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Julho 
 

3.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Prazo da prisão preventiva 

 Prazo da prisão preventiva 

 Notificação 

 Acusação  

 Princípio da actualidade 

 Princípio da atualidade 

 

I -  Atento o princípio da atualidade, os prazos da prisão preventiva a que alude o art. 

215.º, do CPP, contam-se até à prolação da decisão em referência, e não à sua 

notificação aos interessados, sendo esta a jurisprudência do STJ. 

II -  Se o arguido foi sujeito à medida de prisão preventiva por despacho judicial de 14-

12-2019 e a acusação foi deduzida em 03-06-2020, pela prática de um crime de 

violência doméstica, p. e p. pelo art. 152.º, n.ºs 1, als. b) e c), 2, 4 e 5, do CP, a esta 

data ainda não se havia completado o prazo de 6 meses a que alude o art. 215.º, n.º s 

1, al. a) e n.º 2, al. a), do CPP, independentemente da notificação da acusação ao 

arguido e ao seu mandatário ter ocorrido posteriormente. 

 

01-07-2020 

Proc. n.º 478/19.9PCAMD-B.S1 - 3.ª Secção 

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves  

Pires da Graça 

 

 Recurso de revisão 

 Legitimidade 

 Pressupostos 

 Factos supervenientes 

 Novos factos 

 Novos meios de prova  

 

I -  Se o recorrente invoca o mesmo normativo – art. 449.º, nº 1, al. d), do CPP – bem 

como, em parte, os mesmos factos que invocou no recurso de revisão que foi objeto 

do acórdão anterior, não pode haver lugar a nova revisão, com base nos mesmos 

factos, atento o disposto no art. 465.º, do CPP. 

II -  Para efeitos do art. 449.º, n.º 1, al. d), do CPP, são os considerados como novos os 

factos (ou meios de prova) existentes à data do julgamento, mas que não foram 

apresentados no processo (seguro é que, para serem novos, têm que ser 

desconhecidos pelo tribunal à data do julgamento). 
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III - Para que haja fundamento para a admissibilidade da revisão de sentença transitada 

em julgado, prevista na al. d), do n.º 1 do art. 449.º do CPP, é necessária a verificação 

cumulativa de dois pressupostos: - que os factos ou provas apresentados não existiam 

ou se desconheciam e, portanto, não puderam apresentar-se e, consequentemente, ser 

tidos em conta na sentença, ainda que fossem preexistentes;- que, por si só, ou 

conjugados e necessariamente confrontados com provas produzidas na audiência 

evidenciem, acima de qualquer dúvida razoável, a injustiça da condenação. 

IV - O recurso de revisão não visa uma reapreciação da matéria de facto, por erro de 

julgamento na fixação da matéria de facto, por insuficiência de prova ou incorreta 

valoração da mesma, mas antes uma nova decisão assente em novo julgamento, com 

base em novos dados de facto ou elementos de prova.  

 

01-07-2020 

Proc. n.º 739/09.5TBTVR-E.S1 - 3.ª Secção 

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves  

 Pires da Graça 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos  

 Mandado de Detenção Europeu 

 Aplicação da lei no espaço 

 Rejeição 

 

I -  O peticionante, com a invocação do art. 222.º, n.º 2, al. c), do CPP, funda a ilegalidade 

da prisão por se manter para além dos prazos fixados na lei, alegando que foi detido 

no Reino Unido, no dia 28-05-2020, em execução de MDE emitido pela autoridade 

judiciária de Portugal, que aceitou «a extradição» com comunicação ao Estado 

Português, e que, não obstante, não foi ainda apresentado ao juiz competente para o 

primeiro interrogatório judicial. 

II - Encontrando-se o requerente detido à ordem da autoridade judiciária inglesa em 

cumprimento de MDE expedido pela autoridade judiciária portuguesa, não se 

encontra sujeito a prisão que tenha sido ordenada por Portugal, mas, outrossim, 

detido à ordem das autoridades inglesas a quem compete a execução daquele 

mandado. 

III - Sendo certo que o MDE foi expedido pela autoridade judiciária portuguesa, 

destinando-se, como estabelece o art. 1.º da Lei n.º 65/2003, de 23-08, à detenção e 

entrega por outro Estado membro de uma pessoa procurada para efeitos de 

procedimento criminal ou para cumprimento de uma pena ou medida de segurança 

privativa da liberdade, há que ter em consideração o âmbito da aplicação espacial do 

direito processual penal português que assenta na ideia de que a jurisdição penal se 

contém estritamente dentro dos limites do Estado, neste sentido valendo princípio da 

territorialidade, sendo inadmissível, salvo tratado internacional em contrário, 

executar em território estrangeiro actos processuais cabidos na jurisdição penal 

portuguesa, e vice-versa. 
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IV - O fundamento invocado para a ilegalidade da alegada detenção ou prisão do 

peticionante ou do decurso do prazo da entrega do detido no âmbito do MDE pelo 

Estado de execução (Inglaterra) ao Estado de emissão (Portugal) deverá ser 

apresentado no âmbito do próprio mandado de detenção europeu, não constituindo a 

providência de habeas corpus o meio adequado para o conhecimento e apreciação de 

tal situação. 

 

01-07-2020 

Proc. n.º 19/20.5JBLSB-A.S1 - 3.ª Secção 

Manuel Augusto de Matos (Relator) 

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Recurso penal 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

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

 Insuficiência da matéria de facto 

 Erro notório na apreciação da prova 

 Dupla conforme 

 Crime continuado 

 Questão nova 

 Admissibilidade de recurso 

 Rejeição parcial 

Furto  

Furto qualificado 

 Receptação 

 Recetação 

 Veículo automóvel 

 Prova indiciária 

 Co-autoria 

 Apropriação 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Pena única 

 Princípio da proporcionalidade 

 Pena de prisão 

 

I -  É pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido de que, no recurso para si interposto, 

o recorrente não pode invocar os vícios do n.º 2 do art. 410.º, do CPP, sem embargo 

de deles poder/dever conhecer oficiosamente o STJ sempre que constate, através da 

análise do texto da decisão recorrida, por si ou conjugada com as regras da 

experiência comum: (a) ocorrer insuficiência para a decisão da matéria de facto 

provada; (b) existir contradição insanável da fundamentação ou entre a 

fundamentação e a decisão; (c) ter havido erro notório na apreciação da prova – 

constituindo vícios da decisão, revelados no texto da decisão e a partir dele e não de 
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erros de julgamento da matéria de facto, nomeadamente de apreciação das provas, 

cujo conhecimento se encontra subtraído ao STJ. 

II -  Perante as especificidades do caso sub judice, em que nos deparamos com a prática 

de sucessivas apropriações de veículos automóveis, encontra-se inteiramente 

justificado o recurso feito pelas instâncias à prova indiciária pois a prova nem sempre 

é directa, de percepção imediata, sendo muitas vezes baseada em indícios – 

circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio 

lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro 

facto. Apesar de ser prova indirecta, tem a mesma força que a testemunhal, 

documental ou outra. 

III - Existe matéria de facto bastante para imputar à arguida, ora recorrente, a prática, em 

comparticipação, ao nível da co-autoria material, dos factos aí discriminados 

integradores dos crimes de furto assinalados. 

IV - A verificação dos crimes de furto – integrados pela subtracção, expropriação de coisa 

móvel alheia com intenção de apropriação – apresenta-se como indiscutível. A 

arguida apropriou-se de bens – veículos automóveis – que não lhes pertencia.  

