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Agosto 
 

3.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Perdão 

 Lei especial 

 Rejeição 

 

07-08-2020 

Proc. n.º 1163/04.1PCSNT-Q.S1 - 3.ª Secção 

Gabriel Catarino (Relator de turno) 

Teresa Féria  

 Graça Trigo 

 

 Habeas corpus 

 Violência doméstica 

 Prisão preventiva 

 Princípio da actualidade 

 Princípio da atualidade 

 Rejeição 

 

Se o arguido foi preso preventivamente pela prática do crime de violência doméstica, 

durante uma saída precária, e essa medida de coacção apenas perdurou até ao término 

desta e regresso ao estabelecimento prisional e, entretanto, tal ocorreu, por força do 

princípio da actualidade, deve ser rejeitado o habeas corpus que tinha por escopo a 

libertação em virtude da aplicação da referida prisão preventiva. 

 

07-08-2020 

Proc. n.º 770/19.2PVLSB-B.S1 - 3.ª Secção 

Teresa Féria (Relatora de turno) 

Gabriel Catarino 

Graça Trigo 

 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Nulidade  

 Detenção 

 Procedimento criminal 

 

I -  Não se verifica a invocada nulidade do acórdão do Tribunal da Relação recorrido, 

sequer do acto de detenção ou do sequente MDE, quando a Recorrente se limita a 

reiterar, no recurso, o alegado na oposição ao MDE, verificando-se ademais que a 
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tramitação da detenção e do processo de execução do MDE foi levada em respeito 

pelas regras definidas na Lei n.° 65/2003, de 23-08. 

II - Não se encontra fundamento para a alteração da condição de detenção a que a 

Recorrente se encontra submetida, para execução de MDE emitido pelas Justiças do 

Reino Unido, face à gravidade da prática delitiva que funda a emissão do MDE e, 

bem assim, diante das comprovadas condições de naturalidade e de residência, na 

Alemanha, da Recorrente. 

 

21-08-2020 

Proc. n.º 1211/20.8YRLSB.S1 - 3.ª Secção 

Clemente Lima (Relator de turno) 

Margarida Blasco 

 

 Habeas corpus 

 Condenação 

 Anulação da decisão 

 Prisão preventiva  

 Obrigação de permanência na habitação  

 Contagem de prazos  

 

I - À situação de prisão preventiva e respectivos prazos de duração máxima a lei 

processual equipara a medida de coacção de OPHVE (art. 218.º, n.º 3, do CPP), 

ambas as medidas de coacção tendo, desde logo, os mesmos prazos de duração (art. 

218.º, n.º 3) e extinguem-se de acordo com uma regra comum (art. 214.º, n.º 2); estão 

sujeitas às mesmas regras do reexame dos seus pressupostos (art. 213.º); estão 

abrangidas na mesma categoria de privação ilegal da liberdade para efeitos de 

reparação civil (art. 225.º, n.º 1, alín. a); estão sujeitas aos mesmos prazos de 

inquérito ou instrução (arts. 276.º, n.º 1 e 306.º, n.º 1); têm as mesmas regras de 

marcação de datas de debate instrutório e audiência de julgamento (arts. 297.º, n.º 2 

e 312.º, n.º 3); têm o mesmo regime de desconto no cumprimento da pena (art. 80.º 

do CP).  

II - A decisão de 1.ª instância, ainda que anulada pela Relação, só pelo facto de ter sido 

proferida, produziu efeitos, v. g., o de fazer passar o prazo de prisão preventiva (e de 

OPHVE) do momento ou patamar de aplicação da al. c) (inexistência de condenação 

em 1.ª instância) para o da al. d), do n.º 1 do art. 215.º do CPP (condenação em 1.ª 

instância). 
III - Esse efeito produziu-se e esgotou-se pelo simples facto de ter sido proferida a decisão 

condenatória em 1.ª instância e logo que o foi, implicando um reordenamento dos 

prazos máximos de prisão preventiva (e de OPHVE). 

IV - A produção de efeitos para o futuro, mormente a entrada do processo na fase de 

recurso, não é retroactivamente afectada pela anulação da decisão da 1.ª instância. 

V - A anulação da decisão, ainda que total, em sede de recurso, não implica uma regressão 

aos prazos correspondentes às fases ou patamares anteriores, mormente da al. d) para 

a al. c) do n.º 1 do art. 215.º do CPP. 
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VI - Logo que atingida qualquer das fases correspondentes o vício da nulidade de 

qualquer delas não faz retornar à fase anterior o prazo máximo da prisão preventiva 

ou da OPHVE. 

VII - A sentença condenatória da 1.ª instância, ainda que anulada pela Relação, é relevante 

para efeitos da determinação do prazo máximo de tais medidas, ou seja, a anulação, 

ainda que total, da decisão da 1.ª instância, não determina a irrelevância da actividade 

processual desenvolvida de alargamento dos prazos dessas medidas, consequência, 

essa, que só o vício da inexistência envolveria. 
 

