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Março  
 

3.ª Secção 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Rejeição de recurso 

 Inadmissibilidade 

 

I - Constituem pressupostos de ordem substancial no recurso para fixação de 

jurisprudência: 

- A justificação da oposição entre os acórdãos que motiva o conflito de 

jurisprudência;  

- As duas decisões apontadas como conflituantes devem incidir sobre a mesma 

questão de direito - verificação da identidade de legislação à sombra da qual foram 

proferidas - e adoptem soluções opostas. 

- A identidade das situações de facto e respectivo enquadramento jurídico. 

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 - A estes requisitos legais, vem o STJ exigir a verificação de uma identidade de factos, 

não bastando a mera invocação de oposição entre as soluções de direito. 

IV - A oposição relevante de acórdãos ocorrerá quando existam nas decisões em 

confronto soluções de direito antagónicas e, não apenas, contraposições de 

fundamentos ou de afirmações, soluções de direito expressas e não implícitas, 

soluções jurídicas tomadas a título principal e não secundário, importando ainda que 

se esteja perante a mesma questão de direito. E isso só ocorrerá quando se recorra às 

mesmas normas, reclamadas para aplicar a uma certa situação fáctica, e elas forem 

interpretadas de modo diferente.  

V - A expressão «soluções opostas» contida no n.º 1, do art. 437.º do CPP, pressupõe que 

nos dois acórdãos a situação de facto seja idêntica uma vez que a decisão da questão 

de direito não pode ser desligada do substrato factual sobre a qual incide.  

VI - A exigência de uma identidade das situações de facto subjacentes aos dois acórdãos 

em conflito decorre, aliás, de só assim ser possível estabelecer uma comparação que 

permita concluir que relativamente à mesma questão de direito foram adoptadas 

soluções opostas. 

VII - Ora, no caso presente, pode concluir-se, sem dificuldade, que as próprias situações 

fácticas subjacentes no acórdão recorrido e no acórdão fundamento não são idênticas, 

tornando-se evidente torna-se evidente que são também diferentes as pronúncias em 
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termos de direito o que afasta, sem margem para dúvidas, a integração dos 

pressupostos substanciais do recurso para fixação de jurisprudência. 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 5149/12.4TDPRT-B.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator) 

Conceição Gomes 

 Santos Cabral 

 

 Recurso penal 

 Despacho de não pronúncia 

 Despacho de arquivamento do inquérito 

 Indícios suficientes 

 Juiz 

 Desobediência qualificada 

 Denegação de justiça 

 Prevaricação 

 Dolo directo 

 Nulidade 

 

I - Indícios suficientes são os elementos que, relacionados e conjugados, persuadem da 

culpabilidade do agente, fazendo nascer a convicção de que virá a ser condenado; são 

vestígios, suspeitas, presunções, sinais, indicações, suficientes e bastantes para 

convencer de que há crime e de que alguém determinado é o responsável, de forma 

que, logicamente relacionados e conjugados formem um todo persuasivo da 

culpabilidade; 

II - Na decisão de arquivamento proferida pelo MP cuja factualidade foi integralmente 

acolhida na decisão instrutória sob recurso, e devendo ser realçada a 

conflitualidade/litigiosidade que se observa nos processos judiciais referenciados 

pelo denunciante e que têm efectivamente subjacente a falta de acordo dos 

interessados no inventário aberto por óbito dos progenitores do denunciante,  em 

causa está a tramitação processual introduzida pela magistrada judicial denunciada 

no âmbito do processo executivo e que aquele configura como um crime de 

desobediência qualificada, em concurso real com outro de denegação de justiça e 

prevaricação. 

III - A reconstituição processual que os elementos do inquérito e da instrução revelam, 

não permite alcançar, como a decisão recorrida também julgou, o nível de 

probabilidade quanto à existência dos crimes de desobediência e de denegação de 

justiça e prevaricação (a que foi aditado, sem qualquer fundamentação, na motivação 

do recurso, o crime de falsificação de documento) imputados à arguida necessária 

para o despacho de pronúncia. 

IV - À luz da configuração típica do crime de desobediência e do art. 4.º do EMJ, constitui 

manifesta impossibilidade jurídica qualificar-se como integradora desse crime a 

prolação de uma decisão jurisdicional mesmo que em incumprimento de decisão 

proferida, em sede de recurso, por tribunal superior. Essa decisão poderá é estar 
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viciada de nulidade por violação das regras da competência do tribunal em razão da 

hierarquia [cfr, art. 119.º, al. e), do CPP]. 

V - Não existe qualquer norma legal que tipifique como crime o não acatamento por 

tribunal de hierarquia inferior decisão proferida por tribunal de hierarquia superior, 

contendendo a pretensão do recorrente com o princípio da legalidade, com inscrição 

constitucional – cfr art. 29.º da CRP – do qual decorre que, para que determinada 

conduta possa ser tipificada como crime, tem de existir lei prévia, escrita e certa que, 

como tal, a considere. 

VI - O crime de denegação de justiça e prevaricação, p. e p. pelo art. 369.º, n.º 1, do CP, 

encontra-se sistematicamente inserido no âmbito dos crimes contra o Estado, mais 

especificamente no capítulo dos crimes contra a realização da justiça. O bem jurídico 

tutelado é a realização da justiça em geral, visando a lei assegurar o domínio ou a 

supremacia do direito objectivo na sua aplicação pelos órgãos de administração da 

justiça. 

VII - Tendo por elementos constitutivos a ocorrência de comportamento contra o direito, 

no âmbito de inquérito processual, processo jurisdicional, por contra-ordenação ou 

disciplinar, por parte de funcionário, conscientemente assumido. 

VIII - Face à exigência típica decorrente da expressão “conscientemente”, só o dolo 

directo e o necessário são relevantes, como é jurisprudência uniforme deste STJ. 

IX - Não é a prática de qualquer acto que infringe regras processuais que se pode, sem 

mais, reconduzir a um comportamento contra o direito, com o alcance definido no 

n.º 1 do art. 369.º do CP; é preciso que esse desvio voluntário dos poderes funcionais 

afronte a administração da justiça, de forma tal que se afirme uma negação de justiça. 

X - Não basta, pois, que se tenha decidido mal, incorrectamente, contra legem, sendo 

necessário que quem assim decidiu tenha consciência de que, desviando-se dos seus 

deveres funcionais, violou o ordenamento jurídico pondo em causa a administração 

da justiça. 

XI - A sindicância da decisão proferida pela magistrada denunciada e da tramitação 

processual operada deve ser feita nos termos da lei processual, em conformidade com 

a mesma e nos moldes legalmente previstos, pelo interveniente processual detentor 

de legitimidade, como se salienta no despacho de não pronúncia sob recurso que, 

assim, se confirma.  

 

11-03-2020 

Proc. n.º 91/18.8TRPRT.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator) 

Conceição Gomes 

 

 Recurso de revisão  

 Inconciliabilidade de decisões  

 Condenação 

 Absolvição crime  

 Condução sem habilitação legal  
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I -  O recurso de revisão, prevendo a quebra do caso julgado, contém na sua própria razão 

de ser um atentado frontal ao valor da segurança jurídica inerente ao Estado de 

Direito, em nome das exigências do verdadeiro fim do processo penal que é a 

descoberta da verdade e a realização da justiça.  

II - De acordo com a al. c) do n.º 1 do art. 449.º do CPP, só existe inconciliabilidade 

relevante entre os factos provados da sentença condenatória a rever e os factos dados 

também por provados na outra decisão, quando respeitem à imputação do crime, aos 

seus elementos constitutivos ou à escolha e medida das sanções principais ou 

acessórias. 

III - A inconciliabilidade tem de se traduzir em contradição, em conjunções de factos que 

se chocam, seja por contradição física ou natural, seja por desconformidade da ordem 

da razão lógica entre relações factuais, de tal modo relevante para gerar incerteza 

sobre os fundamentos da condenação, que suscite graves dúvidas sobre a justiça da 

condenação. 

IV - Para além de os factos provados, em pelo menos duas sentenças, serem 

inconciliáveis, importa que da oposição resultem graves dúvidas sobre a justiça da 

condenação, não simplesmente dúvidas razoáveis, ou seja que exista a forte 

probabilidade de, em segundo julgamento, o arguido vir a ser absolvido dos crimes 

pelos quais foi condenado ou de lhe vir a ser aplicada uma sanção mais leve. 

V - A inconciliabilidade de decisões que pode fundar a revisão, nos termos do art. 449.º, 

n.º 1, al. c), do CPP, tem de referir-se aos factos que fundamentam a condenação e 

os factos dados como provados em outra decisão, de forma a suscitar dúvidas graves 

sobre a justiça da condenação, o que significa que é necessário que entre esses factos 

exista uma relação de exclusão, no sentido de que, se se tiverem por provados 

determinados factos numa outra sentença, não podem ser, ao mesmo tempo, 

verdadeiros os tidos por provados na sentença revidenda. 

VI - É esta a situação que manifestamente se nos depara no caso sub judice: a decisão 

relativamente à qual incide o pedido de revisão colide, de forma insuperável, no que 

concerne à factualidade essencial, com uma anterior decisão, não subsistindo 

quaisquer dúvidas de que, do confronto entre uma e outra das decisões, resultam 

graves dúvidas sobre a justiça da condenação que assentou na inexistência de título 

legal para o exercício da condução. Ora na outra sentença ficou provado o contrário 

tendo, consequentemente, determinado a absolvição do arguido, agora recorrente, 

pelo que deve ser autorizada a revisão. 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 3/19.1PFBRG-A.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator) 

Conceição Gomes 

Santos Cabral 

 

 Recurso per saltum 

 Medida concreta da pena 

 Atenuação especial da pena 

 Cúmulo jurídico 
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 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo por arrastamento 

 Suspensão da execução da pena  

 

I - A aplicação de penas e de medidas de segurança visa a protecção de bens jurídicos e 

a reintegração do agente na sociedade – art. 40.º, n.º 1, do CP. 

II - O art. 71°. do CP estabelece o critério da determinação da medida concreta da pena, 

dispondo que a determinacão da medida da pena, dentro dos limites definidos na lei 

é feita em função da culpa do agente e das exigências de prevenção. 

III - Somente perante a matéria fáctica que vem provada se pode subsumir o direito 

aplicável. 

IV - O art. 72.º, n.º 1, do CP dispõe que o tribunal atenua especialmente a pena, para além 

dos casos expressamente previstos na lei, quando existirem circunstâncias anteriores 

ou posteriores ao crime, ou contemporâneas dele, que diminuam por forma acentuada 

a ilicitude do facto, a culpa do agente ou a necessidade da pena. 

V - A atenuação especial da pena só pode ter lugar em casos extraordinários ou 

excepcionais, isto é, quando é de concluir que a adequação à culpa e às necessidades 

de prevenção geral e especial não é possível dentro da moldura geral abstracta 

escolhida pelo legislador para o tipo respectivo. 

VI - A diminuição da culpa ou das exigências de prevenção só poderá, por seu lado, 

considerar-se acentuada quando a imagem global do facto, resultante da actuação 

da(s) circunstância(s), se apresente com uma gravidade tão diminuída que possa 

razoavelmente supor-se que o legislador não pensou em hipóteses tais quando 

estatuiu os limites normais da moldura cabida ao tipo de facto respectivo. 

VII - O caso julgado relativo à formação do cúmulo jurídico entre as penas de um processo 

vale rebus sic stantibus, ou seja nas circunstâncias que estiverem na base da sua 

formação, Se as circunstâncias se alterarem por, afinal, do concurso fazer parte outro 

crime e outra pena, há uma modificação que altera a substância do concurso e a 

respectiva moldura penal, com a consequente alteração da pena conjunta. 

VIII - Deve proceder-se a cúmulo jurídico das penas – mesmo em caso de cúmulo 

superveniente - quando o crime de que haja conhecimento posteriormente tenha sido 

praticado antes da condenação anteriormente proferida, de tal modo que esta devia 

tê-lo tomado em conta, ou seja quando a prática dos crimes concorrentes tenha tido 

lugar antes do trânsito em julgado da condenação por qualquer deles. 

IX - Para efeito de realização do cúmulo, há que correlacionar a data da prática dos factos 

com o trânsito em julgado das decisões condenatórias. O que implica uma 

conferência cronológica entre a data dos factos e as respectivas condenações com 

trânsito em julgado, com vista a apurar quais as penas que entre si podem formar o 

cúmulo. 

X - A prática de crimes depois da decisão condenatória transitada que unifica o concurso, 

afasta a unificação, formando-se outras penas autónomas, e porventura outros 

cúmulos, de execução sucessiva. 
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XI - O STJ tem ainda vindo a entender que não são de admitir os cúmulos por 

arrastamento: as penas dos crimes cometidos depois de uma condenação transitada 

em julgado não podem cumular-se com as penas dos crimes cometidos anteriormente 

a essa condenação. 