VI - «Apropriação» que consta da factualidade provada e que, ao contrário do 

entendimento da recorrente, se configura verdadeiramente como elemento de facto e 

não como «conceito de direito», traduzindo um significado e uma precisa 

intencionalidade jurídico-penal do tipo objectivo do crime de furto previsto no art. 

203.º, do CP – a subtracção, ou seja, uma conduta que faz com que uma coisa  saia 

do domínio de facto do precedente detentor ou possuidor que implica «a eliminação 

do domínio de facto que outrem detinha sobre a coisa». 

VII - A comparticipação, em co-autoria material, não suscita quaisquer dúvidas atenta a 

matéria de facto provada pois, como consta da decisão, «flui da factualidade dada 

por assente que os arguidos M e C, tanto em conjunto, como conluiados com outros 

indivíduos […], agindo em comunhão de intentos e esforços, lançaram mão (i. é. 

subtraíram), e colocaram sob a sua disponibilidade fáctica (quebrando desse jeito, o 

poderio fáctico que os respectivos proprietários e/ou detentores sobre os mesmos 

detinham), os veículos melhor descritos nos parágrafos […], sendo que  «os mesmos 

arguidos não eram titulares, sobre tais objectos, de qualquer posição juridicamente 

reconhecida e tutelada, que cabia, antes, a outrem, pelo que os mesmos eram, por 

isso, alheios em relação a si, na acepção do artigo 203.º, n.º 1, do Código Penal». 

VIII - Constitui jurisprudência sedimentada e pacífica deste STJ que os vícios previstos 

nos n.os 2 e 3 do art. 410.º, do CPP, não podem constituir objecto do recurso de revista 

a interpor para o STJ e que este tribunal deles somente conhece ex oficio, quando 

constatar que a decisão recorrida, devido aos vícios que denota ao nível da matéria 

de facto, inviabiliza a correcta aplicação do direito ao caso sub judice. 

IX - Pelo que não é admissível um recurso interposto de um acórdão proferido pelo 

Tribunal da Relação para o STJ na parte em que convoca a reapreciação da decisão 

proferida sobre matéria de facto, quer em termos amplos, por erro de julgamento 

(erro na apreciação da prova), quer no quadro dos vícios do art. 410.º, do CPP (erro-

vício). 

X - A recorrente, reeditando os fundamentos que invocou no recurso que interpôs para o 

Tribunal da Relação suscita o vício da insuficiência para a decisão da matéria de facto 
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provada e o vício do erro notório na apreciação da prova, contemplados no art. 410.º, 

n.º 2, als. a) e c), do CPP, sendo que o que visa é impugnar a matéria de facto dado 

como assente pelo Tribunal da Relação, não aceitando a mesma e pretendendo a 

alteração da matéria de facto dada como provada. 

XI - Na medida em que a reapreciação da matéria de facto, seja em termos amplos (erro-

julgamento) seja no âmbito dos vícios do art. 410.º do CPP (erro-vício), não pode 

servir de fundamento ao recurso interposto para o STJ, impõe-se rejeitar, por 

inadmissível, nesta parte, o recurso interposto pela arguida, nos termos conjugados 

dos arts. 420.º, n.º 2, al. b), 414.º, n.º 2 e 434.º, todos do CPP. 

XII - O erro notório na apreciação da prova, previsto no art. 410.º, n.º 2, al. c), do CPP, é 

um vício que se observa quando se retira de um facto dado como provado uma 

conclusão ilógica, arbitrária ou visivelmente violadora do sentido da decisão e/ou das 

regras de experiência comum, vício que tem que resultar impreterivelmente do 

próprio teor da sentença.  

XIII - A recorrente discorda com a forma como a prova foi considerada relativamente aos 

concretos pontos da matéria de facto (provada e não provada) que ficaram apurados, 

visando afinal pôr em causa o processo de valoração da prova efectuado pelas 

instâncias, pretendendo que a mesma prova seja valorada de acordo com a sua própria 

apreciação, esquecendo-se, contudo, que a prova é apreciada, salvo quando a lei 

dispuser diferentemente, segundo as regras da experiência e a livre convicção da 

entidade que julga, conforme art. 127.º, do CPP, e não de acordo com a apreciação 

que dela fazem os destinatários da decisão. 

XIV - A recorrente insurge-se contra a dimensão da pena única fixada, suscitando agora, 

ao mesmo tempo a questão relativa à «existência do crime continuado», pretendendo 

que a punição se efectue «pelas regras fixadas na lei para o crime continuado». 

XV - O conhecimento desta última pretensão é, diga-se desde já, inadmissível porque 

configura uma verdadeira questão nova que não foi submetida à apreciação do 

Tribunal da Relação de que se recorre e que, por isso mesmo, não foi aí apreciada 

pelo que não poderá ser objecto de conhecimento no âmbito do presente recurso que, 

nesta parte, se rejeita por inadmissibilidade legal, nos termos dos arts. 420.º, n.º 1, al. 

b), e 414.º, n.º 2, do CPP. 

XVI - No caso presente, verifica-se que as penas parcelares aplicadas à recorrente pela 

prática de tais crimes e lastro fáctico-jurídico em que elas assentam, todas inferiores 

a 8 anos de prisão, foram integralmente confirmadas no acórdão da Relação de que 

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

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

al. b), ambos do CPP. 

XVII - O STJ tem entendido, em abundante jurisprudência, 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.  

XVIII - Na determinação da pena conjunta, impõe-se atender aos “princípios da 

proporcionalidade, da adequação e proibição do excesso” , imbuídos da sua dimensão 
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constitucional, pois que a decisão que efectua o cúmulo jurídico de penas, tem de 

demonstrar a relação de proporcionalidade que existe entre a pena conjunta a aplicar 

e a avaliação – conjunta - dos factos e da personalidade, importando, para tanto, saber 

se os crimes praticados são resultado de uma tendência criminosa ou têm qualquer 

outro motivo na sua génese, por exemplo se foram fruto de impulso momentâneo ou 

actuação irreflectida, ou se de um plano previamente elaborado pelo arguido. 

XIX - A actividade delituosa da arguida M, concretizada na prática de 14 crimes de furto 

simples e de 13 crimes de furto qualificado, desenvolveu-se durante um período 

compreendido entre Abril de 2013 e Janeiro de 2014, lapso de tempo em que, de 

forma reiterada e pertinaz, se dedicou à subtracção de veículos automóveis que, 

depois, seriam objecto de desmantelamento, em cuja actividade o arguido C 

participava. 

XX - Relativamente ao arguido C, a sua actividade delituosa no subtracção de veículos, 

traduzida na prática 3 crimes de furto simples, de 6 crimes de furto qualificado e de 

um crime de receptação, decorreu em período temporal mais curto ao qual acresce a 

muito censurável actividade desenvolvida no domínio da receptação. 

XXI - Perscrutando o conjunto dos factos praticados pelos arguidos, ora recorrentes, não 

se considera que a sua actividade tenha sido meramente ocasional, de aproveitamento 

de circunstâncias que se lhes depararam, antes é reveladora de uma personalidade 

desvaliosa, próxima da tendência criminosa. 

XXII - A personalidade dos arguidos plasmada nos factos praticados tem uma eficácia 

agravante, posto que de claro alheamento da normatividade, indiferentes à situação 

dos ofendidos para alguns dos quais, pelo menos, os veículos constituíam 

seguramente o seu instrumento ou meio de trabalho. 

XXIII - A ilicitude global do comportamento dos arguidos, revelada nos crimes 

cometidos, é muito elevada, revelando-se aqui intensas exigências de prevenção 

geral. 