28-08-2020 

Proc. n.º 3/18.9PCELV-E.S1 - 3.ª Secção 

Francisco Caetano (Relator de turno) 

Rosa Tching 

Lima Gonçalves 

 

 Habeas corpus  

 Processo de promoção e protecção 

 Processo de promoção e proteção 

 Exercício do poder paternal 

 Inadmissibilidade 

 Rejeição  

 

I - O procedimento extraordinário de habeas corpus, cuja única e exclusiva finalidade vai 

no sentido de garantir a restituição à liberdade de quem se encontre ilegalmente 

privado dela, não visa garantir a liberdade do convívio paternal pleno (irrestrito) do 

requerente pai em relação aos filhos menores regulado no âmbito de uma medida 

cautelar e provisória de promoção e protecção de apoio junto dos progenitores a favor 

de filhos menores com a respectiva guarda atribuída à mãe. 

II - Essa medida não se traduz, nem de perto nem de longe, em nenhuma privação de 

liberdade das menores, para que, ainda que por analogia, houvesse que ser aplicado, 

a seu favor, o regime próprio do instituto do habeas corpus. 

 

28-08-2020 

Proc. n.º 21/20.7YFLSB.S1 - 3.ª Secção 

Francisco Caetano (Relator de turno) 

Rosa Tching 

Lima Gonçalves 

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Pressupostos 

 Princípio da proporcionalidade 

 Reexame dos pressupostos da prisão preventiva 

 Falta de fundamentação 
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 Recurso 

 

A justificação, por inobservância dos requisitos de aplicação da prisão preventiva, bem 

como a proporcionalidade de tal medida coactiva e a falta de fundamentação da 

decisão que ao abrigo do disposto no art. 213.º do CPP reexamine a manutenção dos 

seus pressupostos, só no respectivo recurso ordinário previsto no n.º 1 do art. 219.º 

do CPP pode ter apreciação, sendo matéria completamente alheia ao âmbito legal da 

providência de habeas corpus que, por natureza, é um meio extraordinário de reacção 

contra a ilegalidade da prisão, nas várias formas elencadas nas alíneas do n.º 2 do art. 

222.º do CPP acima transcritas. 
  

28-08-2020 

Proc. n.º 125/20.6PHSNT-A.S1 - 3.ª Secção 

Francisco Caetano (Relator de turno) 

Rosa Tching 

Lima Gonçalves 

 

5.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Prisão preventiva 

 Roubo agravado 

 Rejeição 

 

07-08-2020 

Proc. n.º 625/19.0GBMFR.S1 - 5.ª Secção 

Gabriel Catarino (Relator de turno) 

Teresa Féria  

 Graça Trigo 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Acórdão 

 Depósito 

 Nulidade 

 Inexistência da sentença 

 Rejeição 

 

I - Como o STJ vem sistematicamente decidindo, a providência de habeas corpus está 

processualmente configurada como uma providência excepcional, não constituindo 

um recurso sobre actos do processo, designadamente sobre actos através dos quais é 

ordenada ou mantida a privação de liberdade do arguido, nem sendo um sucedâneo 
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dos recursos admissíveis, estes sim, os meios adequados de impugnação das decisões 

judiciais. 

II - Esta providência assume uma natureza excepcional, a ser utilizada quando falham as 

demais garantias defensivas do direito de liberdade, para estancar casos de detenção 

ou de prisão ilegais. Por isso, a mesma não pode ser utilizada para sobrestar outras 

irregularidades ou para conhecer da bondade de decisões judiciais que têm o recurso 

como sede própria para reapreciação. 

III - Quanto à alegada falta de depósito da decisão, qualificada, sem qualquer fundamento 

legal, como uma «formalidade ad substanciam», há que dizer que o depósito ocorreu 

e, a circunstância de não se ter concretizado no próprio dia da leitura da decisão não 

constitui qualquer causa de nulidade e, muito menos ainda, de «inexistência 

jurídica».  

IV- Como este STJ considerou no seu acórdão de 14-12-2016, proferido no processo n.º 

2/16.3YFLSB.S1: «O regime fixado no Código de Processo Penal [-] no tocante à 

apreciação das deficiências dos actos processuais e sua classificação de acordo com 

a gravidade dessas deficiências está sujeito ao princípio da legalidade com as 

exigências de fundamento e critério que lhe estão associadas. E nesse regime não está 

prevista a sanção da inexistência». 

V - Admitindo-se, contudo, haver «formulações doutrinais que admitem conceptualmente 

o vício da “inexistência”» do acto processual, a sua ocorrência decorreria de uma 

falta de tal modo grave que a esse acto faltariam elementos essenciais à sua própria 

subsistência de modo que, em caso algum, ele poderia produzir efeitos jurídicos o 

que se traduziria na inexistência da própria relação jurídica processual. 

VI - Ora, as situações que o requerente invoca como configurando vícios ou deficiências 

processuais não têm a gravidade que permita enquadrá-las, individualmente ou 

consideradas em conjunto, na figura da inexistência, sendo inquestionável, por seu 

lado, que a decisão condenatória foi proferida em tribunal e por juízes integrantes do 

competente Colectivo. 