XII - O repúdio da operação de cúmulo por arrastamento está no entendimento de que a 

reunião de todas as penas aniquila a teleologia e a coerência interna do ordenamento 

jurídico-penal ao dissolver a diferença entre as figuras do concurso de crimes e da 

reincidência. 

XIII - O sistema de punição do concurso de crimes consagrado no art. 77.º do CP, 

aplicável ao caso de conhecimento superveniente do concurso, adoptando o sistema 

da pena conjunta, «rejeita uma visão atomística da pluralidade de crimes e obriga a 

olhar para o conjunto – para a possível conexão dos factos entre si e para a necessária 

relação de todo esse bocado de vida criminosa com a personalidade do seu agente». 

XIV - Afastada a possibilidade de aplicação de um critério abstracto, que se reconduz a 

um mero enunciar matemático de premissas, impende sobre o juiz um especial ónus 

de determinar e justificar quais os factores relevantes de cada operação de formação 

de pena conjunta, quer no que respeita à culpa em relação ao conjunto dos factos, 

quer no que respeita à prevenção, quer, ainda, no que concerne à personalidade e 

factos considerados no seu significado conjunto. 

XV - Na avaliação da personalidade expressa nos factos é todo um processo de 

socialização e de inserção, ou de repúdio pelas normas de identificação social e de 

vivência em comunidade, que deve ser ponderado. 

XVI - Não tendo o legislador nacional optado pelo sistema de acumulação material (soma 

das penas com mera limitação do limite máximo) nem pelo da exasperação ou 

agravação da pena mais grave (elevação da pena mais grave, através da avaliação 

conjunta da pessoa do agente e dos singulares factos puníveis, elevação que não pode 

atingir a soma das penas singulares nem o limite absoluto legalmente fixado), é 

forçoso concluir que com a fixação da pena conjunta se pretende sancionar o agente, 

não só pelos factos individualmente considerados, mas também e especialmente pelo 

respectivo conjunto, 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, como se o conjunto dos factos fornecesse a 

gravidade do ilícito global perpetrado. 

XVII - O art. 50.º, n.º 1, do CP, dispõe que  o tribunal suspende a execução da pena 

aplicada em medida não superior a 3 anos se, atendendo à personalidade do agente, 

às condições da sua vida, à sua conduta anterior e posterior ao crime e às 

circunstâncias deste, concluir que simples censura do facto e ameaça da prisão 

realizam de forma adequada e suficiente as finalidades da punição.- art. 50.º, n.º1. 

XVIII - Para que a suspensão da execução da pena possa ser decretada torna-se necessário 

que o Tribunal conclua que a simples censura do facto e ameaça da prisão realizam 

de forma adequada e suficiente as finalidades da punição, atendendo à personalidade 

do agente, às condições da sua vida, à sua conduta anterior e posterior ao crime e às 

circunstâncias deste, conforme art. 50.º, n.º 1, do CP. 
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XIX - O tribunal, se o julgar conveniente e adequado à realização das finalidades da 

punição, subordina a suspensão da execução da pena de prisão, nos termos dos artigos 

seguintes, ao cumprimento de deveres ou à observância de regras de conduta, ou 

determina que a suspensão seja acompanhada do regime de prova.- n.º 2 do art. 50º. 

XX - A suspensão da execução da pena de prisão não poderá ser decretada se contrariar 

as necessidades de reprovação e prevenção do crime, ou, de lege lata não realizar de 

forma adequada e suficiente as finalidades da punição, uma vez que na dogmática do 

referido instituto, não estão em causa “quaisquer considerações de culpa, mas 

exclusivamente considerações de prevenção geral sob a forma de exigências mínimas 

e irrenunciáveis de defesa do ordenamento jurídico. 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 436/14.0JACBR.C1.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator)  

Raul Borges  

 

 Recurso per saltum 

 Medida concreta da pena 

 Tráfico de estupefacientes 

 Correio de droga 

 Imagem global do facto 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

I - Toda a pena serve finalidades exclusivas de prevenção, geral e especial. 

II - O ponto de partida das finalidades das penas com referência à tutela necessária dos 

bens jurídicos reclamada pelo caso concreto e com significado prospectivo, encontra-

se nas exigências da prevenção geral positiva ou de integração, em que a finalidade 

primária da pena é o restabelecimento da paz jurídica comunitária posta em causa 

pelo comportamento criminal. 

III - O ponto de chegada está em geral, nas exigências de prevenção especial, 

nomeadamente da prevenção especial positiva ou de socialização. 

IV - A finalidade das penas integra o programa político-criminal legitimado pelo art. 18.º 

n.º 2, da CRP e que o legislador penal acolheu no art. 40.º do CP, estabelecendo o n.º 

1 deste preceito que, “a aplicação das penas visa a protecção de bens jurídicos e a 

reintegração do agente na sociedade”, e o n.º 2 acrescenta que “em caso algum a pena 

pode ultrapassar a medida da culpa.” 

V - A pena é imediatamente a consequência jurídica do facto criminal ilícito e culposo e 

punível., sancionando o agente do facto pela reprovabilidade da sua conduta (activa 

ou omissiva) por ter agido contra os bens jurídicos tutelados penalmente por 

constituírem interesses fundamentais dos cidadãos e da comunidade por eles 

constituída. 

VI - A função da culpa é imanente ao desvalor jurídico-penal da acção ou omissão 

desenvolvida na violação do bem jurídico-penal. Por isso a culpa é fundamento e 

limite da pena. 
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VII - O art. 71.° do CP refere o critério da determinação da medida concreta da pena, 

estabelecendo que “A determinação da medida da pena, dentro dos limites definidos 

na lei, é feita em função da culpa do agente e das exigências de prevenção.” 

VIII - Nos termos do n.º 2 do mesmo art. 71.º do CP: ”Na determinação concreta da pena 

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

depuserem a favor do agente ou, contra ele, considerando nomeadamente” as 

indicadas no preceito. 

IX - A baliza aritmética de graduação penal está confinada apenas aos limites mínimo e 

máximo impostos pelo tipo legal, sem prejuízo dos casos de atenuação ou agravação 

da pena, ou penas de substituição. 

X - A referência a todas as circunstâncias relevantes, no domínio punitivo decorrente da 

ilicitude, sejam de prevenção, sejam da culpa, definem o espaço global de 

determinação da medida concreta da pena. 

XI - A determinação concreta da pena inscreve-se assim, no que podemos apelidar de 

teoria do espaço global. 

XII - Correios de droga” são todos os que, atravessando fronteiras, transportam 

estupefacientes ou, dentro do próprio país, o fazem de um local para o outro, 

conquanto não pertençam à organização criminosa  

XIII - Os chamados correios de droga, embora sejam meros agentes de transporte de 

estupefacientes, por conta de outrem, não são vítimas do sistema criminoso, 

outrossim, assumem uma função preponderante na violação do bem jurídico, 

permitindo e incrementando o negócio do tráfico, uma vez que de forma consciente 

e, intencional, transportam a droga, do fornecedor ao destinatário, permitindo assim 

o escoamento do produto, sendo que sem consumo, sem escoamento, a produtividade 

emperra, o produto estupefaciente fica em stock, a produção não dá lucro, e o negócio 

do tráfico fica sem viabilidade.” 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 2186/19.1JAPRT.P1.S1 - 3.ª Secção  

Pires da Graça (relator)  

Raul Borges  

 

 Recurso de revisão  

 Pena acessória 

 Pena de expulsão 

 Afastamento do território nacional 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 

I - O recurso extraordinário de revisão não é o meio próprio para discutir a medida ou 

natureza da pena, seja ela principal ou acessória, de forma autónoma, quando 

somente está em apreciação a justiça da condenação. 

II - Não integra o conceito de novidade a invocação de factos que eram já conhecidos nos 

autos, ou não se revelem relevantes, com o objetivo de contrariar o que consta da 

matéria de facto provada. Em moldes assim insuscetíveis de definir a necessária 
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aptidão para constituir um juízo de qualquer dúvida sobre os fundamentos da 

condenação (cf., por análogo, o Ac. do STJ, no Proc. n.º 558/12.1JELSB-I.S1 - 3.ª 

Secção). Considera-se, pois, o recurso de revisão improcedente. 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 19/11.6JBLSB-C.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (relator)  

Teresa Féria 

 Santos Cabral 

 

 Pedido de indemnização civil 

 Interposição de recurso 

 Tribunal da Relação 

 Alçada 

 Sucumbência 

 Indemnização 

 Inadmissibilidade 

 

I -  Não é admissível recurso da assistente para o STJ quando a mesma não recorreu da 

sentença proferida da 1.ª instância, conformando-se com o valor da indemnização, e 

o montante do decaimento do pedido cível (valor da sucumbência) não é superior a 

€ 15.000,00 (cf. art. 400.º, n.º 2, do CPP e, bem assim, art. 629.º, n.º 1, do CPC ex vi 

art. 4.º do CPP, e art. 44.º da LOSJ).  

 

11-03-2020 

Proc. n.º 136/13.8JDLSB.L2.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (relator)  

Teresa Féria 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Roubo 

 Burla 

 Pena de prisão 

 Medida concreta da pena 

 Imagem global do facto 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

I - A inexistência de antecedentes criminais no que se reporta a crimes da mesma índole 

(burla e roubo), aliada à assunção dos factos e idade, pode justificar a consideração 

de que não existe uma personalidade reveladora de um “criminoso de carreira”. 

II - As penas, como salienta o art. 49.º, n.º 3, da CDFUE, “não devem ser 

desproporcionadas em relação à infração”. E tal proporcionalidade deve atender a 

todos os contornos da infração. Avulta ainda o critério especial do art. 71.º, n.º 1, do 
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CP - na “medida da pena são considerados, em conjunto, os factos e a personalidade 

do agente”. Tem sido vultuosa e muito concorde a doutrina e a jurisprudência do STJ 

quanto à necessidade de atender ao sentido (ou à imagem) global dos factos, 

extraindo deles, numa visão integrada e holística, todas as conexões que relevem para 

apurar, numa dimensão unitária, a maior ou menor gravidade do ilícito total e a 

personalidade que é possível extrair da interconexão dos factos criminosos.  

III - Tendo em especial atenção a situação do arguido no tocante às als. d) e e) (primeira 

parte), do art. 71.º do CP, está fundamentada uma desagravação ligeira da pena, de 

12 para 10 anos de prisão. 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 1733/17.8PLSNT.L1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (relator)  

Teresa Féria 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Dolo 

 Medida concreta da pena 

 Liberdade condicional 

 Prevenção especial 

 Prevenção geral 

 

I -  Da situação de existência de um historial criminal de tráfico de substâncias 

estupefacientes, conjugada com a prática de novo crime em situação de liberdade 

condicional, pode inferir-se que uma diminuição da pena de prisão, a concretizar-se, 

agravaria o perigo de reiteração, além de concomitante e consequente alarme social, 

pelo que é de manter a pena aplicada pela 1.ª instância de 9 anos de prisão, pela 

prática de um crime de tráfico de estupefacientes (art. 21.º, n.º 1, do DL 15/93).  

 

11-03-2020 

Proc. n.º 47/18.0PEFUN.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (relator) 

Teresa Féria 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Inquérito 

 Despacho de arquivamento do inquérito 

 Intervenção hierárquica 

 Despacho  

 Ministério Público 

 Inadmissibilidade 

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Reclamação 
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 Oposição de julgados 

 Pluralidade de acórdãos fundamento 

 Rejeição de recurso 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 3672/17.3T9LSB-A.L1-A.S1 - 3.ª Secção  

Raul Borges (relator)  

Manuel Augusto de Matos 

 Santos Cabral 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Falsidade de testemunho ou perícia  

 Oposição de julgados 

 Rejeição de recurso 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 282/18.1T9VNF.G-A.S1 - 3.ª Secção  

Raul Borges (relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 Santos Cabral 

  

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Correio de droga  

 Medida concreta da pena 

 Soluções jurisprudenciais 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 71/19.6JDLSB.S1 - 3.ª Secção  

Raul Borges (relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Tráfico de estupefacientes 

 Detenção de arma proibida  

 Medida concreta da pena 

 Pena de prisão 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Pena única 

 Condições pessoais 

 Suspensão da execução da pena 
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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)”, Com isso, o conceito de bem jurídico 

expressa o estatuto jurídico-penal qualificado que obtêm determinadas. E ao mesmo 

tempo mantém o seu conteúdo crítico, enquanto que se conforma em torno de 

princípios críticos aceites.” – cfr. Gerhard Seher, “la legitimación de normas penales 

en princípios e 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 critica legislativa, veja-se o artigo de Claus Roxin, na Revista 

Electrónica de Ciência Penal e Criminologia, nº 15-1, 2013, págs. 1 a 27 (“El 

concepto de Bien jurídico como instrumento de critica legislativa sometido a 

examen”).” 

