se considera mediana, 

considerando, por um lado, não só o período de tempo em que o arguido se dedicou 

ao tráfico, mais de um ano, mas também ao número de toxicodependentes que se 

apurou serem seus clientes; o arguido adquiriu produto estupefaciente que destinava 

a terceiros em quantidades consideráveis: haxixe que dava para mais de 2800 doses 

individuais; a gravidade do ilícito praticado que, no caso concreto, é de grau 

mediano considerando, por um lado, a quantidade de droga que o arguido vendia e 

detinha na sua posse; a intensidade do dolo do arguido, que no caso em apreço é 

mediano, porquanto directo, sendo, contudo, de atender como factor mitigante a 

circunstância de ser consumidor de estupefacientes; quanto às necessidades de 

prevenção geral deste tipo de comportamentos impõem com particular acuidade, 

pela forte ressonância negativa, na consciência social, das actividades que os 

consubstanciam; as necessidades de prevenção especial, sendo tais necessidades 

prementes pois o arguido já tem antecedentes criminais, pese embora respeitantes a 

ilícitos de outra natureza. Tem imagem associada à toxicodependência, no seio da 

comunidade onde vive e a atitude desculpabilizante, desvalorizando a conduta 

ilícita que lhe é imputada e não reconhecendo a existência de vítimas. Durante a 

audiência manteve-se em silêncio. 

VII - Recorde-se que a pena abstracta pela prática deste ilícito é fixada entre 4 e 12 anos 

de prisão. E que lhe foi aplicada a pena de 7 anos de prisão. Ponderando tudo o 

exposto concluímos que a pena adequada, justa e adequada a fixar no caso em 

concreto do recorrente é a de 6 (seis) anos de prisão, por ser esta a medida 

necessária para se realizarem as finalidades da punição.  

 

23-01-2020 

Proc. 20/17.6PFEVR.E1. S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Helena Moniz 

 

 Habeas corpus 

 Roubo 

 Condenação 

 Prazo da prisão preventiva  

 Rejeição  
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A providência de habeas corpus não se destina a sindicar actos processuais, 

designadamente decisões condenatórias proferidas, cumprindo, para tanto, lançar 

mão do meio ou instrumento processual adequado e legalmente previsto, 

nomeadamente o recurso ordinário da decisão condenatória. 

 

 30-01-2020 

 254/18.6JAAVR-F - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

Manuel Braz 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Matéria de facto 

 Registo criminal 

 Caducidade 

 Dupla conforme 

 Confirmação in mellius  

 Tráfico de estupefacientes 

 Saúde pública 

 Pena única 

 Pena de prisão 

 Antecedentes criminais 

 Medida da pena 

 

I -  Desde que a modificação da matéria de facto pela Relação não seja essencial, sem 

que incida na qualificação jurídico-penal do facto ilícito típico, nada obsta a que 

opere o critério da dupla conforme in mellius. 

II -  A diminuição da pena única pela Relação, por desconsideração de uma condenação 

por caducidade definitiva do registo criminal, a que a 1.ª instância não atendera, não 

releva no âmbito da matéria de facto e não impede que seja operante a dupla 

conforme in mellius. 

III - Atendendo ao elevado grau de ilicitude dos factos, traduzidos na importação de 

32,93857 Kg. (peso líquido) de cocaína, com grau de pureza superior a 80%, 

repartível em 140.766 doses médias individuais, à logística e forma organizada com 

que foi processada, a partir da Colômbia e com ligações a Espanha, ao passado 

criminal do arguido, com condenação nesse país, por similar crime, numa pena de 6 

anos de prisão, e ao elevado grau de culpa (dolo directo e intenso, com intenção 

lucrativa), a pena imposta de 8 anos e 6 meses de prisão não é de forma alguma 

excessiva. 