 

14-08-2020 

Proc. n.º 76/17.1PAVFX-G.S1 - 5.ª Secção 

Manuel Augusto de Matos (Relator de turno) 

Conceição Gomes 

Chambel Mourisco 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Revogação da suspensão da execução da pena 

 Notificação 

 Rejeição  

 

I -  O requerente encontra-se em cumprimento de pena, por ter sido revogada a suspensão 

da execução da pena, nos termos do art. 56.º, n.º1, al. a), do CP. 

II -  Tendo o requerente prestado termo de identidade e residência que se manteve válido 

e em vigor após a sentença, a decisão de revogação da pena suspensa foi notificada 
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ao Ilustre Defensor e ao arguido por via postal simples com prova de depósito para a 

morada que este indicou aquando da prestação do TIR, esta decisão transitou em 

julgado, uma vez que o arguido dela não interpôs recurso. 

III - A providência de habeas corpus não é o procedimento adequado para impugnar a 

decisão de revogação de suspensão da execução da pena. 

 

14-08-2020 

Proc. n.º 549/14.8GCSTR-A.S1 - 5.ª Secção 

Conceição Gomes (Relatora de turno) 

Manuel Augusto de Matos  

Chambel Mourisco 

 

 Reclamação  

 Quebra de segredo profissional 

 Indeferimento 

 

I -  A obtenção de prova sobre factos ou documentos abrangidos por segredo 

profissional, invocado como escusa a depor ou como recusa de apresentação, é 

susceptível de gerar um incidente processual com vista a obter a quebra do segredo 

mediante a intervenção do tribunal da 1.ª instância, destinada a verificar a 

legitimidade da recusa, e a intervenção do tribunal da Relação, destinada a decidir a 

quebra do segredo. Concluindo o tribunal da 1.ª instância que a escusa ou a recusa 

são legítimas, por estarem legalmente protegidas por segredo, cabe ao “tribunal 

imediatamente superior” decidir da quebra do segredo. 

II -  A decisão de quebra do segredo forma-se, assim, através da participação de tribunais 

de dois diferentes níveis de hierarquia no procedimento a ela destinado – o da 1.ª 

instância, onde corre o processo, que é, em regra, o tribunal de comarca – art. 80.º, 

da Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto -, e o da 2.ª instância, que é, em regra, o tribunal 

da Relação – art. 67.º, n.º 1, do mesmo diploma-. Trata-se de uma competência que 

é conferida ao tribunal da Relação pelo art. 12.º, n.º 2, alínea e), do CPP: “exercer as 

demais atribuições conferidas por lei”; e, pelo art. 73.º, alínea h), da Lei n.º 62/2013, 

a de “exercer as demais competências conferidas por lei”. Sendo, na hierarquia dos 

tribunais, o tribunal imediatamente superior àquele em que o incidente foi suscitado 

– arts. 31.º a 33.º da Lei n.º 62/2013 e 67.º a 69.º, do CPC – é este, tribunal da Relação, 

o competente para o efeito. 

III - A intervenção destes dois tribunais na decisão do incidente corresponde a duas fases 

processuais distintas. Numa primeira fase, a que se refere o n.º 2, do art. 135.º do 

CPP, em que intervém o tribunal da 1.ª instância, perante o qual corre o processo, 

trata-se de saber se a escusa ou a recusa são legítimas, isto é, se a pessoa se pode 

escusar a depor, ou se pode recusar fornecer documentos por estar vinculada a um 

dever de segredo profissional ou de funcionário. Esta questão - legitimidade da 

escusa ou recusa - deverá ser decidida após a realização das diligências necessárias. 

No caso de o tribunal de 1.ª instância concluir pela ilegitimidade da escusa ou da 

recusa, ordena a prestação do depoimento ou a apresentação dos documentos. A 

intervenção do tribunal da Relação surge, apenas, naquelas situações em que, 
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reconhecida a legitimidade da escusa ou da recusa, a pessoa visada (in casu, uma 

testemunha arrolada pelo arguido) não está obrigada a depor ou a apresentar 

documento por força da decisão do tribunal da 1.ª instância, e enquanto “tribunal 

superior àquele onde o incidente tiver sido suscitado”, nos termos do disposto no art. 

135.º, n.º 3, do CPP. Não se trata agora de discutir a legitimidade da escusa ou da 

recusa. O que, nesta fase, há que apreciar e decidir é se, perante o conflito entre o 

dever de testemunhar – art. 131.º, n.º 1, do CPP - e o dever de guardar segredo, se 

justifica a quebra do segredo segundo o princípio da prevalência do interesse 

preponderante, nomeadamente, tendo em conta a imprescindibilidade do depoimento 

ou dos documentos para a descoberta da verdade, a gravidade do crime e a 

necessidade de protecção de bens jurídicos. 