II - A escolha e determinação da medida, ou para medição, da pena “reger-se-á pelo 

objectivo e critério da prevenção especial: recuperação social do infractor (prevenção 

especial positiva), desde que tal objectivo não seja incompatível com a necessidade 

mínima de dissuasão individual. Ou seja: o “fim” é a reintegração social do infractor, 

fim este que tem, como limite mínimo, a eventual necessidade de dissuasão do 

infractor da prática de futuros crimes”. (Na procura de directivas e vectores de 

orientação que ajudem na determinação concreta da pena seguem-se de perto os 

ensinamentos colhidos em Eduardo Demétrio Crespo, “Prevención General e 

Individualização judicial da Pena”, Ediciones Universidade Salamanca, bem como 

dos ensinamentos recolhidos na obra já citada supra de Gunther Jakobs, de Winfried 

Hassemer, in “Fundamentos del Derecho Penal”, de Claus Roxin, in “Culpabilidad y 

Prevención en Derecho Penal” e Anabela Miranda Rodrigues, in “A Determinação 

da Pena Privativa de Liberdade” e Adriano Teixeira, “Teoria da Aplicação de uma 

Determinação Judicial da Pena Proporcional ao Fato”, Marcial Pons, 2015.). 

III - Pese embora a danosidade social emprestada a este tipo de ilícito, a situação concreta 

não configura uma incidência danosa social demasiado elevada. A natureza do 

produto estupefaciente transaccionado pelo arguido e, primacialmente, as reduzidas 

quantidades que cedia (vendendo) configuram um situação de baixa ou reduzida 

intrusão na lesividade do bem tutelado com uma incidência lucrativa de pouca monta. 

O arguido tem uma vida familiar estabilizada, com companheira e filha menor, sendo 

ainda de esperar que o tempo que se manteve em prisão terá servido de suficiente 

aviso para acautelamento e contenção para tentações futuras, sabendo, inclusive, que 
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sobre ele impende a ameaça de uma pena de cinco (5) anos se reincidir na prática de 

qualquer tipo de ilícito.  

 

11-03-2020 

Proc. n.º 328/16.8GAVLG.P1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Arguição de nulidades 

 Nulidade de acórdão 

 Direito ao recurso 

 Admissibilidade de recurso 

 Recorribilidade da decisão que decide a nulidade oposta ao acórdão que 

conheceu do mérito da acção penal 

 

I -  Encontrando-se, constitucionalmente, assegurado o direito ao recurso limitou a sua 

expansão, concedendo ao legislador ordinário a possibilidade de limitar/organizar, 

em função de valorações e graduações jurídico-institucionais e de arquitectura do 

regime orgânico-processual os patamares de recurso que a lei disponibiliza para 

defesa adequada dos direitos dos intervenientes no processo, ponderados os 

interesses relativos que, em cada caso, se planteiam. 

II - A premência de racionalidade do sistema aditada à urgência em conferir 

peremptoriedade às decisões confirmadas (em duplo grau) pelos órgãos 

jurisdicionais traduz-se numa consolidação das decisões judiciais de que decorre uma 

firmeza do julgado e consequente impérvia de a decisão firmada (vale dizer, 

irrecorrível) poder vir a ser objecto de apreciação em outra sede (jurisdicional) de 

recurso. 

III - Tendo o arguido sido condenado, em primeira (1ª) instância pela prática de um crime 

de violação agravada previsto e punido pelos arts. 164.º, n.º 1, al. a) e 177.º, n.º 6, 

ambos do CP, na pena de seis (6) anos e 6 (seis) meses de prisão e, em via de recurso, 

a decisão ter sido confirmada pelo tribunal de segunda (2ª) instância, sem 

modificação da factualidade subsistente para a condenação, a lei ilaqueia a 

possibilidade de recurso para o STJ, “de acórdãos condenatórios proferidos, em 

recurso, pelas relações, que confirmem decisão de 1ª instância a apliquem pena de 

prisão não superior a 8 anos” – art. 432.º, n.º 1, al. b), ex vi do art. 400.º, n.º 1, al. f), 

ambos do CPP.  

IV - Tendo sido opostas nulidades à decisão condenatória e irrecorrível, a decisão 

(acórdão do tribunal recorrido) que se pronuncia sobre as opostas nulidades não é 

passível de recurso, por se tratar de decisão ancilar e funcional da decisão que decide 

(de mérito).  

 

11-03-2020 

Proc. n.º 473/16.0JAPDL.L1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator) 
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Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena única  

 Medida concreta da pena……… 

 

I -  A operação/formação da pena conjunta constitui-se, malgrado as tentativas de 

encontrar uma formulação minimamente arrimada a factores de estabilização (de 

feição e pendor aritmético) das variantes intervenientes no equilíbrio legal-funcional 

da determinação judicial das penas, um crisol de apriorismos lógico-racionais que se 

cristalizaram na prática judiciária e que vão ditando o ajuizamento de um ensejo e 

procura de justiça material que se pretende e almeja, com este instituto jurídico-penal.  

II - Não concitando a possibilidade de encontrar para a composição da pena conjunta 

soluções de acomodamento aritmético e de operações lógico-categoriais num campo 

(escorregadio, volúvel e dúctil) como é aquele que está estabelecido para a 

determinação da pena (parcelar) e com mais acutilância e vinco conceptual na 

construção da pena conjunta, deverão fazer-se intervir factores de ponderação 

prudencial, razoabilidade e mundividência equânime, pragmatismo, sensibilidade e 

senso sociocultural e pessoal que possibilitarão/fornecerão os vectores de 

razoamento que permitirão constituir, parametrizar e sedimentar o acrisolamento 

lógico-conceptual de uma pena compósita e em que, por vezes, integram diversos 

tipos de ilícito. 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 8832/19.0T8LRS.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Admissibilidade de recurso 

 Arguição de nulidades 

 Nulidade processual 

 Recurso interlocutório  

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Rejeição de recurso 

 

I - A arguida interpôs recurso para o Tribunal da Relação da decisão da 1ª Instância, cujo 

objeto, são o conhecimento de nulidades processuais, tendo o Tribunal da Relação 

conhecido das invocadas nulidades suscitadas no recurso. 
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II - O acórdão que decidiu sobre tais questões processuais, de natureza interlocutória, foi 

proferido pelo Tribunal da Relação, funcionando como instância de recurso, e não 

conheceu do objeto do processo, pelo que não é passível de recurso para este STJ. 

III - Não sendo admissível, o recurso interposto terá de ser rejeitado – arts. 432.º, n.º 1, 

al. b), 400.º, n.º 1, al. c), 414.º, n.º 2 e 420.º, n.º 1, al. b), todos do CPP. 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 402/10.4GCBNV-B.E1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno A. Gonçalves 

 

 Escusa 

 Recusa de juiz 

 Processo penal 

 Imparcialidade 

 Isenção 

 Conhecimento 

 Amizade 

 

I - O princípio norteador do instituto da suspeição é o de que a intervenção do juiz só 

corre o risco de ser considerada suspeita, caso ocorra motivo, sério e grave, adequado 

a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. 

II - A seriedade e gravidade do motivo ou motivos causadores do sentimento de 

desconfiança sobre a imparcialidade do juiz, só são suscetíveis de conduzir à recusa 

ou escusa do juiz quando objetivamente consideradas. 

III - Não definindo a lei o que se considera gravidade e seriedade dos motivos, que geram 

a desconfiança sobre a sua imparcialidade, será a partir do senso e experiência 

comuns que tais circunstâncias deverão ser ajuizadas. 

IV - Entre o «motivo» e a «desconfiança» terá de existir uma situação relacional lógica 

que justifique o juízo de imparcialidade, de forma clara e nítida, baseado na seriedade 

e gravidade do motivo subjacente.  

V - Perante a comunidade, a confiança na administração da justiça, assenta também, nas 

máximas garantias de objetividade e de imparcialidade na jurisdição, no sentido de 

que as decisões proferidas por um juiz têm que ser norteadas por critérios objetivos, 

jurídicos, em obediência apenas à lei.  

VI - A relação próxima e prolongada de amizade do Senhor Juiz Conselheiro requerente 

com os arguidos e com o assistente, praticamente desde a infância até à atualidade, e 

que tem conhecimento, desde há vários anos, pelos próprios intervenientes, assistente 

e arguidos, da situação de grave conflito existente entre eles, que tem acompanhado, 

tendo sido solicitado para ajudar à sua reaproximação e reconciliação, é suscetível de 

pôr em crise qualquer decisão que venha a ser proferida pelo mesmo no recurso em 

causa, correndo o risco de ser considerada suspeita.  

VII - Segundo o senso e as regras da experiência comum, tais factos são suscetíveis de 

constituir motivo sério e grave adequado a gerar a desconfiança pública sobre a 
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imparcialidade do Senhor Juiz Conselheiro, no recurso, caindo na previsão normativa 

do art. 43.º, n.º 2, do CPP. 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 52/17.4YGLSB-A - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora)  

Nuno A. Gonçalves 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Homicídio qualificado 

 Exemplos-padrão 

 Qualificação jurídica 

 Meio insidioso 

 Imputabilidade diminuída 

 Medida concreta da pena 

 Pena de prisão 

 Bem jurídico protegido 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

I - Como tem sido entendido pela doutrina e pela jurisprudência uniformemente o 

legislador português de 1982 seguiu, em matéria de qualificação do homicídio, um 

método muito particular e até certo ponto, neste domínio, original: a combinação de 

um critério generalizador, determinante de um especial tipo de culpa, com a técnica 

chamada dos exemplos-padrão. A qualificação deriva da verificação de um tipo de 

culpa agravado, assente numa cláusula geral extensiva e descrito com recurso a 

conceitos indeterminados: «especial censurabilidade ou perversidade» do agente 

referida no n.º 1; verificação indiciada por circunstâncias ou elementos relativos ao 

facto, outros ao autor, exemplarmente elencados no n.º 2. Deste modo devendo 

afirmar-se que o tipo de culpa supõe a realização dos elementos constitutivos do tipo 

orientador, que resulta de uma imagem global do facto agravada correspondente ao 

especial conteúdo de culpa tido em conta no art. 132.º, n.º 2. (Prof. Figueiredo Dias, 

in Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo I, pág. 25-26; 

Teresa Serra, in Homicídio Qualificado. Tipo de Culpa Medida da Pena, 1990, pág. 

50). 

II - A verificação daqueles «exemplos-padrão» não funciona automaticamente, em 

termos de logo se dar por demonstrada a especial censurabilidade ou perversidade do 

agente. Como elementos da culpa implicam ainda um exame global dos factos de 

modo a chegar (ou não) aquela conclusão. 

III - O «meio insidioso» referido na al. i), do n.º 2, do art. 132.º, do CP, com referência 

ao n.º 1, do citado preceito, abarca não apenas os meios especialmente perigosos, 

mas também a eleição de condições em que o facto pode ser praticado de modo mais 

eficaz dada a situação de vulnerabilidade, de desproteção da vítima em relação ao 

agressor. 
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IV - O meio insidioso não tem a ver exclusivamente com o instrumento utilizado, mas 

essencialmente com o modo e as circunstâncias com que foi usado. A face externa 

da insídia é a ocultação. Essa ocultação poderá ser moral, em que se compreendem 

as variadas manifestações da mentira; ou material, quando o meio utilizado para o 

cometimento do crime apresentar-se camuflado nas aparências inócuas. Deve 

entender-se por meio insidioso aquele que se apresenta apto a disfarçar a existência 

e eficiência do ataque que se realiza ao bem jurídico vida. Como tem vindo a entender 

a jurisprudência e a doutrina meio insidioso compreende os meios aleivosos, 

traiçoeiros e desleais. 

V - Integra a qualificativa prevista no a. i) do n.º 2 do art. 132.º do CP, a conduta do 

arguido que após uma primeira deslocação ao local onde veio a avistar a vítima e um 

grupo de amigos, junto a um parque de estacionamento, local para onde o arguido se 

dirigia, ausentou-se discretamente e, movido pelo propósito de se vingar da vítima, 

pelo que lhe havia acontecido em setembro de 2009, foi munir-se de uma faca de 

cozinha e regressou pouco depois, estacionando o veículo automóvel em que se fez 

transportar em sítio não visível para a vítima, aproximou-se desta pelas costas deste, 

tocou-lhe no ombro, este virou-se, o arguido disse-lhe “pensavas que me tinha 

esquecido?” e, de imediato, desferiu um golpe com a referida faca na face lateral 

direita do pescoço de vítima, fugindo em seguida do local.  

VI - Nos termos do art. 20.º, n.º 2, do CP, pode ser declarado inimputável quem, por força 

de uma anomalia psíquica grave, não acidental e cujos efeitos não domina, sem que 

por isso possa ser censurado, tiver, no momento da prática do facto, a capacidade 

para avaliar a ilicitude deste ou para se determinar de acordo com essa avaliação 

sensivelmente diminuída. 