XXIV - Quanto a ambos os arguidos, agora recorrentes, o período de tempo já decorrido 

desde a prática dos factos, com o inerente efeito erosivo, assume particular relevo. 

XXV - Tudo ponderado, valorando globalmente os factos e a personalidade dos arguidos, 

tendo presente que a pena conjunta há-de ser fixada nos limites das respectivas 

molduras abstractas, considera-se que se justifica uma intervenção correctiva das 

penas fixadas no acórdão recorrido, fixando-se à arguida M a pena única de 6 anos e 

8 meses de prisão e ao arguido C a pena única de 5 anos e 3 meses de prisão. 

 

01-07-2020 

Proc. n.º 39/11.0GAPNF.P1.S2 - 3.ª Secção 

Manuel Augusto de Matos (Relator) 

 Conceição Gomes 

 

 Recurso penal 

 Tribunal da Relação 

 Omissão de pronúncia 

 Nulidade 

 Prova documental 
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 Audiência de julgamento 

 Co-arguido 

 Acórdão 

 Prova proibida 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Avultada compensação remuneratória 

 Detenção de arma proibida 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

I -  Na vigente modelação do recurso, a audiência converteu-se em faculdade, sujeita ao 

cumprimento de requisitos: formal – pedido expresso do recorrente – e substancial –

especificação dos concretos pontos da motivação que pretende “ver debatidos”. 

II -  A declaração de que se pretende debater na audiência todos os pontos da motivação 

de recurso não cumpre minimamente o requisito legal que exige a indicação 

especificada dos pontos que pretende ver debatidos na audiência, como também não 

o cumpriria se indicasse todos os pontos, pormenorizando um a um. 

III - O requisito da especificação dos pontos da audiência não pode cumprir-se com o seu 

antónimo. 

IV - A inobservância daquele requisito redunda na denegação da audiência, sem 

prejudicar o conhecimento do recurso, que, não tendo sido rejeitado pelo relator, é 

julgado em conferência. 

V - As nulidades que o recorrente arguiu, repetidamente, não podem conhecer-se porque 

respeitam à factualidade e à valoração probatória, à decisão da matéria de facto, e já 

foram especificadamente apreciadas no acórdão da Relação, que as indeferiu, 

formando-se dupla conforme. 

VI - A pessoa que não foi constituída arguida no processo, nem contra ele foi aí deduzida 

acusação, não pode intervir no julgamento realizado nesse processo e, muito menos 

com o estatuto de arguido, com os inerentes direitos e deveres. 

VII - Inversamente, o arguido acusado no mesmo processo com os co-autores do mesmo 

crime, só não está, forçosamente, no julgamento efetuado nesse processo, porque 

fugiu, precisamente para não ser julgado na mesma audiência conjuntamente com os 

co-arguidos. 

VIII - O recorrente se não exerceu plenamente as garantias de defesa no julgamento dos 

co-arguido, no processo onde estava conjuntamente acusado, porque não quis, e aí 

não interveio porque se eximiu à ação da justiça. 

IX - O acórdão condenatório em apreço, não sendo um meio de prova proibido, não 

violando as garantias de defesa nem o princípio do contraditório, é uma prova de 

valoração permitida, ao mesmo nível de qualquer outro meio de prova lícito. 

X -  A circunstância agravante da al. c) do art. 24.º do DL 15/93, de 22-01, tem dois 

segmentos: a obtenção de quantias avultadas, comprova-se, demonstrando os 

proventos efetivamente obtidos.  

XI - A procura da obtenção de avultada compensação remuneratória, salvo confissão do 

agente, não pode demonstrar-se de outra maneira que não seja acudindo à prova 

indireta, indiciária, ou, como será mais apropriado definir, ao método das inferências.  
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XII - Impressiona sobremaneira a conexão entre o tráfico de estupefacientes agravado e 

a detenção de tão elevado número de armas de fogo, de variados calibres e categorias, 

incluindo pistolas metralhadoras. 

XIII - Os dois crimes em referência documentam a imagem global de um 

comportamento de uma personalidade a resvalar para perigosidade muito grave.  

XIV -  A fração da pena de prisão do crime de detenção de armas proibidas a adicionar à 

pena do tráfico agravado, que estabelece o limiar mínimo da moldura penal, deve ser 

de uma grandeza tal que não deixe de refletir a gravidade dos crimes do concurso e 

a perigosidade da personalidade do agente que neles se reflete. 

 

01-07-2020 

Proc. n.º 301/19.4T8LSB.L1.S1 - 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso per saltum 

 Conhecimento superveniente 

 Incêndio  

 Violação de proibições ou interdições 

 Desobediência 

 Condução de veículo em estado de embriaguez 

 Pena única 

 Pena de prisão  

 Medida da pena 

 

I -  A medida da pena conjunta deve definir-se entre um mínimo imprescindível à 

estabilização das expetativas comunitárias e um máximo consentido pela culpa do 

agente.  

II -  Em sede de cúmulo jurídico a medida concreta da pena única do concurso de crimes 

dentro da moldura abstrata aplicável, constrói-se a partir das penas aplicadas aos 

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

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

critério específico: a consideração em conjunto dos factos e da personalidade do 

agente. 

III - À visão atomística inerente à determinação da medida das penas singulares, sucede 

uma visão de conjunto em que se consideram os factos na sua totalidade, como se de 

um facto global se tratasse, de modo a detetar a gravidade desse ilícito global, 

enquanto referida à personalidade unitária do agente.  

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

comportamento futuro do agente- exigências de prevenção especial de socialização. 

V -  Partindo da moldura penal abstrata do cúmulo jurídico balizada entre um mínimo de 

4 (quatro) anos e máximo de 7 (sete) anos e 2 (dois) atendendo aos princípios da 

proporcionalidade, da adequação e da proibição do excesso, tendo em consideração 

em conjunto dos factos e a personalidade do agente, as exigências de prevenção geral 

e especial, mostra-se justa, necessária, proporcional e adequada, a pena única de 5 
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(cinco) anos e 2 (dois) meses de prisão, aplicada ao arguido, em cúmulo jurídico, nos 

termos do art. 77º, n.ºs 1 e 2, do CP. 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 1667/19.1T8VRL.S1 - 3.ª Secção 

Conceição Gomes (Relatora) 

 Nuno Gonçalves 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico agravado 

 Tráfico de estupefacientes 

 Tráfico de menor gravidade 

 Qualificação jurídica  

 Bem jurídico 

 Medida da pena 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 26/13.4GAMDL.S1 - 3.ª Secção 

Gabriel Catarino (Relator) 

 Manuel Augusto de Matos 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos  

 Rejeição 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 366/18.6GTABF-D.S1 - 3.ª Secção 

Gabriel Catarino (Relator) 

 Manuel Augusto de Matos 

 Pires da Graça 

 

 Recurso de revista 

 Tempestividade 

 Competência material 

 Omissão de pronúncia 

 Nulidade 

 Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil 

 

I -  Sendo o acórdão proferido susceptível de recurso ordinário, ter-se-á sempre que 

suscitar as nulidades da decisão de que o mesmo padeça (mormente nulidade por 

omissão de pronúncia) em sede de alegações de recurso, como fundamento do 

recurso, juntamente com os demais fundamentos do mesmo recurso, de acordo com 

o disposto no art. 379.º, n.º 1, al. c), e n.º 2, do CPP, e igualmente nos termos do art. 