IV - Pelo que o tribunal da Relação não age, deste modo, enquanto tribunal de 1.ª 

instância, ou seja, enquanto tribunal ao qual compete, em regra, preparar e julgar 

processos, uma vez que tal competência se limita aos casos previstos nas alíneas a), 

c) e d), do art. 12.º, do CPP. Aliás, no caso da alínea a) deste preceito, aqui sim, trata-

se de processo que correndo na Relação, em primeira instância, a competência para 

a decisão de quebra caberia ao STJ, por, nesse caso, ser o tribunal imediatamente 

superior, nos termos do art. 135.º, n.º 3, do CPP. 
V - A decisão do tribunal da Relação, embora diga respeito a um processo que corre em 

primeira instância, não corresponde a uma decisão proferida no exercício de uma 

competência de tribunal de 1.ª instância, mas sim, a uma decisão da competência de 

“tribunal imediatamente superior” a este (1.ª Instância), dentro da hierarquia dos 

tribunais. Pelo que, não correndo e não devendo o processo ser julgado no tribunal 

da Relação e tendo a decisão recorrida sido proferida por este tribunal por, nos termos 

do n.º 3, do art. 135.º, do CPP, ser o imediatamente superior ao tribunal onde foi 

suscitado o incidente, não pode esta decisão ser considerada como uma “decisão da 

relação proferida em 1.ª instância”, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 

432.º, n.º 1, al. a), do CPP, segundo o qual se recorre para o STJ “de decisões das 

relações proferidas em 1.ª instância”.  

VI - Decorre da orientação do legislador, designadamente a partir da reforma operada pela 

Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto, que a intervenção do STJ está reservada para situações 

de considerável gravidade estabelecendo-se, por isso, limitações por razões de 

razoabilidade e celeridade processual na selecção/restrição das causas susceptíveis 

de reapreciação por este Tribunal. Dito de outro modo: para identificar a 

recorribilidade de um acto decisório que, como é sabido, nos termos do art. 97.º, n.º 

1,do CPP, pode ser um despacho, uma sentença ou um acórdão, necessário se torna 

não só atender à unidade do sistema jurídico – rectius do sistema de recursos – como 

ainda a presunção de que, na fixação do sentido e alcance da lei, o legislador 

consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos 

adequados, em conformidade com os princípios gerais sobre interpretação da lei 

consagrados no art. 9.º do CC. Assim, a leitura que se deve fazer de todo o sistema 

processual penal na parte atinente aos recursos é a de que o STJ é um tribunal cuja 

competência, no que aos recursos ordinários diz respeito, está reservada para 

situações respeitantes à apreciação do mérito, à justiça da condenação – e mesmo 

assim com restrições várias – ou em que, porventura, o acto decisório ponha termo 
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definitivo ao processo, encerrando a relação jurídica entre os sujeitos processuais, 

seja por razões de natureza adjectiva, seja por razões de natureza substantiva. Foi, 

por isso, que se lhe atribui a função de tribunal de revista, como inequivocamente 

ressalta do art. 434.º, do CPP. É, pois, nesta perspectiva, que se deve interpretar a al. 

a), do n.º 1 do art. 432.º, do CPP, ao estipular que há recurso para o STJ das decisões 

das relações proferidas em 1.ª instância.  
VII - A jurisprudência e a doutrina têm salientado que o art. 20.º, da CRP não impõe ao 

legislador que garanta aos interessados o acesso a diferentes graus de jurisdição, por 

via de recurso. Embora se reconheça uma certa margem de conformação neste 

domínio, de modo a garantir o direito ao recurso a todos os intervenientes processuais 

para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, impõe-se, contudo, 

que, no âmbito do processo penal, seja garantido um direito ao recurso enquanto 

componente do direito de defesa (art. 32.º, n.º 1), ou seja, o direito do arguido a um 

duplo grau de jurisdição. 
VIII -  É jurisprudência constitucional firmada a de que a garantia do duplo grau de 

jurisdição no âmbito do processo penal releva da alguma situação que contenda com 

a privação, limitação ou restrição de direitos dos sujeitos processuais, podendo 

admitir-se que a faculdade de recorrer seja restringida ou limitada em certas fases do 

processo e relativamente a certos actos judiciais. No caso em apreço, não está em 

causa o direito do arguido ao recurso (art. 32.º, n.º 1), mas sim, o direito de acesso ao 

direito e aos tribunais (tutela jurisdicional efectiva), que diz respeito à defesa de um 

direito ou de um interesse legalmente protegido (art. 20.º, n.º 1).  
IX - As legítimas expectativas criadas foram acauteladas constitucionalmente, na situação 

concreta, com o recurso interposto para a Relação, por força da conjugação dos arts. 

432.º, n.º 1, al. c) e 427.º, ambos do CPP, inexistindo qualquer violação de normas 

constitucionais. 
X - Concluímos que a imposição constitucional do duplo grau de jurisdição não abrange 

a decisão recorrida. 
XI - A jurisprudência e a doutrina têm salientado que o art. 20.º, da CRP não impõe ao 

legislador que garanta aos interessados o acesso a diferentes graus de jurisdição, por 

via de recurso. Embora se reconheça uma certa margem de conformação neste 

domínio, de modo a garantir o direito ao recurso a todos os intervenientes processuais 

para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, impõe-se, contudo, 

que, no âmbito do processo penal, seja garantido um direito ao recurso enquanto 

componente do direito de defesa (art. 32.º, n.º 1), ou seja, o direito do arguido a um 

duplo grau de jurisdição. 
XIII -  As legítimas expectativas criadas foram acauteladas constitucionalmente, na 

situação concreta, com o recurso interposto para a Relação, por força da conjugação 

dos arts. 432.º, n.º 1, al. c) e 427.º, ambos do CPP, inexistindo qualquer violação de 

normas constitucionais. 
XIV -  A apreciação do pedido de quebra de sigilo tem lugar no âmbito de um incidente 

com uma estrutura especial. É inequívoco, portanto, que esse incidente nada tem a 

ver com as referidas fases típicas do processo penal, mas isso não autoriza que se 

classifique como de mérito a decisão que o encerra e que, note-se bem, nem sequer 

tem de ser um acórdão do tribunal superior. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