 

 30-01-2020 

 4147/16.3JAPRT.P1.S1 - 5.ª Secção 
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 Francisco Caetano (Relator) 

Carlos Almeida 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência  

 Oposição de julgados 

 Pressupostos 

 Rejeição de recurso 

 

I -  Constitui jurisprudência assente do STJ que só havendo identidade de situações de 

facto em dois acórdãos da Relação ou da Relação e do STJ é possível estabelecer 

uma comparação que permita concluir que quanto à mesma questão de direito 

existem soluções opostas, bem como é necessário que a questão decidida em termos 

contraditórios seja objecto de decisão expressa, isto é, as soluções em oposição têm 

de ser expressamente proferidas, acrescendo que, de há muito, constitui também 

jurisprudência firme do STJ que a oposição de soluções entre um e outro acórdão 

tem de referir-se à própria decisão, que não aos seus fundamentos. 

II -  Se o acórdão recorrido sufragou o entendimento de que a preterição do dever de 

fundamentação da decisão administrativa a que se reporta a al. b) do n.º 1 do art. 

58.º do DL 330/90, de 23-10, integra nulidade sanável e, por isso, confirmou a 

decisão de remessa dos autos à autoridade administrativa para sanação do vício e 

inquirição de uma testemunha arrolada mas não ouvida, o acórdão fundamento não 

se pronunciou nem expressa (como só seria relevante), nem implicitamente, sobre a 

natureza da nulidade - se sanável, se insanável – pela razão simples de que acabou 

por conhecer do mérito da infracção e que por falta de tipicidade da conduta, 

absolveu o recorrente da infracção. 

III - Porque nem a factualidade subjacente a ambos os acórdãos era semelhante, nem a 

questão de direito era a mesma, não houve oposição nas soluções a que chegaram e, 

assim, por falta do pressuposto substancial de oposição de julgados, era inexorável 

a rejeição do recurso. 

 

 30-01-2020 

 1288/18.6T8CTB.C1-A.S1 - 5.ª Secção 

 Francisco Caetano (Relator) 

Carlos Almeida 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Furto 

 Roubo 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 
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I -  De acordo com o disposto no art. 77.º, n.º 1, do CP, quando alguém tiver praticado 

vários crimes antes de transitar em julgado a condenação por qualquer deles é 

condenado numa única pena. E se, depois de uma condenação transitada em 

julgado, se mostrar que o agente praticou, anteriormente àquela condenação, outro 

ou outros crimes, importará também proceder à determinação de uma única pena 

em consonância com o disposto no art. 77.º do CP (art. 78.º, n.º 1, do mesmo 

diploma). 

II -  Deve haver lugar a cúmulo jurídico de penas efetivas de prisão e de penas 

suspensas na sua execução.  

III - Não há qualquer “caso julgado” da anterior pena conjunta, uma vez que o tribunal é 

chamado a fazer uma nova valoração dos factos e da personalidade do agente, 

podendo concluir uma pena conjunta inferior à anterior pena conjunta, desde que 

superior à pena concreta mais grave. Atenta a sua natureza contra reum, o referido 

efeito bloqueador só poderia ser fixado pelo legislador e não pelo intérprete. 

IV - A pena aplicável tem como limite máximo a soma das penas concretamente 

aplicadas aos vários crimes, não podendo ultrapassar os 25 anos, e como limite 

mínimo a mais elevada das penas concretamente aplicadas aos vários crimes (art. 

77.º, n.º 2, do CP). 

V -  Na fixação da pena única deverá considerar-se, em conjunto, os factos e a 

personalidade do agente. 

VI - No caso presente, a maioria dos crimes perpetrados pelo arguido que aqui importam 

são da mesma natureza (furto e roubo); relacionado com este último, o crime de 

violência após subtração, e com excepção destes, os crimes de falsidade de 

testemunho (crime contra a realização da justiça), e de detenção de arma proibida 

(crime contra a vida e integridade física), nestes dois últimos condenado em pena 

de multa. 

VII - O elevado número de crimes praticados pelo arguido, num curto espaço de tempo 

(3 anos) leva a concluir por alguma predisposição do arguido para a prática de 

crimes, considerando-se ainda a repetição delituosa após anteriores condenações 

por crime da mesma natureza, crime de roubo, furto de uso de veículo, em penas 

suspensas na sua execução, o que significa que as advertências traduzidas naquelas 

penas para que encetasse uma conduta em conformidade com o direito, de nada lhe 

serviram. 