615.º, n.º 1, al. d) e n.º 4, do CPC. 
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II - Sempre que um acórdão não admite recurso ordinário, a reclamação do mesmo e/ou 

a arguição de nulidades faz-se em requerimento autónomo para o tribunal que o 

proferiu, conforme arts. 615.º, n.º 4 (1.ª parte) e 617.º, n.º 6, ambos do CPC, 

aplicáveis por força do disposto no art. 4.º, do CPP, sendo que o acórdão que decide 

da reclamação apresentada e/ou das nulidades suscitadas, indeferindo-as, é uma 

decisão definitiva. Ou seja, não é susceptível de recurso ordinário, conforme resulta 

do citado art. 617.º, n.º 6, do CPC. 

III - Os recorrentes deveriam ter interposto recurso de revista dita «especial», nos termos 

do art. 629.º, n.º 2, al. a), e do art. 671.º, n.º 3, ambos do CPC relativamente à questão 

da violação das regras da competência em razão da matéria (invocando, querendo, 

para o efeito contradição com outro acórdão do STJ), no prazo de 30 dias a contar da 

notificação do acórdão da Relação de 07-05-2019.  

IV - E, por sua vez, deveriam ainda - querendo discutir a questão da duplicação de 

indemnização pelo mesmo dano, nos termos do art. 672.º, n.º 1, al. a), do CPC - 

deduzir em peça recursória, recurso de revista excepcional, no mesmo prazo de 30 

dias a contar da notificação do acórdão da Relação de 07-05-2019.  

V - Cumprindo sublinhar que quer o recurso de revista dita «especial» previsto nos arts. 

629.º, n.º 2, al. a), e 671.º, n.º 3, ambos do CPC, quer o recurso de revista excepcional 

previsto no art. 672.º do CPC, são recursos ordinários conforme expressamente 

estabelece o art. 627.º, n.º 2, do CPC. 

VI - E, nessa medida, como são recursos ordinários e os recorrentes entenderam recorrer 

do acórdão da Relação que manteve a sua condenação civil, impunha-se que 

arguissem a nulidade por omissão de pronúncia da mesma decisão como fundamento 

de recurso, com os outros fundamentos de recurso, a interpor, no prazo de 30 dias, a 

contar da notificação do acórdão da Relação proferido em 07-05-2019, não sendo 

admissível a interposição da revista (excepcional) após a prolação do acórdão do 

Tribunal da Relação de 02-07-2019, que conheceu da nulidade suscitada de omissão 

de pronúncia. 

VII - O acórdão do Tribunal da Relação Évora de 07-05-2019 foi notificado em Maio de 

2019 aos recorrentes, pelo que o recurso interposto no dia 09-09-2019 para o STJ é 

extemporâneo e, por isso, inadmissível, sendo que a decisão que admitiu o recurso 

não vincula o tribunal superior conforme disposto no art. 414.º, n.º 3, do CPP. 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 1093/14.9TASTR.E1.S1 - 3.ª Secção 

Manuel Augusto de Matos (Relator) 

 Conceição Gomes 

 

 Recurso per saltum 

 Conhecimento superveniente 

 Furto qualificado 

 Roubo agravado 

 Tráfico de estupefacientes 

 Pena única 

 Pena de prisão 
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 Medida da pena 

 

I - Para encontrar o quantum da pena única, dentro da moldura aplicável, fornece o 

legislador um critério específico consagrado no art. 77.º, n.º 1, do CP.  

II -  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), 

também pelo mesmo motivo não podem valorar-se outra vez circunstâncias que já 

tenham sido ponderadas na determinação da medida das penas parcelares. 

III - Constatando assinalável diversidade na determinação da pena conjunta, justificativa 

de incerteza jurídica, desigualdade nas consequências jurídicas do concurso de 

crimes, e fonte de onde brota, a jusante, considerável litigância recursória, desenhou-

se neste Tribunal uma corrente jurisprudencial que tendencialmente faz intervir, 

dentro da nova moldura penal, operações aritméticas que devem servir ao tribunal de 

aferidor da justeza e adequação da medida da pena conjunta. 

IV - O recurso ao denominado «factor percentual de compressão», variável em razão da 

fenomenologia criminal e da personalidade do agente revela no seu cometimento, 

embora possa relutar a um julgador cioso do poder discricionário (aqui, aliás, mais 

vinculado que discricionário), funcionando como aferidor ou mecanismo de controlo, 

representa um esforço de racionalização e equidade na dosimetria da pena conjunta. 

V -  Que nos casos de uma elevada pluralidade de crimes em concurso pode ser temperado 

através da intervenção do princípio da proporcionalidade, de modo a impedir que o 

agente do concurso de crimes resulte condenado numa pena conjunta inadequada à 

gravidade dos crimes. 

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 

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 âmbito do 

ordenamento punitivo.  

 

08-07-2020 

Proc. n.º 74/14.7JAPTM.E1.S1 - 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (Relator) 

 Teresa Féria 

 

 Recurso per saltum 

 Concurso de infracções 

 Conhecimento superveniente 

 Furto qualificado 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Trânsito em julgado 

 Interpretação restritiva 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência  

 Pena suspensa 
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 Cúmulo jurídico 

 Certidão 

 Remissão para documentos 

 Falta de fundamentação 

 Omissão de pronúncia  

 Nulidade 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

I - Como é jurisprudência assente e pacífica, sem prejuízo das questões de conhecimento 

oficioso – detecção de vícios decisórios ao nível da matéria de facto emergentes da 

simples leitura do texto da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as regras 

da experiência comum, previstos no art. 410.º, n.º 2, do CPP (neste sentido, Acórdão 

do Plenário das Secções Criminais do STJ, de 19 de Outubro de 1995, proferido no 

processo n.º 46580, Acórdão n.º 7/95, publicado no Diário da República, I Série – A, 

n.º 298, de 28 de Dezembro de 1995, e BMJ n.º 450, pág. 72, que no âmbito do 

sistema de revista alargada fixou jurisprudência, então obrigatória, no sentido de que 

“É oficioso, pelo tribunal de recurso, o conhecimento dos vícios indicados no artigo 

410.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, mesmo que o recurso se encontre limitado 

à matéria de direito”, bem como o Acórdão de uniformização de jurisprudência n.º 

10/2005, de 20 de Outubro de 2005, Diário da República, Série I-A, de 7 de 

Dezembro de 2005, em cuja fundamentação se refere que a indagação dos vícios faz-

se “no uso de um poder-dever, vinculadamente, de fundar uma decisão de direito 

numa escorreita matéria de facto”) e verificação de nulidades, que não devam 

considerar-se sanadas, nos termos dos ars. 379.º, n.º 2 e 410.º, n.º 3, do CPP – é pelo 

teor das conclusões que o recorrente extrai da motivação, onde sintetiza as razões de 

discordância com o decidido e resume o pedido (art. 412.º, n.º 1, do CPP), que se 

delimita o objecto do recurso e se fixam os limites do horizonte cognitivo do Tribunal 

Superior. Oficiosamente, abordar-se-ão a questão prévia da competência para 

cognição do recurso, bem como a da nulidade do acórdão recorrido por omissão de 

pronúncia relativa a justificação da integração no cúmulo jurídico realizado de penas 

suspensas (todas). 

II -  Antes de reproduzir a facticidade dada por provada no acórdão recorrido, abordar-

se-á a questão da falta de factualização de verificação de recurso ocorrido, pelo 

menos, no presente processo n.º 284/14.7PBAGH, integrante do concurso, de modo 

a explicar a distância temporal verificada entre a data da decisão e a do respectivo 

trânsito em julgado. 