VII - Não constando da matéria de facto provada qualquer facto de onde se possa retirar 

que o recorrente no momento da prática dos factos não tivesse capacidade para 

avaliar a ilicitude daqueles ou para se determinar de acordo com essa avaliação, ou 

que essa capacidade estivesse de algum modo diminuída, mas ao invés que o arguido 

agiu voluntariamente, consciente dos atos que praticou e das consequências dos 

mesmos e com intenção de os praticar e com um grau de culpa denotando especial 

censurabilidade, não se verifica a imputabilidade diminuída. 

VIII - Considerando que o grau de ilicitude é elevado e revela um desvalor da ação 

acentuado pelo bem jurídico (vida humana) em causa; que o grau de intensidade do 

dolo é de grau elevado (dolo direto); que a culpa do arguido (o desvalor da atitude 

interior) é acentuada, porquanto o mesmo face à situação concreta tinha possibilidade 

de a resolver de outra forma, sem partir para uma agressão da forma como fez; que 

relativamente ao nível da prevenção especial abona em favor do arguido o facto de 

ter admitiu na globalidade a prática dos factos, com exceção da intenção de matar e 

o local onde atingiu a vítima; sem particular relevância para a descoberta da verdade; 

que o arguido revela alguma consciência do desvalor da sua apurada conduta que 

surge num contexto de vingança para com o ofendido; a condição pessoal do arguido, 

contando presentemente 25 anos de idade, as suas condições de vida, está familiar, 

profissional e socialmente inserido. 

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

à culpa a função de determinar o limite máximo e inultrapassável da pena; à 
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prevenção geral (de integração positiva das normas e valores) a função de fornecer 

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

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

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

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

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

dentro da moldura penal abstrata prevista para o crime de homicídio qualificado, 

previsto e punido pelos arts. 131.º e 132.º, n.ºs 1 e 2, al. i) do CP, de harmonia com 

os critérios de proporcionalidade e proibição do excesso, mostra-se justa, necessária, 

adequada e proporcional na pena de 16 (dezasseis) anos de prisão.  

 

11-03-2020 

Proc. n.º 397/18.6PBSXL.L1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno A. Gonçalves 

 

 Rejeição 

 Requerimento de abertura de instrução 

 Juiz 

 Injúria agravada 

 Direito à honra 

 Poder de direção 

 Audiência de julgamento 

 Advogado 

 Dever de urbanidade 

 Inquirição de testemunha 

 Dolo 

 

I - A Sra. Juíza arguida, que presidia à audiência de julgamento, e chamou à atenção da 

assistente, advogada, considerando que o modo como formulava as perguntas às 

testemunhas, era de uma forma “Rude e Mal Criada “ e que motivava que as 

testemunhas respondessem também de uma forma indelicada, e daí que tivesse 

determinado que passaria a fazer as perguntas por seu intermédio da arguida, dentro 

dos seus poderes de direção da audiência (arts. 602.º, n.º 1 e n.º2, als. c) e d), e 516.º, 

n.º 3, do CPC).  

II - Com conduta descrita a Mmª. Juíza não imputou diretamente à assistente qualquer 

facto, nem formulou qualquer juízo ofensivo da honra e consideração da mesma, mas 

sim advertiu a mandatária, aqui assistente, que o modo como se dirigia às 

testemunhas era “Rude” e “Mal Criada”, não visando ofender a honra e 

consideração da assistente, ou denegrir a sua imagem pessoal, em qualquer das 

modalidades de dolo definidas no art. 14º, do CP. 

III - As palavras “Rude” e “Mal Criada” são suscetíveis de serem pouco “polidas”, 

menos “primorosas”, mas não têm, no contexto em que foram produzidas, relevância 

jurídico-penal.  
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IV - Tais expressões não refletem um juízo do caráter da advogada, aqui assistente, de 

forma a atingir a sua honra e consideração. O que se trata é de qualificar a atuação 

da assistente, enquanto mandatária no processo em causa, na audiência de 

julgamento, ao formular as inquirições/ instâncias às testemunhas, o fazia de uma 

forma “rude” e “mal criada”, situação que a Mmª. Juíza pôs termo no exercício das 

suas competências de direção da audiência.  

 

11-03-2020 

Proc. n.º 1240/18.1T9PNF.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno A. Gonçalves 

  

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Criminalidade violenta 

 Pena única  

 Medida concreta da pena 

 Princípio da proporcionalidade 

 

I - Nos termos da lei “pressuposto da aplicação do regime de punição [do concurso de 

crimes] é que o agente tenha praticado mais do que um crime antes de transitar em 

julgado a condenação por qualquer deles”. 

II - Se os crimes conhecidos depois foram cometidos uns antes do trânsito em julgado de 

uma condenação e outros depois, justificam-se tantos cúmulos quantos as 

sucumbências do agente em desrespeitar cada uma das solenes advertências ínsitas 

na condenação transitada em julgado para, no futuro, adequar a sua ação de modo 

conforme ao direito. 

III - Na fixação do quantum da pena única a aplicar ao concurso de crimes de 

conhecimento supervenientes essencial é a gravidade global dos factos. A avaliação 

do comportamento global deve assentar na ponderação conjugada do número e da 

gravidade das penas parcelares englobadas, da sua concreta medida e relação de 

grandeza com a moldura penal do concurso.  

IV - Não podendo considerar-se circunstâncias que façam parte de cada um dos tipos de 

ilícito integrantes do concurso (proibição da dupla valoração –art. 71.º n.º 2 do CP). 

V - O denominado «fator de compressão», deverá funcionar como critério valorativo 

(aferidor) do rigor e da justeza do cúmulo jurídico de penas, e deverá adotar frações 

ou logaritmos diferenciados em função da fenomenologia dos crimes do concurso, 

mas que no âmbito do mesmo tipo de crime devem ser idênticos, podendo variar 

ligeiramente em função da personalidade do arguido revelada pelos factos e do modo 

de execução dos crimes do concurso. 

VI - A proporcionalidade e a proibição do excesso, que deve presidir à fixação da pena 

conjunta, deverá obter-se através da ponderação entre a gravidade do facto global (do 
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concurso de crimes enquanto unidade de sentido jurídico), as caraterísticas da 

personalidade do agente nele revelado (no conjunto dos factos ou na atividade 

delituosa) e a intensidade ou gravidade da medida da pena conjunta no ordenamento 

punitivo. 

VII - Sempre que tiver de convocar-se o princípio da «justa medida», impõe-se 

fundamentar o procedimento que conduziu à obtenção do juízo da 

desproporcionalidade da pena conjunta e da dimensão do correspondente excesso, 

enunciando o procedimento comparativo efetuado, demonstrar as razões 

convincentes e o suporte normativo que podem justificar a intervenção corretiva e 

respetiva amplitude – art. 205.º n.º 1 da CRP. 

VIII - A pena única que englobe todas as penas parcelares incluídas num anterior cúmulo 

e outras penas parcelares aplicadas em outros processos em que os crimes estão numa 

relação de concurso, não deve ser inferior a essa anterior pena conjunta. 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 15/15.4JACBR.2.S1 - 3.ª Secção  

Nuno A. Gonçalves (relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Reclamação 

 Recurso 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Prisão preventiva 

 Estabelecimento prisional 

 Tribunal de Execução de Penas 

 

I - Perante o STJ só se admitem recursos que encontrem abrigo no disposto no art. 432.º 

do CPP. O que não sucede com a impugnação do despacho que decreta medidas 

coativas, incluindo a prisão preventiva (a não ser quando a Relação funciona como 

1ª instância).  

II - Também não cabe nos poderes de cognição do STJ sindicar, em primeira linha, as 

condições em que se executa a prisão preventiva do arguido. 

III - Nos termos da lei, - CEPMPL – Compete ao TEP “garantir os direitos dos reclusos”, 

um dos quais é, precisamente, o direito a que “os espaços de alojamento respeitam a 

dignidade do recluso e satisfazem as exigências de segurança e de habitabilidade, 

designadamente quanto a higiene, luz natural e artificial, adequação às condições 

climatéricas, ventilação, cubicagem e mobiliário”. 

IV - As petições do recluso destinadas a obter melhores condições de habitabilidade e 

assistência, devem ser apresentadas aos serviços e se indeferidas impugnar a decisão 

administrativa perante TEP. peticionando, em primeira instância, àquele tribunal de 

competência especializada que determine aos serviços prisionais a efetivação 

daquele seu direito, enquanto estiver preso. 

V - Se a decisão do TEP lhe for desfavorável, pode recorrer impugná-la através de recurso 

ordinário. 
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VI - O STJ não é instância nem tem poderes de cognição em matéria de facto, quando é 

chamado a decidir na fase de recurso, no processo penal.  

 

11-03-2020 

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

Nuno A. Gonçalves (relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada  

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 Representação em juízo 

 Constituição de assistente 

 Assistente 

 Pressupostos processuais  

 Ofendido 

 Advogado 

 Advogado em causa própria 

 Crime particular 

 Acusação 

 Inexistência jurídica 

 Decisão 

 

I -  A jurisprudência fixada, quando não seguida, obriga o tribunal a fundamentar as 

divergências, com a exposição detalhada dos argumentos que justificam reexame. 

II - Os efeitos nefastos da desobediência à jurisprudência fixada apresentam o mesmo 

grau de nocividade, independentemente da forma como são desencadeados, e, como 

tal, exigem uma reação rápida e eficaz. 

III - O recurso extraordinário consagrado no citado art. 446.º do CPP tem dupla finalidade: 

- prioritariamente, permitir ao STJ controlar diretamente as decisões judiciais 

contrárias à jurisprudência que precedentemente uniformizou, garantindo-lhe 

efetividade, estabilidade e coerência; 

- subsidiariamente, surgindo argumentos novos, permite-lhe reexaminar a validade 

da jurisprudência fixada. 

IV - Fixa-se jurisprudência para ser acatada, com o desiderato de conferir previsibilidade 

às decisões dos tribunais e de garantir às pessoas (singulares ou jurídicas) que 

demandam justiça que a sua questão é resolvida pelo tribunal à luz do mesmo critério 

jurídico que se aplicada a todas as outras que sejam idênticas. 

V - Podem afronta-la ou divergir, mas, quando tal sucede, deverá ser com argumentos 

novos que possam demonstrar que está ultrapassada e que deve ser reponderada. 

VI - O desacatamento da jurisprudência fixada, ocorre, indubitavelmente, por afronta 

direta. Mas é também desacatada sempre que, independentemente dos motivos, deixa 

de ser aplicada a questão jurídica idêntica àquela para a qual se decidiu uniformizar 

o critério judicial. Evidentemente, a inobservância por mera ignorância ou puro 

desconhecimento, tal como o desacatamento por convocação e indevida aplicação do 
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regime normativo, não tornam a mesma decisão judicial compatível com a 

jurisprudência fixada. Em vez de a inobservar, contornando-a. 

VII - O desacatamento da jurisprudência fixada sobrepõe-se a quaisquer vícios 

procedimentais, antepondo-se, com independência, ao regime das invalidades (com 

relevância para o caso dos autos). 

VIII - Desacatar o sentido jurisprudencialmente fixado pelo STJ com que um determinado 

preceito legal ou um seu segmento normativo deve ser interpretado e aplicado pelos 

tribunais judiciais, traduz-se no desacatamento da própria lei aplicada. Em substância 

ou em última instância, o que se desrespeitou foi a injunção legislativa. 

IX - Não há fórmula licitamente estabelecida que permita a sanação dessa violação. Nem 

mesmo o caso julgado obsta a que, durante algum tempo, se impeça a convalidação 

da decisão judicial que inobservou a jurisprudência fixada. 

X - A queixa, a constituição de assistente e a acusação particular, nos crimes de natureza 

particular, são pressupostos da admissibilidade do processo, neste sentido, 

pressupostos processuais. 

XI - Sem a constituição de assistente não pode haver investigação dos factos denunciados 

nem promoção do procedimento criminal. 

XII - A representação judiciária do assistente nos crimes de natureza particular, constitui 

um pressuposto de validade do próprio processo. 

XIII - A decisão judicial que admitiu o ofendido e denunciante de um crime de injúria, 

ele mesmo advogado, a intervir no processo como assistente sem que tenha 

constituído mandatário forense para o representar nos autos, desacatou, violou, 

atentou, afrontou - indiferentemente dos motivos -, a lei  (aquela norma processual 

penal) e a jurisprudência que sobre a interpretação da mesma se fixou no acórdão 

uniformizador n.º 15/2016. 

XIV - A constituição de assistente não é um mero ato de procedimento que possa 

encaixilhar-se na moldura do instituto juridico-processula residual das 

irregularidades. É, repete-se um pressuposto processual, um dos pressupostos da 

admissibilidade do processo nos crimes particulares. 