VIII - Entendemos que tem razão o MP recorrente na sua pretensão em ver elevada a 

pena, pois que, a pena única a fixar em 9 anos de prisão (ao invés do 7 anos e 6 

meses de prisão aplicada pelo Tribunal de 1.ª instância), é a adequada à medida da 

culpa do arguido, correspondendo ao mínimo de pena imprescindível à tutela dos 

bens jurídicos e das expectativas comunitárias e, só nesta medida fixada, poderá ser 

adequada a satisfazer a sua função de socialização. 

 

30-01-2020 

Proc. 3340/18.9T8LRA.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 
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Helena Moniz 

 

 Acórdão do tribunal colectivo 

 Pena de prisão 

 Notificação 

 Carta rogatória 

 Direito ao recurso 

 Contagem de prazos 

 Contumácia 

 Cessação 

 Despacho 

 Termo de identidade e residência 

 Irregularidade 

 Audiência de julgamento 

 Falta de notificação 

 

I -  O arguido foi condenado, em 1.ª instância, por acórdão proferido em 13-09-2012, 

pela prática, em autoria material, de um 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, interpondo 

recurso para o STJ em 16-12-2018. 

II - A pessoalidade da notificação da sentença ao arguido - logo que seja detido ou se 

apresente voluntariamente - imposta pelo legislador constitucional nos termos do 

art. 32.º, n.º 1, da CRP, e pelo legislador ordinário nos termos do art. 333.º, n.º 5, do 

CPP, cumpre-se com um efectivo conhecimento, por banda do arguido, do acórdão 

condenatório e de efectivo conhecimento do direito a recorrer do mesmo. 

III - O acórdão proferido em 13-09-2012 foi notificado ao arguido por carta rogatória 

emitida e cumprida pelas Autoridades Judiciárias Brasileiras. O arguido foi 

notificado por carta registada com aviso de recepção de que podia impugnar a carta 

rogatória e na notificação postal constava anexo um CD que continha todo o teor da 

carta rogatória onde se incluía cópia do acórdão condenatório e a indicação de que 

dispunha de 20 dias para querendo recorrer.O acto judiciário rogado foi processado 

através do Superior Tribunal de Justiça do Brasil que em 06-12-2012 proferiu a 

DECISÃO onde concedeu o exequatur ao objecto da carta rogatória. 

IV - O art. 4.º do Tratado de Auxílio Mútuo em Matéria Penal entre o Governo da 

República Portuguesa e o Governo da República Federativa do Brasil [(Resolução 

da Assembleia da República n.º 4/94, de 03/02; ratificado pelo Decreto do 

Presidente da República n.º 2/94, de 03/02, publicado no DR I -A, n.º 28, de 

03/02/1994 (Resolução da Assembleia da República n.º 4/94)], e, em geral, no 

âmbito da cooperação judiciária em matéria penal entre os estados contratantes, 

vigora o princípio “locus regit actum”, segundo o qual o cumprimento dos actos são 

regidos pela lei do lugar em que forem praticados, isto é, pela lei do Estado 

requerido, a não ser que o Estado requerente expressamente indique forma diferente 
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e desde que as formalidades e procedimentos indicados não sejam contrários aos 

princípios fundamentais de direito do Estado membro requerido.  

V -  Compulsado o pedido de auxílio (carta rogatória) emitida por Portugal, verifica-se 

que o pedido efectuado às autoridades judiciárias do Brasil, de notificação ao 

arguido do acórdão proferido e da informação do direito ao recurso, foi pedido sem 

indicação especial expressa (nos termos do n.º 2, do art. 4.º do Tratado). Pelo que, 

uma vez cumpridas as formalidades segundo as autoridades judiciárias daquele país 

enquanto Estado requerido, deve-se considerar devidamente feita a notificação à luz 

daquele Estado.  