III - Na ausência de factualização do recurso, fica por esclarecer a razão do 

distanciamento entre a data da decisão e a assunção/certificação de definitividade do 

julgado, não dando o tribunal retrato fiel, a este nível, de tudo o que aconteceu nos 

processos englobados no cúmulo jurídico. 

IV - A questão da falta de indicação de interposição de recurso coloca-se, atenta a 

distância temporal entre a data da decisão condenatória e o trânsito em julgado, 

sobretudo, quando é de alguma forma significativa, no caso, ocorrendo que o trânsito 
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em julgado neste processo se verificou em 29-01-2019, ou seja, 1 ano, 1 mês e 16 

dias após a data do acórdão condenatório, de 14-12-2017. 

V - No caso, este requisito primário, essencial e imprescindível, até porque dele depende 

a definição exacta e actual(izada) dos exactos contornos da definição do concreto 

primeiro trânsito em julgado, dique delimitador/barreira excludente, que separa 

(pode separar) um primeiro ciclo de vida delitiva de um outro posterior/subsequente, 

que não permite a realização de um único cúmulo jurídico, sob pena de realização de 

cúmulo por arrastamento, constava dos autos.  

VI - No caso foi interposto pelo ora recorrente recurso para o Tribunal da Relação de 

Lisboa, que por acórdão de 13-12-2018, considerou a decisão padecer de vício de 

insuficiência da matéria de facto para suporte de uma bem fundada decisão de direito 

no que respeita a elementos importantes a ter em conta na determinação da medida 

concreta da pena, invocando para tanto o acórdão de 9-04-2008, processo n.º 999/08 

e de 14-05-2009, processo n.º 19/08.3PSPRT.S1, ambos da 3.ª Secção, decidindo 

declarar, oficiosamente, a verificação do vício decisório previsto na al. a) do n.º 2 do 

art. 410.º do CPP, e, em consequência, alterar o ponto 53 da matéria de facto provada, 

dando-lhe nova redacção, e conceder provimento ao recurso, suspendendo a 

execução da pena de 5 anos por igual período, com sujeição a regime de prova. 

VII - Em circunstâncias processuais como a presente, perguntar-se-á, se, na confecção do 

acórdão final que opera a cumulação das várias penas transitadas, será anódina, 

inconsequente, impertinente, irrelevante, inútil, excrescente, excessiva, inoportuna, 

desadequada, desproporcional, demasiado exigente, a referência a recursos, que 

podem, eventualmente, mudar, não só o figurino factual, como o subsequente 

tratamento subsuntivo, para não falar de aplicação de espécie e medida de pena, e 

deixar no limbo do olvido, eventuais alterações, que se revelem absolutamente 

esclarecedoras da actual situação processual do condenado, porque a confecção da 

pena única não pode jogar-se num jogo de sombras, do que aparenta ser, e que poderá 

não ser. 

VIII - No presente processo, cujas penas integram o concurso é evidente a distância que 

vai da data da condenação à data do trânsito em julgado, o que desde logo deverá (ia) 

concitar a interrogação sobre o que se teria passado com o processo e a dúvida sobre 

a fidedignidade/definitividade dos contornos da condenação em causa.  

IX - O mais plausível era que tivesse sido interposto recurso, ou eventualmente, tivessem 

ocorrido longas demoras na concretização da notificação pessoal da decisão ao 

condenado (hipótese mais provável num quadro de julgamento in absentia, 

completamente fora de cogitação no caso presente), cumprindo, no mínimo, indagar, 

e dar a conhecer, o que efectivamente se passara e que pudesse justificar tão 

desfasado e tardio trânsito.  

X - É que, sendo a demora determinada por interposição de recurso, sempre se deverá 

colocar a questão de saber quem o interpôs, o condenado e/ou outro co-arguido, o/a 

assistente, ou o Ministério Público, se foi impugnada ou não matéria de facto, ou 

apenas matéria de direito, se o mesmo foi provido ou não, se ocorreu ou não alteração 

de matéria de facto e subsunção jurídico-criminal, e se, a ser confirmada a decisão 

recorrida, foi ou não mantida na íntegra, se a dupla conforme é total ou parcial, in 

mellius, se ainda houve recurso dirigido ao TC, sendo sempre de colocar a dúvida 
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sobre a subsistência da condenação, e neste caso, sobre a manutenção ou não da 

facticidade apurada e da qualificação jurídica eleita e sobre a efectiva espécie e 

dimensão da pena a englobar no cúmulo a realizar. 

XI - Julgar, englobar em cúmulo jurídico uma pena, ou mesmo pelo contrário, 

desconsiderá-la, na ausência de conhecimento destes dados definitivos e seguros, 

imprescindíveis, será sempre uma aposta eventualmente arriscada, pelo que haverá 

que, previamente, esclarecer a situação, e não fornecendo o tribunal de origem na 

certidão enviada uma noção clara da situação actual, como deveria, obviamente, 

fazer, haverá que solicitá-la, a bem da segurança e da certeza do que se vai decidir. 

XII - Ademais, estes longos espaços temporais entre a condenação e o trânsito em julgado 

não são anódinos, se se tiver em vista que, no quadro de uma interpretação restritiva 

acerca do momento determinante para a definição de presença de concurso ou 

sucessão, todas as condutas perpetradas nesse intervalo caberiam na figura de 

sucessão de crimes e não de concurso. 

XIII - Na fundamentação de facto pelo acórdão recorrido foi utilizado o critério de 

efectuar remissão para os factos constantes das decisões condenatórias referidas em 

1 e 17, dando-as por reproduzidas na íntegra, incluindo as que não integram o 

cúmulo, sem proceder a escolha e selecção do acervo pertinente, relevante e útil, 

tendo em vista o desiderato a alcançar, englobando por isso mesmo todo o conteúdo, 

denotando completa ausência de síntese, que no caso se impunha.  

XIV - A ausência da desejável síntese de facticidade dada por provada tanto pode ocorrer 

por mera remissão, como o foi no presente caso, como no caso oposto, em que a 

opção recai na excessiva transcrição total, em que na indicação da matéria de facto 

fundamentadora da aplicação da pena única, se opta por transcrever os factos 

constantes das várias decisões condenatórias, na sua integralidade, incluindo os 

respeitante a multas. 

XV - É passível de reparo a fundamentação do acórdão de cúmulo jurídico que segue o 

método, mais simples e fácil, de reproduzir, integralmente, a matéria de facto dada 

por provada em todas as decisões condenatórias, em vez de proceder à elaboração de 

um resumo dos factos subjacentes às condenações integradas no cúmulo. 

XVI - Este STJ tem afirmado que no cumprimento do dever de fundamentação da pena 

única emergente de cúmulo por conhecimento superveniente não se mostra imperiosa 

a fundamentação alongada com as exigências do n.º 2 do art. 374.º do CPP, nem 

sendo exigível o rigor e extensão nos termos do art. 71.º do CP, bastando uma 

referência sucinta, resumida, sintética aos factos, colhendo o essencial para 

estabelecer as conexões existentes entre os factos e a ligação à personalidade do autor 

daqueles. 

XVII - Sendo a decisão de cúmulo proferida em julgamento, não se mostrando imperiosa 

a fundamentação alongada com exigência no art. 374.º, n.º 2, do CPP, nem por isso 

a decisão deve deixar de evidenciar ante o seu destinatário e o tribunal superior os 

factos que servem de base à condenação, de per si, sem necessidade de recurso a 

documentos dispersos pelos vários julgados certificados. 