XV - A acusação particular não pode ser firmada senão que pelo representando judiciário 

do assistente. 

XVI - A acusação particular assim deduzida não tem existência jurídica. De outra 

perspetiva, não existe no processo acusação particular juridicamente válida. A adesão 

do MP à acusação particular do ofendido assim deduzida, não supre a falta dos 

pressupostos da admissibilidade do processo e, consequentemente, não lhe confere 

existência jurídica. 

XVII -Determina-se que a jurisprudência fixada no AUJ n.º 15/2016 seja seguida e 

aplicada nos autos. 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 15801/18.5T9PRT-A.S1 - 3.ª Secção  

Nuno A. Gonçalves (relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 Santos Cabral (voto vencido) 
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 Recurso de acórdão da Relação 

 Dupla conforme 

 Contestação 

 Exame crítico das provas 

 Homicídio qualificado 

 Homicídio privilegiado 

 Pressupostos 

 Compreensível emoção violenta 

 Conclusões  

 

I -  O direito ao recurso implica a concessão da efetiva possibilidade de impugnar, em 

pelo menos um grau de jurisdição, as decisões que a defesa tiver por ilegais e que 

afetem gravemente os direitos do arguido a uma condenação justa, ou que lhe 

imponham a privação ou restrições da liberdade ou de outros direitos fundamentais. 

II - Todavia, não seria praticável a recorribilidade de toda e qualquer decisão judicial. 

Pelo que o legislador está habilitado a estabelecer exceções à regra da recorribilidade, 

contanto não atinja o núcleo essencial das garantias de defesa, e a limitação se ampare 

em fundamento razoável e não desproporcionado. 

III - Só é admissível recurso de acórdão da Relação que confirma a decisão recorrida 

quando a pena aplicada for superior a 8 anos de prisão. 

IV - Irrecorribilidade que é extensiva a todas as questões relativas à atividade decisória 

que subjaz e conduziu à condenação, sejam de constitucionalidade, substantivas ou 

processuais, referentes à matéria de facto ou à aplicação do direito, confirmadas pelo 

acórdão da Relação. 

V - O STJ, não deve reexaminar questões que já foram duplamente apreciadas e 

uniformemente decididas, a não ser quando e na parte em que o duplo grau de recurso 

está expressamente previsto. 

VI - No recurso em 2.º grau não devem colocar-se questões novas reportadas, direta ou 

indiretamente, à decisão da primeira instância porque, não tendo sido suscitadas na 

respetiva impugnação, não puderam ser apreciadas e decididas no acórdão da 

Relação. 

VII - Exame crítico das provas é a explicitação do substrato lógico e racional do 

julgamento dos factos. Consiste na representação escrita (ou verbal) do raciocínio, 

do procedimento intelectual que conduziu a formação da convicção do tribunal. Que 

levou a que se tenha formado, lógica, racionalmente, de acordo com as legis artis da 

ciência (quando convocada), e segundo as regras da experiência comum, no sentido 

de julgar num ou em outro sentido os factos que constituem o objeto do processo.  

VIII - A Constituição da República elegeu como direito fundamental primeiro o direito à 

vida humana – art. 24.º - garantindo a sua inviolabilidade (n.º 1), isto é, o direito a 

não ser privado da vida, a não ser morto. Por isso, o legislador tem de conferir à vida 

humana a mais forte tutela penal. 

IX - Também a jurisprudência está vinculada a refletir essa tutela adequada e eficaz em 

cada caso de atentado voluntária daquele direito inarredável das sociedades 

modernas, e que, inigualavelmente, melhor densifica o Estado de direito e o respeito 

que tributa à dignidade da pessoa humana. 
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X - O privilegiamento do homicídio radica na culpa sensivelmente diminuída da atuação 

do agente. Somente os motivos catalogados na norma incriminadora relevam para se 

poder concluir, em cada caso, pela exigibilidade diminuída de conduta diferente. 

XI - Os estados de afeto, vis, mesquinhos, infames, torpes, - entre os quais se podem 

incluir o egoísmo, o ódio, o rancor, a ira, a cólera, a raiva, a vindicta, a vingança -, 

por mais que influenciem a vontade de matar outra pessoa, jamais podem ser 

juridicamente compreensíveis, porque frontalmente incompatíveis com a suposta 

fidelidade do cidadão comum ao direito e à justiça.  

XII - As emoções, os estados de afetação ou alteração, por mais violentos que sejam, só 

podem ser relevantes para diminuir sensivelmente a culpa pelo crime de homicídio 

quando correspondam aqueles que o «bonus cives» suposto pela ordem jurídica, 

colocado na mesma situação, não seria capaz de destrinçar e dominar. 

XIII - Compreensível é o abalo emocional provocado por uma situação repentina, em 

regra desencadeada de modo imprevisto a algo surgido do momento, intensa e breve, 

que condiciona quase automaticamente a capacidade de escolha e de determinação 

do agente. 

XIV - No caso, a situação que precede o homicídio não é imprevista para o arguido e não 

reúne as caraterísticas de brevidade, gravidade e intensidade para poder configurar-

se como «emoção violenta», e muito menos para integrar o requisito da 

compreensibilidade requerido pela norma incriminadora. 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 753/18.0JABRG.G1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno A. Gonçalves (relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

 Santos Cabral (declaração de voto) 

  

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Roubo agravado 

 Roubo 

 Furto qualificado 

 Regime penal especial para jovens 

 Pena única  

 Medida concreta da pena 

 Condições pessoais 

 

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

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

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

crimes. 
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II -  A determinação da medida concreta de uma pena única em função do referido método 

de cumulação normativa desenrola-se em duas fases, numa primeira há que 

estabelecer a moldura penal aplicável “in casu”, a qual tem como limite mínimo a 

mais elevada das penas parcelares e como limite máximo a soma aritmética dessas 

mesmas penas – art. 77.º, n.º 2,CP. Estabelecida a moldura penal haverá que, numa 

segunda fase, proceder a uma valoração conjunta de todos os factos e da 

personalidade do/a agente dos crimes – art. 77.º, n.º 1, do CP. 

III - Na avaliação desta personalidade unitária do agente, releva, sobretudo «a questão de 

saber se o conjunto dos factos é reconduzível a uma tendência (ou eventualmente 

mesmo a uma “carreira”) criminosa, ou tão-só a uma pluriocasionalidade que não 

radica na personalidade: só no primeiro caso, já não no segundo, será cabido atribuir 

à pluralidade de crimes um efeito agravante dentro da moldura penal conjunta. De 

grande relevo será também a análise do efeito previsível da pena sobre o 

comportamento futuro do agente (exigências de prevenção especial de socialização». 

IV - O recorrente tinha 18 anos à data da prática dos factos O juízo de prognose a que 

alude o art. 4.º do DL 401/82, de 23-09 deverá ser efetuado aquando da determinação 

das penas parcelares, não pode agora o STJ tomar em consideração aquele regime 

penal especial. 

V - Ao fixar-se a concreta medida da pena única resultante do cúmulo jurídico das penas 

parcelares em causa haverá que ter em atenção os factos dados como assentes 

relativos às condições pessoais do recorrente em que avulta necessariamente a sua 

muito jovem idade à data da prática dos factos. Bem como que o recorrente se 

encontra recluído desde 09-07-2015 e que: “Em contexto de reclusão, inscreveu-se 

para a frequência do 3º ciclo do ensino básico e registou até 03-04-2018 algumas 

sanções disciplinares. Encontra-se em regime de reclusos sem ocupação.” E ainda 

que: “Antes da sua prisão residia com a progenitora e o irmão mais novo e colaborava 

com aquela na exploração de um café.” 

VI - O conjunto de crimes cometidos pelo recorrente, ainda que muito relevante pela sua 

natureza e pela sua quantidade - 12 crimes de roubo agravado, 3 crimes de roubo 

simples, 3 crimes de furto qualificado e um crime de detenção de arma proibida – 

ocorreu num curto espaço de 8 meses e foram praticados sem recurso a um grau 

elevado de violência. 

VII - Atenta a margem de amplitude entre os limites mínimos e máximos da moldura 

penal aplicável - 5 anos e 3 meses, correspondente à pena parcelar mais elevada, e 

com o limite máximo de 25 anos, uma vez que a soma aritmética de todas as penas 

parcelares excede em muito aquele limite máximo – considera-se que, tendo em 

atenção os princípios da proporcionalidade, da adequação e proibição do excesso ser 

de aplicar ao recorrente uma pena única de 13 anos de prisão, em substituição da 

pena única de 18 anos aplicada pela 1.ª instância. 

 

11-03-2020 

Proc. n.º 996/14.5GAVNG-K.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (relatora) 

Pires da Graça 
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 Habeas corpus 

 Pena acessória 

 Pena de expulsão 

 Direito à execução 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Princípio da especialidade 

 Renúncia 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Tribunal de Execução de Penas 

 

I - O habeas corpus contra a prisão ilegal por abuso de poder é um procedimento 

especial, no qual se requer ao tribunal competente o restabelecimento do direito 

constitucional à liberdade pessoal, vulnerado por uma prisão ordenada, autorizada ou 

executada fora das condições legais ou que sendo originariamente legal se mantém 

para além do tempo ou da medida judicialmente decretada ou em condições ilegais. 

II - Visa apreciar se a prisão foi determinada pela entidade competente, se o foi por facto 

pelo qual a lei a admite, se se mantém pelo tempo decretado e nas condições 

legalmente previstas. Para o que pode ser necessário equacionar da legalidade formal 

ou intrínseca do ato decisório que determinou a privação de liberdade, mas não mais 

que isto. 

III - Ao direito do estrangeiro a que se execute a pena acessória de expulsão logo que 

atinge o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos da pena de prisão em que 

foi condenado, corresponde o dever do Estado, funcionalmente atribuído ao TEP de 

ordenar, obrigatoriamente, a expulsão do recluso. 

IV - A execução da pena acessória de expulsão judicial, necessariamente integrada no 

processo de execução da condenação, inicia-se com a decisão obrigatória do juiz de 

execução das penas e termina com a entrega, pelo SEF, da pessoa no país de destino. 

V - O princípio da especialidade, consagrada n Decisão-quadro 2002/584/JAE e na Lei 

n.º 64/2003, traduz-se em limitar os factos pelos quais a pessoa procurada poderá ser 

julgada no Estado-membro de emissão do MDE ou a pena que aí poderá cumprir 

quando a entrega seja para o cumprimento de pena de prisão ou medida de segurança 

privativa da liberdade. A pessoa entregue não pode ser sujeita a procedimento penal, 

condenada ou privada da liberdade por infração praticada antes da sua entrega e 

diferente daquela porque foi entregue. 

VI - Confrontam-se aqui, de um lado a irrevogabilidade de uma condenação penal 

definitiva decretada pelo tribunal materialmente competente, ainda que tirada 

ostensivamente contra legem e do outro a confiança que os parceiros da UE 

depositam e esperam do Estado português no escrupuloso cumprimento do regime 

da cooperação judiciária penal que é, afinal, o fundamento desta pedra angular do 

espaço comum de liberdade, segurança e justiça, consagrado no art. 3.º, n.º 2, do 

Tratado da União Europeia (TUE). 

VII - Com pertinência para a resolução da equação postulada convém recordar que o 

Tribunal Constitucional, no Ac. n.º 379/2000, decidiu: “julgar inconstitucional, por 

violação do disposto no nº 1 do artigo 31º da Constituição da República, a 
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interpretação da norma do artigo 222º, nºs. 1 e 2, alínea c), do Código de Processo 

Penal, conjugada com a do artigo 61º, nº 5, do Código Penal, no sentido de que a 

não interposição de recurso da decisão proferida sobre a questão fundamento da 

providência de habeas corpus, a que alude esta última norma, implica 

necessariamente a preclusão da possibilidade do recurso à referida providência”. 

VIII - Neste conspecto, a pena de prisão aplicada nestes autos não podia executar-se sem 

que o condenado consentisse, renunciando ao princípio da especialidade – e não 

renunciou -, ou sem que o Estado português emitisse - e não consta que tenha emitido 

-, o correspondente MDE para obter do Estado membro de execução, o Grão-Ducado 

do Luxemburgo a extensão da entrega do Requerente para cumprimento daquela pena 

de 2 anos e 3 meses de prisão. 

IX - Assim, não pode deixar de concluir-se, no caso, pela violação patente e palmar do 

princípio da especialidade, concedendo-lhe prevalência ou proeminência sobre o 

valor (relativo) do caso julgado. 

X - O Requerente não tem que cumprir mais pena de prisão que aquela que lhe foi aplicada 

no processo 1646/07.1PCSNT, que foi exatamente e tão-somente a que justificou a 

sua entrega, em execução do MDE, para aqui cumprir aqueles 5 anos de pena única. 