9 

Número 274 – Agosto de 2020 

XV .-  No caso em apreço, a pessoa visada pelo acórdão do Tribunal da Relação não é 

arguida no processo. Trata-se de uma testemunha. Está, de facto, em causa tão só 

uma questão meramente incidental, cuja decisão por uma única instância não 

compromete a possibilidade de o arguido reagir, a final, pela via do recurso, contra a 

decisão de mérito, se desfavorável. 

XVI -  É justamente por causa daquela natureza de garantia de um direito fundamental e, 

por isso, por causa da relevância dos interesses em causa, que o legislador, reforçando 

a garantia de acesso ao tribunal, entendeu dever fazer intervir na decisão de quebra 

do segredo profissional o tribunal hierarquicamente superior àquele onde corre o 

processo. Concluímos, deste modo, que a imposição constitucional do duplo grau de 

jurisdição não abrange a decisão recorrida. 

XVII - Pelo que se concluiu que a norma extraída da interpretação da alínea a) do n.º 1 

do art. 432.º do CPP, segundo a qual o acórdão do tribunal da Relação proferido ao 

abrigo do n.º 3 do art. 135.º do CPP não constitui uma decisão proferida em 1.ª 

instância, não se encontra ferida de inconstitucionalidade por violação dos arts. 20.º, 

n.ºs 1 e 4, e 32.º, n.º 1, da CRP. 
XVIII - O acórdão da Relação de que foi interposto o presente recurso é, pelo exposto, 

irrecorrível, pelo que não devia ter sido admitido – art. 414.º, n.º 2 do CPP. 
 

21-08-2020 

Proc. n.º 422/14.0T9TMR-A.E1.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora de turno) 

Clemente Lima 

 

 Extradição 

 Apreensão 

 Âmbito do recurso 

 Princípio da especialidade 

 Nulidade 

 Omissão de pronúncia 

 

I - A extradição constitui uma forma de cooperação judiciária internacional em matéria 

penal, através da qual um Estado (requerente) pede a outro (requerido) a entrega de 

uma pessoa que se encontre no território deste último, para efeitos de procedimento 

criminal, ou de cumprimento de pena ou de medida de segurança privativa de 

liberdade, por infracção cujo conhecimento seja da competência dos tribunais do 

Estado requerente. A admissibilidade de extradição, nomeadamente quando Portugal 

é o Estado requerido (extradição passiva), é regulada pelos tratados e convenções 

internacionais, e, na sua falta ou insuficiência, pela lei relativa à cooperação 

internacional (Lei 144/99, de 31.08), e ainda pelo CPP, conforme dispõem o art. 229.º 

deste diploma e o art. 3.º, n.º 1, daquela Lei. A aplicação da lei interna portuguesa é, 

pois, subsidiária. 

II - No processo de extradição a “entrega”, designando a translação jurídica e física de 

uma pessoa e constituindo um dos elementos do processo, está sujeita à verificação 

de determinados requisitos, diversamente do que ocorre hoje com o mandado de 
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detenção europeu em que pela via da  redução dos poderes de apreciação do pedido 

pelas autoridades do Estado requerido e da compressão das garantias individuais 

tradicionalmente propiciadas pela extradição, se erige o sujeito requerente a 

“verdadeiro dominus de um procedimento onde o requerido tem uma função 

meramente ancilar.  

III - O Pedido de Cooperação respeita, para além do pedido de extradição, ainda a 

apreensão e entrega de objectos, bens ou valores que se encontrassem na posse do 

extraditando ou na sua residência aquando da sua detenção, desde que relacionados 

com os crimes que lhe são imputados no Estado requerente. Este pedido de apreensão 

de bens foi deferido.  
IV - Estes bens, objectos e valores foram apreendidos na sequência do Pedido formulado 

pelo Estado Requerente, pelo que o Extraditando não poderia pronunciar-se no 

âmbito do presente processo de extradição acerca do invocado exame informático, 

uma vez que, a apreensão dos bens se destina ao processo que corre termos contra o 

Extraditando, sendo no âmbito deste processo que o ora recorrente, ali arguido, se 

pode pronunciar acerca de tais meios de prova. Além de que, o Extraditando não tem, 

no âmbito dos presentes autos que se pronunciar acerca do pedido de partilha dos 

bens apreendidos solicitado pelo Sr. Juiz de Instrução titular do processo, pois será 

no âmbito deste último processo, que poderá pronunciar-se sobre o conteúdo dos 

mesmos. 
V - Por outro lado, nada impediu o ora recorrente de se pronunciar no momento 

processual próprio acerca dos bens apreendidos, pois, desde logo tomou 

conhecimento da apreensão  de todos esses bens aquando da realização das buscas 

com apreensão de valores, documentos e material informático, assim como, ficou a 

constar do auto de detenção provisória do extraditando a determinação de 

Preservação de Dados dos bens apreendidos, a realizar pela Polícia Judiciária, tendo 

sido realizada cópia de preservação de conteúdos ao material informático apreendido; 

bem como, também resulta da tramitação processual que ao Extraditando foi 

facultado o processo para deduzir oposição e indicar os meios de prova, tendo tido 

subsequentemente vista do processo por cinco dias, para alegações, em cumprimento 

do disposto no art. 56.º da Lei n.º 144/99, de 31/08. 