XVIII - Seria um trabalho inútil e exaustivo exigir a menção dos factos de cada uma das 

sentenças pertinentes a cada pena, de reportar ao cúmulo, mas sempre será desejável 

que se proceda a uma explicitação por súmula dos factos das condenações, que 
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servirão de guia, de referencial, ao decidido, em satisfação das exigências de 

prevenção geral, e bem assim, os que se provem na audiência em ordem a caracterizar 

a personalidade, modo de vida e inserção do agente na sociedade.  

XIX - Não é necessário, nem útil, que a decisão que efectua um cúmulo jurídico de penas 

já transitadas em julgado, venha enumerar os factos provados em cada uma das 

sentenças onde as penas parcelares foram aplicadas.  

XX - Isso seria um trabalho inútil e que não levaria a uma melhor compreensão do 

processo lógico que conduziu à pena única. 

XXI - Mas será desejável que o tribunal faça um resumo sucinto desses factos, por forma 

a habilitar os destinatários da decisão, incluindo o Tribunal Superior, a perceber qual 

a realidade concreta dos crimes anteriormente cometidos, cujo mero enunciado legal, 

em abstracto, não é em regra, bastante. Como também deve descrever, ou ao menos 

resumir, os factos anteriormente provados que demonstrem qual a personalidade, 

modo de vida e inserção social do agente. 

XXII - O especial dever de fundamentação na elaboração da pena conjunta, se, por um 

lado, não pode reconduzir-se à vacuidade de fórmulas genéricas, tabelares, 

imprecisas e conclusivas, desprovidas das razões do facto concreto, por outro, 

dispensa a excessividade de exposição da matéria de facto dada por provada em todos 

e cada um dos processos convocados.  

XXIII - Há que ter em consideração que do que se trata nestes casos é de fundamentar 

minimamente em sede de matéria de facto uma pena final, desenhada numa nova 

decisão final, na sequência de um novo julgamento, que fará a síntese de penas 

anteriores já transitadas em julgado, aplicadas em diversos processos, que se segue a 

uma audiência (art. 472.º, do CPP), o que é completamente diferente de um cúmulo 

em que são englobadas e unificadas penas acabadas de aplicar em julgamento 

conjunto e no mesmo processo, em simultâneo, e em que os factos constam da 

fundamentação de facto da própria decisão em causa, havendo então apenas que 

ponderar o conjunto dos factos e avaliá-los no contexto global.  

XXIV - Neste particular, a decisão que fixa a pena única deve funcionar como peça 

autónoma, uma decisão autónoma, que deve reflectir a fundamentação, própria, de 

forma individualizada, sucinta, mas imprescindivelmente de forma suficiente, que se 

baste a si própria (auto-suficiente), sob pena de violação do disposto no art. 374.º, n.º 

2, constituindo a nulidade prevista no art. 379.º, n.º 1, al. a), do CPP. 

XXV - No presente caso, limitou-se o acórdão recorrido a remeter para as certidões 

juntas, dando por reproduzidos na íntegra os factos destas constantes, não sendo de 

anular a decisão, pois teremos em conta o que de útil e pertinente nos autos se contém, 

maxime, os valores patrimoniais em causa, elemento relevante, por estarem em 

presença quatro crimes de furto qualificado. 

XXVI - O recurso interposto pelo recorrente do acórdão recorrido foi dirigido ao STJ, 

tendo sido pelo despacho de admissão do recurso, ordenada, incorrectamente, a 

subida dos autos ao Venerando Tribunal da Relação de Lisboa. 

XXVII - Esta opção do tribunal recorrido determinou a produção de processado anómalo, 

no caso, não tributado, e demoras de evitar, o que significa perda de tempo escusado, 

para além de dar causa a encargos extra, perfeitamente dispensáveis, dando ainda 

esta errada solução azo a outras consequências, como conduzir a distribuições nas 
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Relações causadoras de desequilíbrios, pois a quem couber em sorte um processo 

nestas condições pode dar baixa do mesmo com ligeira decisão sumária ou despacho 

ao correr da pena, tendo recentemente sido aposto um célere “Como se promove”.  

XXVIII - O Tribunal da Relação de Lisboa excepcionou, e bem, a incompetência para 

apreciar o recurso, em vista do quadro processual presente e do disposto no art. 432.º, 

n.º 1, al. c), do CPP. 

XXIX - No caso presente, objecto do recurso é um acórdão cumulatório, proferido por 

um tribunal colectivo, tendo sido aplicada a pena única de 6 anos de prisão – e a essa 

dimensão se deve atender para definir a competência material –, pelo que, estando 

em equação uma deliberação final de um tribunal colectivo, visando o recurso, 

apenas o reexame de matéria de direito (circunscrita à discussão de alegada nulidade 

por falta de integração do processo n.º 912/17.2PBAGH7, bem como a medida da 

pena única), cabe ao STJ conhecer o recurso. 

XXX - A partir da revisão do Verão de 2007, e em função do estabelecido no n.º 2 do 

citado preceito, ficou clara a obrigatoriedade do recurso per saltum, desde que o 

recorrente tenha em vista a reapreciação de pena aplicada em medida superior a cinco 

anos de prisão e vise exclusivamente a reapreciação da matéria de direito. Conclui-

se assim que neste caso o recurso é directo, sendo o STJ competente para conhecer 

do recurso interposto pelo arguido. 

XXXI - O acórdão recorrido considerou ser a condenação deste processo a última 

condenação, como refere a fls. 581 verso, § 1.º, mas a verdade é que sendo a última 

condenação a transitar em julgado, não foi a última condenação, pois que a 

condenação no sumaríssimo n.º 599/18.5T9AGH verificou-se em 3-12-2018, 

transitando em 23-01-2019, enquanto o acórdão proferido neste processo data de 14-

12-2017, vindo a transitar em 29-01-2019, em função do referido recurso. 

XXXII - Define o art. 471.º, n.º 2, do CPP, que é territorialmente competente para 

proceder ao cúmulo jurídico por conhecimento superveniente o tribunal da última 

condenação.  

XXXIII - O entendimento prevalecente é o de que o tribunal competente para a realização 

do cúmulo jurídico é o da última condenação, sendo relevante para o efeito a data da 

decisão e não a do seu trânsito em julgado. A data da condenação e do trânsito, para 

efeitos de determinar a competência para a realização do cúmulo, são realidades 

distintas. É inoperante para a determinação da competência para a feitura do cúmulo 

jurídico, o momento em que as decisões transitem em julgado. 

XXXIV - Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, 4.ª 

edição actualizada, Abril de 2011, comentando o art. 471.º, p. 1236, nota 1, afirma: 

“A competência territorial é determinada pelo tribunal da última condenação e não 

pelo tribunal da condenação que tenha transitado pela última vez (acórdão do TRE, 

de 19.8.2010, in CJ, XXXV, 4, 252)”. 

XXXV - Tratando-se de competência funcional e não territorial, a preterição do tribunal 

competente constitui nulidade insanável, de conhecimento oficioso. 

XXXVI - Mas, como aduz o acórdão recorrido a fls. 585 verso “Como a moldura penal 

abstracta aplicável ao presente conhecimento superveniente de penas é superior a 

cinco anos de prisão, é materialmente competente para a sua realização esta Instância 

Central”. 
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XXXVII - O caso de cúmulo jurídico por conhecimento superveniente de concurso de 

crimes tem lugar, quando posteriormente à condenação no processo de que se trata - 

o da última condenação transitada em julgado - se vem a verificar que o agente, 

anteriormente a tal condenação, praticou outro ou outros crimes, que tem ou têm 

conexão temporal com o último a ser julgado, sem que, entretanto, o sistema de 

justiça tenha logrado funcionar, de forma, a que, numa atempada, cirúrgica 

condenação, tenha lançado um alerta, um aviso, uma solene advertência, no sentido 

de que não valerá prosseguir na senda do crime, sob pena de com a repetição o 

arguido incorrer na figura da reincidência, ou da sucessão de crimes. 