VI - Porém, esta regra não invalida a necessidade de verificar se a notificação obedece 

aos requisitos imposto pelo nosso direito interno. Ou dito de outro modo, o facto do 

pedido de auxílio (notificação de acórdão condenatório ao arguido) ter sido 

cumprido em conformidade com a lei da parte Requerida (Brasil), não afasta a 

obrigatoriedade da Parte requerente verificar se a notificação cumpriu as 

formalidades de notificação de acórdão condenatório a arguido ausente (no 

julgamento), à luz da lei da condenação. Uma vez que esta carta rogatória da forma 

como foi cumprida, não observou as formalidades exigidas pela Lei Portuguesa 

(art. 333.º, n.º 5 e 6, do CPP, conjugado com o art. 32.º, n.º 1 da CRP) para a 

notificação de um acórdão condenatório de arguido julgado na ausência, não se 

pode considerar o arguido regularmente notificado do acórdão recorrido, proferido 

em 13-09-2012.  

VII - No entanto, cumpre esclarecer que a carta rogatória emitida por Portugal e 

expedida para o Brasil para notificação ao arguido do acórdão condenatório 

proferido em 13-09-2012, foi emitida sem indicação especial expressa a que alude o 

n.º 2, do art. 4.º daquele Tratado. Assim, uma vez cumpridas as formalidades 

segundo a lei daquele país enquanto Estado requerido, deve-se considerar 

devidamente feita a notificação à luz daquele Estado. A carta rogatória foi remetida 

para Portugal com certidão de trânsito em julgado, pelo que qualquer invalidade ou 

irregularidade que a mesma padecesse teria de ter sido arguida naquele processo 

que correu seus termos no Superior Tribunal de Justiça do Brasil, até ao trânsito em 

julgado da mesma. Com o trânsito em julgado da decisão de exequatur sanou-se 

qualquer eventual irregularidade ou nulidade que a mesma tivesse. Acresce que o 

STJ não é um tribunal de recurso relativamente à decisão de exequatur emitida pelo 

Superior Tribunal de Justiça (Brasileiro). Razão pela qual, não cabe apreciar nesta 

sede, as questões suscitadas pelo recorrente relativamente à alegada inobservância 

de nomeação de um curador especial e/ou não ter ocorrido o envio da carta 

rogatória posteriormente à concessão do exequator, alegadamente em violação dos 

artºs. 8.º, 9.º, 13.º e 14.º da resolução n.º 9/2005 do STJ. 

VIII - Por tudo o exposto, procede a questão prévia suscitada pelo arguido/recorrente 

sobre a tempestividade do recurso. Com efeito, apenas na sequência da sua 

detenção em 19-11-2018 teve conhecimento da decisão condenatória, ou seja, 

apenas se considera que o arguido foi notificado pessoalmente do acórdão recorrido 
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naquele momento, pelo que só a partir dessa data se iniciou o prazo para a 

interposição do recurso. O recurso interposto é tempestivo.  

IX - Defende o arguido que o despacho que declarou cessada a contumácia viola o 

disposto no n.º 1 do art. 196.º, do CPP, e do art. 336.º, do CPP, o que consubstancia 

a nulidade prevista no art. 119.º, al. c), do CPP. Alega para o efeito que a carta 

rogatória remetida para o Brasil para prestação de TIR não tem a faculdade de fazer 

caducar a contumácia, conforme, inclusivé, foi questão decidida pelo Acórdão de 

Fixação de Jurisprudência (AFJ) do STJ de 26-03-2014, publicado em DR n.º 97, 

SÉRIE I DE 21-05-2014. 

X - No caso, o arguido apresentou-se junto das Autoridades Judiciais Brasileiras, que o 

notificou para comparecer para prestar o TIR e para o notificar do despacho de 

acusação. Logo que se apresentou, foi notificado do despacho de acusação e prestou 

TIR. Analisado o regime das nulidades previstas nos arts. 119.º e 120.º, do CPP, e o 

regime descrito nos arts. 196.º e 336.º, do CPP, inexiste qualquer normativo que 

comine com nulidade o despacho de cessação (caducidade) de contumácia, por o 

arguido ter prestado TIR através de Autoridades judiciárias estrangeiras, quando 

este se apresentou junto daquelas Autoridades Judiciárias, por notificação daquelas 

para o efeito. É verdade que uma interpretação à luz do AFJ n.º 5/2014 a ordem não 

deverá ser aquela, porém não vislumbramos em que medida se possa considerar que 

o procedimento adotado nos presentes autos, se assemelhe ou tenha qualquer 

equivalência a “ausência do arguido para o caso em que a lei determina a respectiva 

comparência”.  Entendemos que não ocorreu “ausência do arguido para acto que a 

lei exige a comparência”, porque o arguido contumaz, conforme impõe o art. 336.º, 

n. º 1, do CPP, apresentou-se nas Autoridades Judiciárias Brasileiras. 