VI - O que resulta dos autos é que o recorrente foi ouvido, foi notificado da apresentação 

do pedido de extradição, foi notificado da junção de todos os documentos relevantes 

para a decisão, disse tudo o que se lhe ofereceu dizer, apresentou testemunhas que 

foram ouvidas e documentos que foram apreciados pelo Tribunal, e produziu 

alegações nos termos do art. 56.º n.º 2, da Lei n.º 144/99, de 31/08. 
VII - Não foi, pois, preterida a notificação prevista no art. 56.º, n.º 2 da Lei n.º 144/99, de 

31/08, uma vez que o recorrente foi notificado para alegar e alegou; assim, inexiste 

a invocada nulidade do acórdão recorrido, pois não foi violado o princípio do 

contraditório, inexistindo qualquer violação do art. 120.º, n.º 2, al. d), do CPP, bem 

como do princípio do contraditório, consagrado no art. 32.º n.º 5, da CRP. 

Manifestamente, o acórdão recorrido não se trata de uma decisão-surpresa. O 

recorrente foi notificado da junção de todos os documentos relevantes para a decisão, 

produziu alegações sobre os mesmos e bem assim todos os documentos que 

apresentou foram apreciados pelo Tribunal da Relação de Lisboa. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

11 

Número 274 – Agosto de 2020 

VIII - A Lei n.º 144/99, de 31.08, a propósito de recurso, dispõe no art. 49.º, n.º 3: “Só 

cabe recurso da decisão final, competindo o seu julgamento à secção criminal do 

Supremo Tribunal de Justiça”, estabelecendo sobre a interposição e instrução do 

recurso e o julgamento os arts. 58.º e 59.º. 
IX - A fase judicial do processo de extradição – destinada a decidir, com audiência do 

interessado, sobre a concessão da extradição por procedência das suas condições de 

forma e de fundo – é da exclusiva competência do Tribunal da Relação, intervindo 

então como tribunal de 1.ª instância, competindo o julgamento às secções criminais, 

conforme resulta das disposições conjugadas dos arts. 46.º, n.º 3, da Lei n.º 144/99 e 

12.º, n.º 2, al. e), do CPP. 

X - Nos termos do n.º 2, do art. 57.º da Lei n.º 144/99 – “Após o último visto, o processo 

é apresentado na sessão imediata, independentemente de inscrição em tabela e com 

preferência sobre os outros, para decisão final, sendo o acórdão elaborado nos termos 

da lei de processo penal” –, o que vale por dizer que a decisão final deste processo 

deve ter em conta os requisitos traçados no art. 374.º do CPP, configurando eventuais 

omissões as nulidades previstas no art. 379.º do mesmo CPP e podendo a mesma ser 

sindicada relativamente à detecção dos vícios decisórios previstos no art. 410.º, n.º 

2, do mesmo diploma adjectivo. No entanto, há que dizer que há que ter em conta a 

especificidade do presente processo relativamente às exigências de fundamentação 

presentes no processo criminal, maxime, no que tange ao exame crítico das provas. 
XI - Como é óbvio, está fora de cogitação no âmbito deste tipo de processo especial, de 

cooperação internacional, a impugnação da matéria de facto, nos termos amplos 

consentidos pelo art. 412.º, n.º s 3 e 4, do CPP.  

XII - O procedimento extradicional não é um processo crime contra o extraditando, 

estando em causa apenas a obtenção de uma decisão por parte do Estado requerido 

sobre a verificação dos pressupostos materiais da extradição.  
XIII - Face a esta específica natureza determinada pela peculiaridade da sua finalidade, o 

processo especial de extradição não é o adequado para o exercício do competente 

direito de defesa quanto à acusação de que o extraditando seja objecto, antes e só, 

para o exercício do competente direito de oposição à pretensão de extradição, não 

podendo o tribunal solicitado apreciar ou admitir prova sobre a existência ou não do 

crime indiciado em tribunal do país impetrante, não cabendo aos tribunais 

portugueses, nesta sede, discutir o mérito da decisão dos tribunais estrangeiros, nem 

das razões que levem ou podem levar, à aplicação de determinadas penas.  
XIV - O processo de extradição como o processo especial de mandado de detenção 

europeu (MDE) demanda fixação de matéria de facto e a possibilidade da sua 

sindicância. 