XI - O Requerente tem direito a que se ordene a sua expulsão por ter cumprido já mais de 

metade da pena de prisão - 5 anos -, que, em execução do MDE, determinou a sua 

entrega ao Estado português. 

XII - Não tendo sido ordenada a sua expulsão, permanecendo preso no EP, - onde 

atualmente está -, para além desse tempo, fácil é de concluir que se mantém 

abusivamente preso, privado da liberdade para além do prazo legalmente estipulado. 

XIII - Determina-se que no prazo de 24 horas seja presente ao Juiz de Execução de penas 

para que ordene a expulsão do Requerente, com a legalmente prevista entrega ao SEF 

para executar a expulsão judicial e, controlar o cumprimento da interdição da sua 

entrada e permanência no nosso país. 

 

18-03-2020 

Proc. n.º 195/10.5PXLSB-A.S1 - 3.ª Secção  

Nuno A. Gonçalves (relator)  

Gabriel Catarino (declaração de voto) 

 Santos Cabral 

 

 Habeas corpus 

 Pena de prisão 

 Cumprimento de pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 

I -  A essencialidade da providência de habeas corpus caracteriza-se por o acto que a 

desencadeia e legitima se figurar e constituir como uma afronta clara, e indubitável, 

ao direito à liberdade. Deve ser demonstrado, sem qualquer margem para dúvida, que 

aquele que está preso não deve estar e que a sua prisão afronta o seu direito 

fundamental a estar livre. É exactamente nessa linha que se pronuncia Cláudia 
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Santos, referindo, nesta senda que “confrontamo-nos, pois, com situações 

clamorosas de ilegalidade em que, até por estar em causa um bem jurídico tão 

precioso como a liberdade, ambulatória (...) a reposição da legalidade tem um 

carácter urgente”. Também Cavaleiro Ferreira avança que "o habeas corpus é a 

providência destinada a garantir a liberdade individual contra o abuso de autoridade". 

II - Ainda que o requerente já tenha atingido os 5/6 da pena que estava a cumprir no 

processo supra epigrafado, o facto de não ter sido notificado de que a partir do 

momento em que atingiu esse limiar jurídico-legal passaria a ficar ligado (para 

cumprimento de pena) a outro processo – neste caso o processo nº 326/16.1G TABF 

– não exime da obrigação de cumprimento de qualquer das penas parcelares em que 

se encontra condenado. O requerente encontra-se condenado em penas de prisão 

efectiva em 3 (três) processos (326/16.1GTABF; 10738/17.8T8LSB e 4310/17.0T9 

PTM) e essas penas mantêm-se vigentes e com efectividade para cumprimento, 

devendo ser cumpridas. O facto de terem sido engolfadas num cúmulo jurídico não 

as dessora e exangue de existência e imperatividade jurídica e são jurisdicionalmente 

aptas a determinar/irrogar o seu cumprimento.  

III - O cúmulo (jurídico) de penas constitui-se uma operação que visa apreciar a 

globalidade de uma actuação criminosa, num período legalmente estabelecido e de 

modo a propinar um enfoque penológico abrangente e temporalmente discorrido. 

Não apaga o efeito jurídico das condenações efectivadas e já tornadas firmes – o que 

acontece no caso para as condenações impostas e correlatas penas aplicadas – antes 

as pretende englobar numa apreciação mais vasta e com o objectivo de permitir uma 

pena mais ajustada a uma actuação que a lei reputa poder ter sido determinada por 

factores e motivações que devem ser apreciadas em conjunto 

 

18-03-2020 

Proc. n.º 6189/10.3TXLSB-O.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator)  

Nuno A. Gonçalves 

 Santos Cabral 

 

 Recurso per saltum 

 Homicídio 

 Homicídio qualificado 

 Meio particularmente perigoso 

 Veículo automóvel 

 Princípio da proibição da dupla valoração 

 Medida concreta da pena 

 Dano 

 Pena de prisão 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Pena única 
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I - Como tem sido unanimemente afirmado na doutrina e na jurisprudência, o crime de 

homicídio qualificado p. e p. nos termos das disposições conjugadas dos arts. 131.º e 

132.º do CP constitui um tipo qualificado por um critério generalizador de especial 

censurabilidade ou perversidade, determinante de um especial tipo de culpa, 

mediante uma cláusula geral concretizada na enumeração dos exemplos-padrão 

enunciados no n.º 2 deste preceito, relativos ao facto e ao agente, indiciadores daquele 

tipo de culpa agravado, cuja confirmação se deve obter, no caso concreto, pela 

ponderação, na sua globalidade, das circunstâncias do facto e da atitude do agente. 

II - Um meio particularmente perigoso há-de ser um meio (instrumento, método ou 

processo) que, para além de dificultar de modo exponencial a defesa da vítima, é 

susceptível de criar perigo para outros bens jurídicos importantes, um meio que 

revele uma perigosidade muito superior ao normal, marcadamente diverso e 

excepcional em relação aos meios mais comuns que, por terem aptidão para matar, 

são já de si perigosos ou muito perigosos, sendo que na natureza do meio utilizado 

se tem de revelar já a especial censurabilidade do agente, estando, assim, afastados 

da qualificação os meios, métodos ou instrumentos mais comuns de agressão que, 

embora perigosos ou mesmo muito perigosos (facas, pistolas, instrumentos 

contundentes), não cabem na estrutura valorativa, fortemente exigente, do exemplo-

padrão. 

III - Estando provado que o arguido, movido por intenção de retaliação das agressões 

sofridas em confronto físico com o ofendido, em que se agrediram reciprocamente, 

depois de barrar a passagem deste com o intuito de abandonar o local, avançou contra 

ele, conduzindo o seu veículo em contra-mão, colidiu deliberadamente na sua viatura, 

por duas vezes, primeiro de frente e depois em marcha atrás, e, finalmente, com o 

intuito de lhe tirar a vida, quando o ofendido corria a pé atrás dele, inverteu 

bruscamente o sentido de marcha, conduziu o veículo na sua direcção, colheu-o pelas 

costas, projectou-o ao solo e comprimiu-o, esmagando-o com os rodados do veículo, 

causando-lhe graves lesões físicas, nomeadamente na região ilíaca, abandonando-o 

no local, mostra-se preenchida a circunstância qualificativa do crime de homicídio 

prevista na al. h) do n.º 2 do art. 132.º do CP. 

IV - A simples utilização do veículo automóvel como meio de execução do crime não 

pode ser levada em conta na determinação da medida da pena, nos termos do art. 71.º 

do CP, por a isso se opor o princípio da proibição da dupla valoração, sem prejuízo 

de o modo e as circunstâncias da utilização devem ser consideradas para esse efeito.  

V - Tendo em conta essas circunstâncias, que evidenciam a violência da conduta do 

arguido, o seu elevado grau de ilicitude, a gravidade das suas consequências e a muito 

elevada intensidade da vontade criminosa, e o reduzido valor das circunstâncias 

favoráveis (nomeadamente a ausência de antecedentes criminais, as sua condições 

económicas e sociais, a confissão parcial e o arrependimento), bem como a não 

relevância da compensação dos danos, por esta ter sido efectuada pela seguradora e 

não pelo arguido, não se considera excessiva a pena de 5 anos de prisão aplicada ao 

crime de homicídio qualificado tentado, em consideração dos critérios estabelecidos 

no art. 71.º do CP. 

VI - Não suscita qualquer crítica a decisão recorrida quanto à opção pela pena de prisão 

relativamente ao crime de dano, da previsão do art. 212.º, n.º 1, do CP, tendo 
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particularmente em atenção o contexto em que foi praticado, adequadamente 

ponderado.  

VII - Sempre que o crime de dano é praticado em concurso com outros crimes de maior 

gravidade, levando à aplicação de uma pena única, tem a jurisprudência deste tribunal 

notado a necessidade de analisar a conduta na sua globalidade, considerando a 

duração, volume e dinâmica do facto, e de levar em conta os inconvenientes que 

geralmente eram atribuídos às chamadas «penas mistas» de prisão e multa, 

eliminadas em 1995. 

VIII - Na consideração dos critérios do art. 71.º e do critério especial fixado na 2.ª parte 

do n.º 1 do art. 77.º do CP, não se encontra base para se considerar excessiva a pena 

única de 5 anos e 2 meses de prisão. 

IX - Dado que a pena aplicada é de medida superior a cinco anos, não se verifica o 

pressuposto formal (pena não superior a cinco anos) de que, nos termos do art. 50.º, 

n.º 1, do CP, depende a possibilidade de suspensão de execução. 

 

25-03-2020 

Proc. n.º 1636/18.9JAPRT.P1.S1 - 3.ª Secção  

Lopes da Mota (relator) 

Conceição Gomes 

 

5.ª Secção 

 

 

 Recurso per saltum 

 Falta de fundamentação 

 Pena parcelar 

 Medida concreta da pena 

 Roubo agravado 

 Reincidência 

 Coacção 

 Coação 

 Pena de prisão 

 Bem jurídico protegido 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Condições pessoais 

 Reparação oficiosa da vítima 

 Vítima 

 Vítima especialmente vulnerável 

 Criminalidade violenta 

 

I -  Pode o recorrente discordar da matéria de facto – o que em rigor nem se poderá dizer 

que acontece pois interpôs recurso directo para o STJ que apenas conhece da matéria 

de direito – mas o que não poderá dizer é que há falta de fundamentação sobre os 
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«elementos probatórios», na medida em que o depoimento da testemunha foi 

analisado circunstanciadamente no acórdão recorrido. 

II -  O crime de roubo é um crime complexo por visar a protecção de bens jurídicos 

múltiplos como a propriedade mas também a vida, a integridade física e a liberdade 

de decisão e acção. Se os bens jurídicos tutelados são vários são também 

particularmente relevantes para a vida em sociedade e a sua colocação em causa é 

motivo de particular alarme no seio dessa mesma sociedade.Em especial ainda 

porque um factor acrescenta enorme inquietação quando há lesão desses ditos bens e 

que é o de a execução do crime implicar violência ou ameaça com perigo eminente 

para a vida ou para a integridade física, tal como está descrito no n.° 1 do art. 210.° 

CP. 

III - Com os critérios gerais estabelecidos nos arts. 40.° e 71.° do CP a determinação da 

pena tem lugar, de modo genérico, em função da culpa e das exigências de prevenção 

equacionando-se as de prevenção geral de integração e as de prevenção especial de 

socialização de modo a que, por aplicação ao caso concreto, a pena a fixar 

corresponda às necessidades de tutela dos bens jurídicos postos em causa e às 

exigências decorrentes das lesões sofridas para isso se ponderando todas as 

circunstâncias que deponham a favor ou contra o agente como dispõe o n.° 2 do 

citado art. 71.°. 

IV - Perante a vastidão que assume este tipo concreto de comportamentos particularmente 

geradores de instabilidade social, a prevenção geral positiva de integração assume 

um papel especialmente relevante de modo a que a pena a impor contribua para o 

restabelecimento da confiança na «estabilização contrafáctica das normas 

violadas». E a prevenção especial positiva de socialização tem também ela de 

expressar a gravidade desses comportamentos pois eles são reflexo de uma 

personalidade com determinadas características. Nestes termos a pena de 5 anos e 9 

meses de prisão aplicada ao arguido, na 1.ª instância - pela prática de um crime de 

roubo agravado pelo uso de uma arma de fogo, punido pelas disposições conjugadas 

dos arts. 210.°, n.ºs 1 e 2 e 204.°, n.° 2, al. f) do CP e punido ainda como reincidente 

- afigura-se justificada. 

V - Quanto ao crime de coacção do art. 154.°, n.º 1, do CP são elevadíssimas as 

exigências de prevenção especial face ao considerável número de crimes que 

cometeu anteriormente e que levaram à sua reclusão entre 2010-09-23 e 2016-04-10. 

A reinserção social do recorrente é mais do que discutível quer perante a realidade 

evidenciada pelos factos provados mormente quanto à prática de crimes com 

violência, quer pelo manifesto desprezo pelos avisos contidos nas condenações 

anteriores, quer ainda perante as condições de vida do recorrente em que avulta a 

precaridade da sua situação laboral e um «quotidiano marcado pela inactividade». A 

pena de 9 meses de prisão pela prática do crime de coação e, em cúmulo jurídico, a 

pena única de 6 anos de prisão, aplicadas pela 1.ª instância, afiguram-se justificadas. 