XI - Assim, face ao regime regra, contido no art. 118.º, n.ºs 1 e 2, do CPP, entendemos 

que, no caso, o procedimento adotado poderá configurar uma mera irregularidade. 

E, consequentemente, trata-se de uma irregularidade sanada, pois não foi arguida 

pelo arguido nos três dias seguintes após o conhecimento da mesma (quando o 

arguido foi pessoalmente notificado de tal despacho, conforme impõe o art. 123.º, 

n.º 1, do CPP). Desde o momento em que o arguido foi notificado (09-01-2012) do 

despacho que declarou cessada a contumácia e que foram designadas datas para 

audiência de julgamento, o arguido podia e devia, não se conformando com aquele 

despacho, ter reagido ao mesmo. Uma vez que não reagiu, a mera irregularidade 

sanou-se, tendo o referido despacho transitado em julgado. 

XII - Invoca ainda o arguido a A nulidade (insanável) de 3 sessões da audiência de 

julgamento, para as quais não foi notificado. O direito de o arguido de poder prestar 

declarações quando está ausente na primeira data, fica assegurado com a 

possibilidade do Defensor oficioso requerer que o mesmo seja ouvido na segunda 

data designada. Compulsadas as actas das várias sessões de julgamento em 

momento algum a Defensora oficiosa do arguido manifestou interesse na audição 

do arguido, nem o requereu na primeira data nem em qualquer das outras datas 

designadas. O arguido ciente das duas datas designadas para julgamento, não 

manifestou qualquer interesse em estar presente nas mesmas, não tendo apresentado 
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qualquer justificação para a falta de comparência, nem requereu nada que indiciasse 

interesse em ser ouvido no julgamento. Perante o conhecimento efectivo por banda 

do arguido e da sua Defensora oficiosa da realização das duas datas designadas para 

julgamento (02-05-2012 e, em caso de adiamento, 16-05-2012), e nada tendo sido 

requerido pelos mesmos, inexiste imperativo legal ou constitucional por parte do 

Tribunal que exija a notificação do arguido da continuação do julgamento para 

outras datas, incluindo da leitura de acórdão. 

XIII - O eventual desconhecimento do arguido das datas designadas para continuação 

do julgamento para os dias 13-06-2012, 02-07-2012 e de dia 13-09-2012 para 

leitura do acórdão, são imputáveis ao próprio arguido, na medida em que as 

mesmas foram sucessivamente designadas nas datas de 02-05-2012 e 16-05-2012, 

para as quais o arguido estava pessoalmente notificado e a sua Defensora oficiosa 

presente. Se não fosse o desinteresse manifestado pelo arguido aquando da 

realização das primeira e segunda datas designadas para julgamento, com a sua 

ausência, o mesmo estaria ciente que o julgamento continuava com mais duas 

sessões e uma última sessão para leitura do acórdão.  

XIV - Desta feita, entendemos que no caso concreto inexiste qualquer interpretação dos 

preceitos legais ou constitucionais que imponham a notificação ao arguido de todas 

as datas de continuação de julgamento, quando o arguido nas primeiras datas de 

julgamento não esteve presente e nada requereu ao processo ou manifestou 

qualquer interesse na sua audição, sendo que em todas as sessões de julgamento 

esteve representado pelo sua Defensora oficiosa. As garantias de defesa do arguido 

a que alude o art. 32.º, da CRP, foram asseguradas com a notificação pessoal do 

arguido das duas 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.Por tudo o que atrás se expôs, 

inexiste qualquer nulidade (nomeadamente a nulidade a que alude a al. c), do art. 

119.º, do CPP) na realização das três sessões de julgamento (de 13-06-2012, 02-07-

2012 e de 13-09-2012 para leitura do acórdão). 
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