XV - Ao nível dos instrumentos de cooperação internacional, não é ao Estado requerido 

que compete fazer um juízo de culpabilidade acerca dos factos que lhe são imputados, 

analisando cada uma das provas existentes para, então, decidir o pedido de 

extradição, mas sim, ao Estado requerente que deverá afirmar e justificar o juízo de 

culpabilidade, com a indicação do conteúdo dos respectivos meios de prova contidos 

nos autos, que permitem a indiciação dos mesmos com vista à extradição. 

XVI - É nisto que se baseia o princípio da confiança entre os Estados.  A LCJ prevê que 

“não é admitida prova alguma sobre os factos imputados ao extraditando” (cfr. art 
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46. º, n.º 3, in fine). O que bem se compreende se atentarmos que o nosso sistema de 

extradição é um sistema jurídico formal, o que não significa que esteja vedada a 

produção de prova com vista a determinar os pressupostos de que depende a 

extradição. Mas, não se exige que essa prova seja absolutamente segura da 

culpabilidade do extraditando, não tendo o Estado requerido de analisar as provas 

para descortinar se os factos são ou não falsos, e só a partir daí, tomar posição quanto 

ao pedido formulado. A prova que é exigida, em casos como o dos presentes autos 

de extradição, é meramente sumária. Seja como for, importa ter presente que as 

normas de direito têm uma função e uma finalidade a realizar, que repousam numa 

determinada ratio iuris, pelo que a norma em causa deve ser entendida e interpretada 

no sentido que melhor responda e mais se aproxima do seu escopo, pelo que, 

naturalmente, não é de exigir ao Estado requerido que faça uma análise 

pormenorizada das provas indicadas para determinar a culpabilidade (ou não) do 

requerido. A ratio iuris da referida norma no seu sentido e alcance, apenas pode 

significar um mínimo de exigências por parte do Estado requerido relativamente à 

imputação dos factos feita ao extraditando e à possibilidade de o mesmo, perante a 

indicação das provas pelo Estado requerente, poder vir a ser responsabilizado. 

XVII - O art. 18. °, da Lei 144/99 que tem por epígrafe a “Denegação facultativa de 

cooperação internacional", dispõe no seu n° 1 que “Pode ser negada a extradição 

quando o facto que a motiva for objecto de processo pendente ou quando esse facto 

deva ou possa ser também objecto de procedimento da competência de uma 

autoridade judiciária portuguesa’’. Por sua vez, o art. 8. ° do mesmo diploma, com a 

epígrafe “Extinção do procedimento penal” dispõe no seu n.º 1 que “A cooperação 

não é admissível se, em Portugal ou noutro Estado em que tenha sido instaurado 

procedimento pelo mesmo facto: b) o processo tiver terminado com sentença 

absolutória transitada em julgado ou com decisão de arquivamento”. A coincidência 

de alguns factos não significa que os factos sejam os mesmos. 

XVIII - E, mesmo que existisse a alegada coincidência na sua plenitude, o art. 18. ° da 

Lei n.º144/99, não tem obrigatoriamente a consequência apontada pelo extraditando. 

Este preceito legal consagra um motivo facultativo de denegação de cooperação ou, 

para o que aqui releva, de extradição. Diz-se que pode ser negada a cooperação 

quando o facto que a motiva for a pessoa, objecto de processo da competência de 

autoridade judiciária portuguesa, estando, assim, em causa uma denegação 

facultativa. Sendo facultativa, impõe-se uma ponderação por parte do tribunal, 

tomando em consideração os próprios factos, os interesses em jogo, o exercício da 

nossa soberania ou a sua eventual afectação. A verdade é que o tipo de actividade em 

causa está longe de configurar um facto individual e concreto que se leva a cabo num 

local e apenas aí se repercute ou tem consequências. Neste caso, são os Estados a 

procurar responsabilizar tais autores pelas suas acções, mas obviamente sem 

violarem os princípios básicos e universais, como seja o que aqui está em causa, ou 

seja, de não julgar o mesmo arguido, pelos mesmos factos, em diferentes Estados.  

XIX - O princípio ne bis in idem não impõe a recusa da extradição do recorrente, por se 

encontrar ainda a decorrer em Portugal a investigação, não tendo ainda sido deduzida 

acusação quanto ao recorrente, e como tal, não estando ainda fixado o objecto deste 

processo. 
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XX - Razão pela qual também não se verifica a inconstitucionalidade invocada na 

conclusão 52 que aqui se recorda: “52. Em consequência, o art. 18.º, n.º 1, da Lei da 

Cooperação Judiciária Internacional, é inconstitucional, inconstitucionalidade que 

expressamente se invoca, por violação do princípio ne bis in idem, consagrado no 

art. 29.º, n.º 5, da Constituição, na medida em que permite a extradição quando o 

facto que motiva o pedido respetivo é objeto de processo pendente em Portugal contra 

o Extraditando, uma vez que o respeito pelo referido princípio impõe que, nestas 

situação, a extradição seja obrigatoriamente negada.”. 
XXI - Verifica-se que sendo a extradição passiva um pedido formal emitido por um 

Estado com vista à detenção e entrega por outro Estado de uma pessoa procurada 

para efeitos de procedimento criminal, ou para cumprimento de uma pena ou medida 

de segurança privativas da liberdade, esta é, por regra, executada, atentos o princípio 

do reconhecimento mútuo/reciprocidade (art. 4.º da LCJ), no princípio da dupla 

incriminação (art. 31.º, n.º 2 da LCJ) e na regra da especialidade (art. 16.º da LCJ).  