VI - A quantia de € 2.500 foi arbitrada de acordo com o previsto no art. 82°-A CPP 

segundo o qual não havendo sido deduzido pedido de indemnização, o tribunal em 

caso de condenação, pode arbitrar uma quantia a título de reparação pelos prejuízos 

sofridos quando particulares exigências de protecção da vítima o imponham. O 

ofendido foi alvo de criminalidade especialmente violenta de acordo com a definição 
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da aI. 1) do n.º 1 do art. 1.° CPP e deve ser tido como vítima especialmente vulnerável 

de acordo com o estipulado no n°. 3 do art. 67.°-A  CPP onde se diz que as vítimas 

de criminalidade violenta e especialmente violenta são sempre consideradas vítimas 

especialmente vulneráveis para os efeitos do disposto na aI. b) do n.º 1 do dito art. 

67.°-A. Está assim justificada a atribuição daquela quantia a título de reparação sendo 

certo que não são avançadas razões pelo recorrente para a pedida redução do valor 

arbitrado. 

 

05-03-2020 

Proc. n.º 34/18.9PDAMD.L1.S1 - 5.ª Secção  

Nuno Gomes da Silva (relator)  

Francisco Caetano 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

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

 In dubio pro reo 

 Matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Autoria 

 Co-autoria 

 Cumplicidade 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida concreta da pena 

 Pena de prisão 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

I - O vício da insuficiência para a decisão da matéria de facto provada, a inadequada 

valoração da prova ou a violação do princípio in dubio pro reo, dizendo respeito à 

matéria de facto, é matéria cuja apreciação ficou encerrada no Tribunal da Relação, 

não podendo ser sindicada pelo STJ. 

II - Sobre a autoria a doutrina portuguesa segue hoje a “teoria do domínio do facto”, 

sendo autor quem domina o facto, quem dele é senhor, quem toma a execução nas 

“suas próprias mãos”, de tal modo que dele decisivamente dependa o se e o como da 

realização típica, aqui se distinguindo um domínio positivo do facto, de o fazer 

prosseguir até à consumação e um domínio negativo de o fazer cessar ou abortar. 

III - Enquanto o autor singular executa por si mesmo o facto, o co-autor toma parte directa 

na execução e fá-lo por acordo ou juntamente com outro ou outros e sendo que a 

forma mais comum é de a adesão de vontades na realização de uma figura típica ser 

a do acordo prévio, este pode ser tácito, sendo cada co-autor responsável como se 

fosse autor singular do resultado típico, desde que esse carácter implícito resulte da 

prova dos factos, desde logo com inferência às regras da experiência e da vida, da 

lógica e do bom senso, a permitir a conclusão de que a adesão ao projecto comum e 

o resultado final são razoavelmente de lhe imputar. 
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IV - A co-autoria tácita há-de, por outro lado, inferir-se de uma consciência e vontade 

prática de cooperação evidenciada entre o que o co-autor faz por si e com os outros 

(elemento subjectivo), mas ainda da adopção do resultado conjunto (elemento 

objectivo). 

V - O co-autor (ao contrário do cúmplice) tem o domínio sobre o sucesso total do facto, 

chamado domínio funcional do facto. 

VI - A decisão conjunta há-de ser revelada por “acções concludentes”, sendo que o co-

autor toma parte na execução do plano material, tornando-se senhor do facto, com os 

demais, sem que se torne necessária a prática de todos os factos que integram o iter 

criminis. 

VII - Já quanto à cumplicidade (art. 27.º, do CP), como uma outra forma de realização 

ilícita típica, consiste no auxílio material ou moral à prática por outrem de um facto 

doloso típico e ilícito, podendo este consistir num conselho ou influência do agente, 

uma vez já previamente decidido à prática do facto e, aquele, na entrega de meios ou 

instrumentos ao autor que favoreçam a realização do facto, favorecimento este 

valorado segundo um juízo de prognose póstuma.  

VIII - O cúmplice constitui uma figura lateral, secundária ou de segunda linha, na integral 

realização ilícita típica, não realiza o tipo de ilícito, antes participa de um tipo de 

ilícito realizado por outrem, é um colaborador não essencial limitado. Mesmo sem a 

sua colaboração o facto teria lugar, mas de outra maneira, é uma forma de 

participação criminosa em facto alheio, participação de um não-autor no facto de um 

autor e cujo papel se esgota com a prestação do auxílio e tem na essencialidade uma 

acção de ajuda, sem tomar parte na decisão do facto e seu domínio, pressupondo a 

prática de um facto doloso, mas faltando o domínio do facto, pelo que, não é cúmplice 

quem toma sobre si a execução do facto, não se limitando a um mero auxiliator, mas 

a ser, com os outros, figura central dos acontecimentos, de tal forma que do seu 

concurso dependa decisivamente a prática do evento. 

IX - O recorrente, independentemente de existir no navio, de que era capitão, mais alguém 

com capacidade de o fazer navegar, tomou parte directa na execução da recolha e 

transporte da cocaína, de comum acordo com os demais recorrentes, pelo que a sua 

forma de participação é claramente de co-autoria, que não de cumplicidade. 

X - Considerando o dolo intenso do recorrente, o elevado grau de ilicitude da conduta 

seja pela elevada quantidade de droga transportada (quase uma tonelada), seja pela 

respectiva natureza (cocaína) e especial danosidade com que afecta o bem jurídico 

protegido (saúde pública), seja atendendo às elevadas exigências de prevenção, 

sobretudo de prevenção geral, mas, no caso, também especial de ressocialização face 

à não interiorização do desvalor da sua conduta e atendendo, ainda, à frequência com 

que são levadas a efeito condutas semelhantes de transporte intercontinental de 

estupefacientes, em especial cocaína, por redes organizadas que fazem do nosso país 

porta de entrada de tais produtos para o continente europeu, numa moldura penal 

abstracta de 4 a 12 anos de prisão para o crime praticado, a pena de 8 anos e 6 meses 

de prisão, não é de forma nenhuma desproporcional à gravidade dos factos, à culpa 

do recorrente e às exigência de prevenção. 

 

05-03-2020 
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Proc. n.º 394/17.9JELSB.L1.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator)  

Carlos Almeida 

 

 Habeas corpus 

 Caso julgado 

 Trânsito em julgado 

 Nulidade insanável 

 Cumprimento de pena 

 

I -  Uma vez transitada em julgado a decisão, esta torna-se firme, sabido que o efeito 

negativo do caso julgado em processo penal impede qualquer reapreciação da 

decisão, mormente a respeitante a quaisquer nulidades de procedimento que a ela 

pudessem ser opostas. 

II - Também a nulidade insanável invocada, da não audição presencial do arguido, se 

verificada, sempre estará a coberto do caso julgado, não mais podendo ser conhecida, 

o que é extensivo, também, à invocada violação do n.º 10 do art. 32.º da CRP, que 

assim improcede. 

III - Porque o requerente se encontra em cumprimento de pena desde o dia 18-07-2019, 

na sequência de decisão transitada em julgado e cujo termo, conforme homologação 

da respectiva liquidação, que oportunamente lhe foi notificada, se prevê para 17-07-

2021, na improcedência do fundamento de habeas corpus invocado, da al. b) do n.º 

2 do art. 222.º do CPP, ou de qualquer outro indicado nesse preceito, importa 

indeferir o pedido por falta de fundamento bastante.  

 

26-03-2020 

Proc. n.º 179/16.0TXCBR-H.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator) 

Carlos Almeida 

Manuel Braz 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Detenção de arma proibida  

 Medida concreta da pena 

 Pena de prisão 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Pena única 

 Condições pessoais 

 Suspensão da execução da pena  

 Condição da suspensão da execução 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 - Quanto ao crime de detenção de arma proibida, o que está em causa é a própria 

perigosidade das armas, com a incriminação da sua detenção, visando-se tutelar o 

perigo de lesão da ordem, segurança e tranquilidade públicas face aos riscos da livre 

circulação e detenção de armas.  

III - A determinação da pena, realizada em função da culpa e das exigências de prevenção 

geral de integração e da prevenção especial de socialização, de harmonia com o 

disposto nos arts. 71.º e 40.º, n.º 2, ambos do CP, 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. 

IV - 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). 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. 

V - Tendo em conta a natureza da droga traficada, tendo em consideração que a cocaína, 

é considerada uma das drogas mais pesadas; a actividade de tráfico foi exercida numa 

área geográfica restrita (na sua residência que partilha com a co-arguida em X); o 

modo de execução dos crimes praticados que não revela grande preparação técnica, 

sendo o tráfico efectuado com utilização de logística rudimentar, 

nomeadamente por recurso a telemóveis e à residência dos arguidos; o grau de 

ilicitude do facto, a intensidade não muito elevada da actividade desenvolvida, os 

sentimentos manifestados no cometimento do crime e os fins ou motivos que o 

determinaram, ou seja, obtenção de proveitos económicos (dinheiro e objectos), 

associada ainda ao consumo constante de estupefacientes; 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, mas 

também ao número de toxicodependentes que se apurou serem seus clientes; a 

intensidade do dolo do arguido, que no caso em apreço é intenso e directo, sendo, 

contudo, de atender como factor mitigante a circunstância de ser consumidor 

de estupefacientes; as necessidades de prevenção geral deste tipo de 

comportamentos, que se impõem com particular acuidade, pela forte ressonância 

negativa, na consciência social, das actividades que os consubstanciam.  

VI - Com efeito, apesar de a figura do consumidor de estupefaciente ter ganho contornos 

de um doente carecido de tratamento e não tanto de um delinquente, a verdade 

é que a simples existência de droga nas mãos de alguém, constitui, por si só, um 
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perigo e uma ameaça social que põe em risco toda a comunidade, não sendo aceite 

pela mesma considerando o número de vidas que são ceifadas e a destruição dos 

lares onde a droga acaba por entrar. Estamos perante um crime contra a saúde 

pública, onde as necessidades de prevenção geral de integração da norma e de 

proteção de bens jurídicos são prementes. Além disto, o “sentimento jurídico da 

comunidade” apelando, por um lado, a uma eliminação do tráfico de estupefacientes 

e, por outro lado, também anseia por uma diminuição deste tipo de criminalidade e 

uma correspondente consciencialização de todos aqueles que se dedicam a estas 

práticas ilícitas para os efeitos altamente nefastos para a saúde e vida das pessoas, 

isto é, uma exigência acrescida de tutela dos bens jurídicos lesados com o crime.  

VII - Tendo em conta as características desta criminalidade e os seus efeitos nefastos para 

a sociedade, as exigências de manutenção da confiança geral na validade da norma 

e, portanto, a confiança de que estas condutas são punidas, impõem exigências 

acrescidas de restauração da paz jurídica; a detenção das armas, apenas em casa, sem 

indícios de uso, a sua natureza, particularmente a arma de fogo e o seu número (duas), 

e a associação de munições à arma de fogo, relevando a indiferença à danosidade 

potencial manifestada na sua detenção; as condições pessoais do agente e a sua 

situação económica: os arguidos (o recorrente e a sua co-arguida) constituem uma 

unidade familiar, com um percurso de vida com algum empenho laboral (com boa 

imagem social) e apoio familiar, mas profundamente marcado pela dependência de 

drogas; as necessidades de prevenção especial, sendo que o arguido admitiu a 

prática dos factos, e se mostrou arrependido; o facto de o arguido não ter 

antecedentes criminais e ser considerado um bom colega, trabalhador no meio em 

que se inseria laboralmente.  

VIII - A pena abstracta pela prática do tráfico de estupefacientes é fixada entre 4 a 12 

anos de prisão. Foi aplicada ao arguido a pena de 5 anos de prisão.  Tendo em conta 

a intensidade do dolo e o apontado grau de ilicitude do facto, e tendo-se a culpa como 

mediana, permitindo que a pena se fixe em patamar situado junto do limite mínimo 

da moldura penal, entendemos ser de fixar uma pena idêntica à da sua co-arguida: 4 

anos e 10 meses de prisão (quanto ao crime de tráfico de estupefacientes).  

IX - A pena abstracta aplicável pela prática de um crime previsto e punido pelo art. 86.º, 

n.º 1, al. c), do RJAM é fixada entre 1 a 5 anos de prisão ou multa até 600 dias. Os 

factos provados levou-nos à ponderação que se trata de uma detenção de armas, 

apenas em casa, sem indícios de uso, embora a sua natureza, particularmente a arma 

de fogo e o seu número (duas), e a associação de munições à arma de fogo, relevam 

a indiferença à danosidade potencial manifestada na sua detenção. Relativamente a 

este crime, de detenção de arma proibida, entendemos que a medida concreta da pena 

- 1 (um) ano e 6 (seis) meses de prisão - aplicada pelo Tribunal recorrido é 

desadequada, sendo que todas as circunstâncias atrás aduzidas, apontam para uma 

redução desta pena para 1 (um) ano de prisão. 