XXXVIII - Nestes casos, o concurso efectivo entre os crimes na realidade existe, só que 

é desconhecido do tribunal, sendo conhecido apenas posteriormente, 

supervenientemente, já depois de julgado qualquer um dos contemporâneos crimes 

cometidos. 

XXXIX - A necessidade de realização de cúmulo jurídico nestas situações justifica-se, 

porque a uma contemporaneidade de factos praticados não correspondeu uma 

contemporaneidade processual, uma resposta imediata, pronta, do sistema de justiça, 

em ordem a abarcar uma pluralidade de infracções simultâneas, ou sucessivas, a curto 

ou a médio prazo. 

XL - Perante uma repetição de conduta criminosa – no presente caso considerando as 

referidas três condenações, por factos cometidos em 25 de Abril de 2014 (neste 

processo), em 16 de Junho de 2014 (processo comum singular n.º 423/14.8PBAGH) 

e o mais recente em 14 de Agosto de 2014 (processo sumaríssimo n.º 

599/18.5T9AGH) – procura proceder-se à unificação das várias penas aplicadas por 

diversos crimes, que estão entre si numa situação de concurso, havendo previamente 

que distinguir entre os crimes, que são efectivamente concorrentes e outros em que 

pode ocorrer, já não uma relação de concurso, mas antes de reincidência ou de 

sucessão.   

XLI - O acórdão recorrido efectuou cúmulo jurídico, por conhecimento superveniente de 

duas outras condenações anteriores e transitadas em julgado, havendo antes do mais 

que indagar se estamos perante uma real situação de concurso efectivo entre as 

infracções julgadas nos processos incluídos, sendo de questionar se foi correcto o 

procedimento, cabendo averiguar se a integração das três condenações, e sobretudo, 

o modo como o foi, se mostra correcta e completa.   

XLII - Nestes casos, relativamente à questão de apurar da justeza, proporcionalidade e 

adequação da concreta medida da pena conjunta fixada no acórdão recorrido, passa 

a ser objecto do recurso, constituindo um prius, a indagação da necessidade e mesmo 

da legalidade de proceder a tal cúmulo jurídico nos exactos moldes em que o foi, o 

que pressupõe por seu turno, a análise da questão de saber se os crimes dos processos 

englobados se encontram ou não em relação de concurso real ou efectivo, estando no 

fundo em causa a legalidade do estabelecimento ou da fixação de pena única, tal 

como o foi. 

XLIII - Mesmo que determinadas questões não sejam directamente suscitadas ou sequer 

afloradas pelo condenado/recorrente, nada impede que se conheça da bondade e 

acerto da solução jurídica adoptada pelo Colectivo na confecção da pena única, 

devendo o STJ intervir no sentido de sindicar a aplicação do direito, sendo disso que 
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aqui se trata, por estar em causa a punição de concurso de crimes, nos termos do art. 

78.º, do CP. 

XLIV - Estamos perante uma pluralidade de crimes praticados pelo condenado, sendo de 

unificar as penas aplicadas por tais crimes, desde que cometidos antes de transitar a 

condenação por qualquer deles, pois o trânsito em julgado estabelece a fronteira, o 

ponto de referência ad quem, até onde se pode formar um conjunto de infracções e 

em que seja possível unificar as respectivas penas. 

XLV - É pressuposto essencial do regime de punição do concurso de crimes mediante a 

aplicação de uma pena única, que a prática dos crimes concorrentes haja tido lugar 

antes do trânsito em julgado da condenação por qualquer deles. 

XLVI - A regra a ter em conta é a de que estando-se perante uma pluralidade de infracções 

cometidas sucessivamente, estar-se-á perante um concurso real, desde que entre a 

prática desses crimes não ocorra condenação por algum(ns) deles, transitada em 

julgado. 

XLVII - Poderá dizer-se que o momento temporal decisivo para o estabelecimento de 

relação de concurso (ou a sua exclusão) é o trânsito em julgado de qualquer das 

decisões, sendo esse o momento em que surge, de modo definitivo e seguro, a solene 

advertência ao arguido.  

XLVIII - O trânsito em julgado obstará a que com essa infracção ou outras cometidas até 

esse trânsito, se cumulem infracções que venham a ser praticadas em momento 

posterior a esse mesmo trânsito, que funcionará assim como barreira excludente, não 

permitindo o ingresso no círculo dos crimes em concurso, dos crimes cometidos após 

aquele limite. 

XLIX - A primeira decisão transitada será assim o elemento aglutinador de todos os 

crimes que estejam em relação de concurso, englobando as respectivas penas em 

cúmulo, demarcando as fronteiras do círculo de condenações objecto de unificação.  

L - A partir desta data, em função dessa condenação transitada deixam de valer discursos 

desculpabilizantes das condutas posteriores, pois que o(a) arguido(a) tendo 

respondido e sido condenado(a) em pena de prisão por decisão passada em julgado, 

não pode invocar ignorância acerca do funcionamento da justiça penal, e porque lhe 

foi dirigida uma solene advertência, teria de agir em termos conformes com o direito, 

“cortando” com as anteriores condutas. Persistindo, se se mostrarem preenchidos os 

demais requisitos, o/a arguido(a) poderá inclusive ser considerado(a) reincidente.   

LI - Esta data marca o fim de um ciclo e o início de um novo período de consideração de 

relação de concurso para efeito de fixação de pena única. A partir de então, havendo 

novos crimes cometidos desde tal data, desde que estejam em relação de concurso, 

terá de ser elaborado com as novas penas um outro cúmulo e assim sucessivamente. 

A partir desta barreira inultrapassável afastada fica a unificação, podendo os 

subsequentes crimes integrar outros cúmulos, formando-se outras penas conjuntas 

autónomas, de execução sucessiva. 

LII - Nestes casos de cúmulo por conhecimento superveniente há, pois, que ter em 

consideração o imprescindível requisito do trânsito em julgado, elemento essencial, 

incontornável e imprescindível, que determina, simultaneamente, o fecho, o 

encerramento de um ciclo, e o ponto de partida para uma nova fase, para o encetar 

de um outro/novo agrupamento de infracções, interligadas/conexionadas por um elo 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

19 

Número 273 – Julho de 2020 

de contemporaneidade, o início de um outro/novo ciclo de actividade delitiva, em 

que o prevaricador - sucumbindo, na sequência de uma intervenção/solene 

advertência do sistema de justiça punitivo, que se revelará, na presença da repetição, 

como ineficaz - não poderá invocar o estatuto de homem fiel ao direito. 

LIII - A consideração numa pena única de penas aplicadas pela prática de crimes 

cometidos após o trânsito em julgado de uma das condenações em confronto parece 

contender com o próprio fundamento da figura do cúmulo jurídico, para cuja 

avaliação se faz uma análise conjunta dos factos praticados pelo agente antes de 

sofrer uma solene advertência. 

LIV - Em conclusão, e como é dominantemente entendido, poderá dizer-se que o 

momento temporal decisivo para o estabelecimento de relação de concurso (ou a sua 

exclusão) é o trânsito em julgado de qualquer das decisões, sendo esse o momento 

em que surge, de modo definitivo e seguro (apenas questionável em sede de eventual 

recurso extraordinário de revisão), a solene advertência ao arguido. 