Este princípio impõe que o Estado receptor (do pedido de extradição) verifique se os 

requisitos formais para a execução do pedido de extradição estão cumpridos, 

designadamente, se foi emitido por factos puníveis, pela lei portuguesa e pela lei do 

Estado requerente, com pena ou medida de segurança privativas da liberdade de 

duração máxima não inferior a 1 (um) ano.  

XXII - O legislador ao exigir um facto “punível” – cfr. Art. 31.º da LCJ - fixa como 

patamar mínimo a ilicitude típica da conduta de acordo com as leis de ambos os 

Estados. A não correspondência in totum a nível de qualificação jurídica, de nomem 

iuris, e/ou as penas aplicáveis aos ilícitos criminais previstos no Estado requerente e 

previstos em Portugal, em nada colide com o princípio da dupla incriminação. O 

facto de Portugal efectuar uma qualificação jurídica dos factos elencados no pedido 

de extradição, à luz do nosso ordenamento jurídico, em 4 crimes que não têm 

correspondência a nível de nomem iuris e em número diferente, com os 3 ilícitos 

penais imputados pelo Estado requerente, em nada viola o princípio da dupla 

incriminação, na medida em que este princípio impõe apenas a verificação, se os 

factos descritos no pedido de extradição são puníveis à luz do nosso ordenamento 

penal e, em caso, afirmativo, com pena superior a 1 (um) ano de prisão – como impõe 

o art. 31.º, n.º 2, da LCJ. 
XXIII - O art. 6.º, n.º 1 al. f) da Lei n.º 144/99 estabelece as situações em que o pedido 

de cooperação é recusado, designadamente, quando respeitar a infracção a que 

corresponda pena de prisão com carácter perpétuo ou de duração indefinida. E o art 

18.º (“Denegação facultativa da cooperação internacional”) estabelece no seu n.º 2 

que pode ainda ser negada a cooperação quando, tendo em conta as circunstâncias do 

facto, o deferimento do pedido possa implicar consequências graves para a pessoa 

visada, em razão da idade, estado de saúde ou de outros motivos de carácter pessoal. 

O art. 6.º, n.º 1 al. f) da Lei n.º 144/99 estabelece as situações em que o pedido de 

cooperação é recusado, designadamente, quando respeitar a infracção a que 

corresponda pena de prisão com carácter perpétuo ou de duração indefinida. 
XIV - É caso para dizermos que também nesta sede, o objecto do processo e a vinculação 

temática é paradigma a observar, a ter em conta, respeitar, e não obliterar. Na 

verdade, o princípio de confiança mútua que subjaz e constitui o cerne da cooperação 
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judiciária internacional funda-se na convicção de que todos os subscritores dos 

instrumentos daquela cooperação comungam de um conjunto de valores nucleares 

tributários dos direitos do Homem, estando sujeitos aos mesmos mecanismos 

específicos e comuns da garantia daqueles valores.  
XXV - Verifica-se que sendo a extradição passiva um pedido formal emitido por um 

Estado com vista à detenção e entrega por outro Estado de uma pessoa procurada 

para efeitos de procedimento criminal, ou para cumprimento de uma pena ou medida 

de segurança privativas da liberdade, esta é, por regra, executada, com base no 

princípio do reconhecimento mútuo/reciprocidade (art. 4.º da LCJ), no princípio da 

dupla incriminação (art. 31.º, n.º 2 da LCJ) e na regra da especialidade (art. 16.º da 

LCJ). O princípio da especialidade vincula o Estado emissor do pedido de extradição. 

O Estado receptor do pedido (Portugal) - com a extradição apenas adjuva - não faz 

qualquer repressão penal. Portugal apenas se limita a verificar se aqueles factos 

imputados são puníveis em Portugal e, em caso afirmativo, à luz que possíveis ilícitos 

penais (com vista a verificar se as penas aplicáveis são superiores a 1 (um) ano). O 

Tribunal receptor do pedido, conforme resulta do art. 46.º, n.º 3, in fine, da LCJ, não 

faz prova nem julgamento dos factos imputados (constantes do pedido de extradição) 

e, nessa medida, a qualificação jurídica que faz desses factos nenhuma repercussão 

tem ou pode ter no Estado que irá prosseguir com o procedimento criminal.  

XXVI - É o Estado emissor do pedido que está limitado ao conhecimento dos factos e à 

qualificação jurídica constantes do seu pedido de extradição – vinculação ao 

princípio da especialidade. Posição diversa do Estado emissor sempre obstaria a regra 

da especialidade que, como é sabido, obsta à perseguição criminal e condenação dos 

extraditandos por factos diferentes daqueles pelos quais é pedida a extradição e em 

referência às normas incriminadoras indicadas no pedido (aí claramente definidas), 

ou seja, à condenação por factos e/ou crimes distintos puníveis com penas mais 

graves. 
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