X - Face ao disposto no n.º 2, do art. 77.º, estando em concurso a prática pelo arguido de 

1 crime de tráfico de estupefacientes e 1 crime de detenção de arma proibida, a 

moldura penal determinada pelo presente concurso tem como limiar máximo 5 anos 

e 10 meses de prisão, e como limiar mínimo 4 anos e 10 meses de prisão. Ponderando 

globalmente as circunstâncias atinentes aos crimes em causa, releva especialmente a 
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relação temporal existente entre os crimes praticados (contemporâneos), o número 

de crimes (dois), a natureza dos crimes (diferenciada), e o percurso de vida do 

arguido, também ele, globalmente considerado. Estes factores mostram que as 

exigências de prevenção especial, mas também geral, de reafirmação da validade da 

ordem jurídica, presentes no caso, não são menosprezáveis sem serem muito 

elevadas, embora a medida da gravidade global dos factos ser dada essencialmente 

pelo crime de tráfico de estupefacientes, sendo igualmente relevante, mas não muito 

acentuado o grau de culpa manifestado nos factos. Atendendo ao critério e princípios 

supra enunciados, designadamente a consideração em conjunto dos factos e a 

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

cúmulo jurídico, das penas parcelares nos termos do art. 77.º, n.ºs 1 e 2, do CP, 

mostra-se justa, necessária, proporcional e adequada a pena única de 5 anos de prisão. 

XI - Esta pena admite a suspensão da execução, por força do art. 50.º, n.º 1, do CP. À 

opção pela suspensão da execução da pena de prisão, enquanto medida de reacção 

criminal autónoma, são alheias considerações relativas à culpa do agente, valendo 

exclusivamente as exigências postas pelas finalidades preventivas da punição, sejam 

as de prevenção geral positiva ou de integração, sejam as de prevenção especial de 

socialização (art. 40.º, n.º 1, do CP). De molde que a opção por esta pena deverá 

assentar, em primeira linha, na formulação de um juízo positivo ou favorável à 

recuperação comunitária do agente através da censura do facto e da ameaça da prisão, 

sem a efectiva execução desta prisão, que ficaria suspensa, mas desde que esta opção 

não prejudique ou contrarie a necessidade de reafirmar a validade das normas 

comunitárias, ou seja, desde que o sentimento comunitário de crença na validade das 

normas infringidas não seja contrariado ou posto em causa com tal suspensão. 

XII - A favor do arguido regista-se o facto de não ter antecedentes criminais, ter 

confessado os factos que lhe eram imputados, e ter mostrado arrependimento, o que 

entendemos ser de relevar. Teve-se ainda em conta a intensidade do dolo e o apontado 

grau de ilicitude do facto, tendo-se a culpa como mediana, razão que levou a fixar a 

pena em patamar situado junto do limite mínimo da moldura penal. O arguido tem 

um sensível percurso de vida associado ao consumo de drogas, o qual acaba por estar 

na génese do seu envolvimento delitivo, revelando, deste modo, alguma fragilidade 

na sua inserção comunitária.  A intervenção já ocorrida no âmbito do processo (com 

a aplicação de medida de coacção detentiva) pode surgir como um factor de 

recuperação, dado ter agora o arguido noção clara do relevo comunitário da infracção 

e do peso pessoal, severo, da reacção comunitária: a privação da liberdade deixou de 

ser uma ameaça longínqua e algo abstracta, distanciada da sua experiência concreta, 

tendo passado a ser uma referência precisa e que a qualquer momento, se infrigir 

qualquer norma, pode ser retomada. A própria cessação dos consumos, embora de 

significado limitado, tende a apontar no mesmo sentido. Tudo isto se reflecte, por um 

lado, nas exigências de prevenção especial de ressocialização, e, por outro, na forma 

como a comunidade apreende a sua situação – notando-se que não constam 

sentimentos comunitários de rejeição. 

XIII - Podendo, assim, aceitar-se que a suspensão da pena não seria vista como uma 

contemporização face ao flagelo do tráfico de drogas, mas como uma forma de 

reforçar o percurso de reaproximação ao direito do arguido. Ainda que com cautelas 
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especiais, que se revelem também pacificadoras da comunidade – nomeadamente 

com o acompanhamento próximo inerente ao regime de prova. Dizendo de outro 

modo, as exigências de prevenção geral não são tão impressivas que imponham a 

reclusão do arguido. Por outro lado, o arguido dispõe ainda de outras condições 

pessoais favoráveis à sua recuperação em liberdade, podendo retomar a sua vida 

familiar. Pelo que se mostra também viável a formulação de um juízo de prognose 

favorável à sua recuperação social em liberdade (ou seja, as exigências de prevenção 

especial bastam-se com a suspensão da pena de prisão fixada). 

XIV - Julga-se admissível a suspensão da pena aplicada, com duração equivalente à pena 

aplicada, sujeita a mecanismos de controlo e orientação do arguido, dada a sua 

fragilidade pessoal e associação ao consumo de drogas, o que não apenas justifica, 

mas verdadeiramente impõe a aplicação do regime de prova (art. 53.º, n. º1 do CP), 

a definir pela DGRSP, que incluirá necessariamente a proibição de o arguido 

acompanhar pessoas e frequentar locais conotados com o consumo, compra e venda 

de estupefacientes. Além disso, idênticas razões justificam a sua sujeição a 

tratamento médico (art. 52.º, n. º 3, do CP), devendo submeter-se periodicamente a 

exames comprovativos de que não consome drogas (a realizar no quadro do regime 

de prova). Acresce que a situação do arguido justifica ainda a sua sujeição às 

obrigações de receber visitas, ou comparecer perante o técnico de reinserção social 

competente, sempre que este o entenda por necessário, comunicar ou colocar à sua 

disposição todas as informações e documentos solicitados, e informar o técnico de 

reinserção social sobre alterações de residência, bem como sobre qualquer 

deslocação superior a 8 dias, e sobre a data do previsível regresso (art. 54.º, n. º 3, do 

CP).  

 

26-03-2020 

Proc. n.º 2/19.3PEFAR.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (relatora) 

Helena Moniz 

 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Princípio da especialidade 

 Non bis in idem 

 Reenvio prejudicial 

 Alegações orais 

 Direito de defesa 

 Nacional 

 Recusa facultativa de execução  

 

I - Considerando que o direito de defesa começou por ser assegurado com a 

apresentação dos fundamentos da oposição, e que outras alegações, em resposta ao 

MP, não foram apresentadas apesar da notificação, considera-se que o exercício do 

direito de defesa foi assegurado, assim como o contraditório pese embora não tenha 

sido exercido, por opção do Requerido. 
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II - Não decorre da informação fornecida pelas autoridades emissoras que o Requerido 

tenha sido julgado pelos mesmos factos mais do que uma vez, ou que vá cumprir 

novamente uma pena já anteriormente cumprida, ou que não possa ser cumprida, pelo 

que não decorre a violação do princípio do ne bis in idem, e por isso não podemos 

concluir pela violação do disposto no art. 11.º, al. b), da LMDE. 

III - Havendo novo MDE, porque o requerido volta a não ser encontrado pelas autoridades 

do país emissor no seu território, e sendo executado o novo MDE por um outro país 

que não o que executou o primeiro MDE, aquela regra da especialidade, que vincula 

o pais emissor relativamente a cada MDE, e durante um prazo de 45 dias após o 

cumprimento da pena, não pode servir de fundamento para uma “amnistia” 

relativamente a outros crimes que não estiveram na base da emissão do primeiro 

MDE. O Requerido ausentou-se, encontra-se agora em Portugal, e cabe a Portugal 

executar o MDE, apenas podendo recusar a sua execução nos termos dos arts. 11.º e 

12.º da LMDE. 

IV - Se, numa fase inicial, cabia ao Tribunal, que proferia a decisão de execução do MDE, 

decidir se recusava (ou não) a execução, com a alteração de 2015 o legislador impôs 

que esta faculdade fosse objeto de requerimento por parte do MP, entidade a quem 

cabe representar o Estado Português que se comprometeria a executar a pena, de 

acordo com a lei portuguesa; cabendo, porém, a última palavra ao Tribunal da 

Relação que terá que declarar a exequibilidade da sentença em Portugal. Porém, nos 

presentes autos, em momento algum o MP fez tal requerimento, nos termos do 

disposto no art. 12.º, n.º 3, da LDME. 

V - A possibilidade de reenvio prejudicial não constitui uma impugnação oferecida às 

partes num litígio pendente perante um tribunal nacional, não bastando que o 

interessado suscite a interpretação do direito comunitário, cabendo ao órgão 

jurisdicional verificar se é necessária uma decisão sobre a questão de direito 

comunitário, não estando obrigados a remeter a questão de interpretação do direito 

comunitário se considerarem que a correta interpretação do direito comunitário se 

impõe com tal evidência que não apresenta qualquer dúvida razoável. 

VI - Não basta apelar ao disposto no art. 7.º, n.º 1, da LMDE, para que se considere que 

há violação do princípio da especialidade, pois há que articular com o disposto no 

art. 7.º, n.º 2, al. a), da LMDE, para se poder concluir que o princípio da especialidade 

não se aplica em certas situações, como as previstas naquela alínea. A interpretação 

de que o princípio da especialidade se manteria por força de um primeiro MDE 

relativamente a um segundo quando já passaram mais de 45 dias sobre a execução 

da pena que cumpriu com a execução do primeiro MDE constituiria uma forma de, 

através das regras do MDE, anular a execução de sentenças transitadas em julgado. 

 

26-03-2020 

Proc. n.º 22/20.5YRGMR.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (relatora) 

Nuno Gomes da Silva 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 
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 Tráfico de menor gravidade  

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

 Erro notório na apreciação da prova 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Recurso da matéria de facto 

 Depoimento 

 Testemunha 

 Inquérito 

 Audiência de julgamento 

 Leitura permitida de autos e declarações 

 Competência material 

 Incompetência 

 

I - Havendo recurso exclusivamente de direito de acórdão condenatório em pena de 

prisão não superior a 8 anos, e por força do disposto no art. 434.º do CPP, o STJ tem 

que, oficiosamente, conhecer dos vícios previstos no art. 410.º, n.º 2, do CPP: na 

verdade, trata-se de matéria no âmbito de competência deste STJ, nos termos 

expressamente consagrados no art. 434.º. 

II - A alegação dos vícios consagrados no art. 410.º, n.º 2, do CPP, não se tratando de 

uma impugnação da matéria de facto tout court, constitui uma impugnação 

estritamente restrita ao texto da decisão recorrida impondo que se analise apenas a 

decisão e se verifique se houve ou não insuficiência da matéria de facto provada para 

a decisão, se houve contradição entre a fundamentação e a decisão ou se houve erro 

notório na apreciação da prova. 

III - A impossibilidade de análise da verificação (ou não) dos vícios constantes do 

disposto no art. 410.º, n.º 2, do CPP, em recurso direto para o STJ de decisão 

condenatória em pena de prisão não superior a 8 anos, inviabilizaria qualquer recurso 

posterior, por força do disposto no art. 432.º, n.º 2, do CPP, impondo-se uma restrição 

que o legislador não criou. 

IV - Poder-se-ia considerar que, havendo agora sempre a possibilidade de recurso em 

matéria de facto, não mais se justificava a possibilidade de conhecimento dos vícios 

previstos no art. 410.º, n.º 2, do CPP, em sede de recurso para o STJ. Um 

entendimento que seria defensável, não fosse a limitação decorrente da articulação 

entre as restantes disposições que impede a possibilidade de recurso direto para o STJ 

em matéria de direito de condenações em penas não superiores a 8 anos quando 

previamente se recorreu para a Relação (cf. arts. 400.º, n.º 1, al. f) e 432.º, n.º 1, al. 

c) e n.º 2, todos do CPP). Limitação que não se justifica quando expressamente o 

legislador manteve os poderes de cognição deste STJ alargado ao conhecimento 

daqueles vícios. 

V - O STJ é o tribunal por excelência para, em sede de recurso, analisar a matéria de 

direito. Limitar este conhecimento apenas porque se terá igualmente que analisar a 

verificação dos erros-vícios será transformar o STJ em um Tribunal residual mesmo 

em sede de conhecimento de matéria de direito apenas para os casos em que não haja 

dupla conforme em condenações superiores a 8 anos de prisão. 
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VI - O recorrente contesta o facto de terem sido valorados os depoimentos de duas 

testemunhas prestados na fase de inquérito, e após leitura em audiência de discussão 

e julgamento, sem que fosse dado qualquer relevo aos depoimentos das mesmas 

testemunhas em sede de audiência; neste ponto já não estamos apenas perante um 

vício que se possa sindicar somente através do texto da decisão recorrida. Saber se o 

depoimento foi mais ou menos credível ou idóneo quando prestado na fase de 

inquérito ou na fase de julgamento, implica uma reapreciação e reanálise da prova 

que está vedada a este STJ, pelo que este Tribunal é incompetente em razão da 

matéria, por força do disposto no art. 434.º, do CPP. 

 

26-03-2020 

Proc. n.º 366/18.6GTABF.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (relatora)  

Nuno Gomes da Silva 
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