LV - O trânsito em julgado estabelece a fronteira, o ponto de referência ad quem, o limite 

até onde se pode formar/agrupar um conjunto de infracções, em que seja possível 

unificar as respectivas penas. 

LVI - O trânsito em julgado de uma condenação em pena de prisão, consubstanciando a 

advertência solene de que há que tomar novo rumo, obstará a que com essa infracção 

ou outras cometidas até esse trânsito, se cumulem outras infracções que venham a ser 

praticadas em momento posterior a esse mesmo trânsito, o qual funcionará assim 

como dique, barreira excludente, não permitindo o ingresso no círculo dos crimes em 

concurso, dos crimes cometidos após aquele limite. 

LVII - O Acórdão do STJ n.º 9/2016, de 28-04-2016, proferido no processo n.º 

330/13.1PJPRT-A.P1-A.S1, da 5.ª Secção, publicado no Diário da República, 1.ª 

série, n.º 111, de 9-06-2016, ps. 1790 a 1808, fixou jurisprudência a este respeito 

nestes termos: “O momento temporal a ter em conta para a verificação dos 

pressupostos do concurso de crimes, com conhecimento superveniente, é o do 

trânsito em julgado da primeira condenação por qualquer dos crimes em concurso”. 

LVIII - O acórdão recorrido não justificou, de todo, a opção pela conformação do cúmulo 

jurídico efectuado, nos moldes em que o foi, integrando penas suspensas, tendo 

optado pela solução de englobar as duas penas aplicadas no presente processo e as 

aplicadas em outros dois, todas suspensas na execução, mas omitindo em absoluto 

pronúncia sobre a possibilidade e justificação para a integração de penas de prisão 

suspensas aplicadas nos três processos. 

LIX - Daí que, oficiosamente, colocar-se-á a questão de nulidade do acórdão recorrido, 

por omissão de pronúncia sobre a consideração de integração da pena de prisão 

suspensa na sua execução, omissão de pronúncia sobre a justificação/fundamentação 

da inclusão das mesmas.  

LX - O acórdão recorrido assumiu a posição de integração das penas suspensas no cúmulo 

jurídico, sem nada dizer, não justificando a opção, pelo que padece de nulidade neste 

segmento, prevista no art. 379.º, n.º 1, al. c) e n.º 2, do CPP. 

LXI - Tal nulidade permite o suprimento oficioso. É actualmente jurisprudência 

consensual deste Tribunal que as penas de prisão suspensas na sua execução não 
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declaradas extintas devem ser englobadas no cúmulo jurídico e consideradas na 

determinação da pena única conjunta. 

LXII - Por todo o exposto, resulta claro ter sido acertada, muito embora não 

fundamentada, a opção do Colectivo, ao efectuar o cúmulo jurídico, englobando as 

penas de prisão suspensas na sua execução. 

LXIII - Tendo em vista a prática de todos os crimes cometidos pelo arguido, entre o 

primeiro, cometido em 25 de Abril de 2014, e o último, praticado em 27-12-2017, 

“intrometeu-se” uma primeira condenação transitada em julgado em 18 de Dezembro 

de 2017. Este trânsito constitui barreira inultrapassável para efeitos de consideração 

de concurso, pois a partir daqui passa a haver sucessão. 

LXIV - O STJ tem 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. O que significa que a pena aplicada no processo n.º 912/17.2 PBAGH 

não pode cumular-se com as restantes, as que integraram o cúmulo. 

LXV - Face ao referido trânsito em julgado, com diversa fundamentação, mostra-se 

correcta a opção do Colectivo ilhense, improcedendo a arguida nulidade.  

LXVI - A medida da pena unitária a atribuir em sede de cúmulo jurídico reveste-se de 

uma especificidade própria. Por um lado, está-se perante uma nova moldura penal, 

mais ampla, abrangente, com maior latitude da atribuída a cada um dos crimes. Por 

outro, tem lugar, porque se trata de uma nova pena, final, de síntese, correspondente 

a um novo ilícito e a uma nova culpa (agora culpa pelos factos em relação), uma 

específica fundamentação, que acresce à decorrente do art. 71.º, do CP. 

LXVII - A determinação da pena do concurso exige um exame crítico de ponderação 

conjunta sobre a conexão e interligação entre todos os factos praticados e a 

personalidade do seu autor, de forma a alcançar-se a valoração do ilícito global e 

entender-se a personalidade neles manifestada, de modo a concluir-se pela motivação 

que lhe subjaz, se emergente de uma tendência para delinquir, ou se se trata de mera 

ocasionalidade ou pluriocasionalidade não fundamentada na personalidade, tudo em 

ordem a demonstrar a adequação, justeza, e sobretudo, a proporcionalidade, entre a 

avaliação conjunta daqueles dois factores e a pena conjunta a aplicar e tendo em conta 

os princípios da necessidade da pena e da proibição de excesso. 

LXVIII - Importará indagar se a repetição operou num quadro de execução homogéneo 

ou diferenciado, quais os modos de actuação, de modo a concluir se estamos face a 

indícios desvaliosos de tendência criminosa, ou se estamos no domínio de uma mera 

ocasionalidade ou pluriocasionalidade, tendo em vista configurar uma pena que seja 

proporcional à dimensão do crime global, pois ao novo ilícito global, a que 

corresponde uma nova culpa, caberá uma nova, outra, pena. 

LXIX - Com a fixação da pena conjunta não se visa re-sancionar o agente pelos factos de 

per si considerados, isoladamente, mas antes procurar uma “sanção de síntese”, na 

perspectiva da avaliação da conduta total, na sua dimensão, gravidade e sentido 

global, da sua inserção no pleno da conformação das circunstâncias reais, concretas, 

vivenciadas e específicas de determinado ciclo de vida do(a) arguido(a) em que 

foram cometidos vários crimes. 
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LXX - A pena única deve reflectir a razão de proporcionalidade entre as penas parcelares 

e a dimensão global do ilícito, na ponderação e valoração comparativas com outras 

situações objecto de apreciação, em que a dimensão global do ilícito se apresenta 

mais intensa.  

LXXI - A pena conjunta visa corresponder ao sancionamento de um determinado trecho 

de vida do arguido condenado por pluralidade de infracções. 

LXXII - Há que valorar o ilícito global perpetrado, ponderando em conjunto a gravidade 

dos factos e a sua relacionação com a personalidade de cada recorrente, em todas as 

suas facetas. 

LXXIII - Na elaboração da pena conjunta impõe-se fazer uma nova reflexão sobre os 

factos em conjunto com a personalidade do arguido, em ordem a adequar a medida 

da pena à personalidade que nos factos se revelou. 

LXXIV - Importa ter em conta a natureza e a diversidade ou igualdade/similitude dos 

bens jurídicos tutelados, ou seja, a dimensão de lesividade da actuação global do 

arguido. 

LXXV - Sendo uma das finalidades das penas, incluindo a unitária, segundo o art. 40.º, 

n.º 1, do CP, na versão da terceira alteração, introduzida pelo DL 48/95, de 15-03, a 

tutela dos bens jurídicos, definindo a necessidade desta protecção os limites daquelas, 

há que, necessariamente, ter em atenção o bem jurídico tutelado no tipo legal ora 

posto em causa, ou seja, no crime de furto qualificado cometido por quatro vezes. 

LXXVI - Para José de Faria Costa, Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte 

Especial, Tomo II (arts. 202.º a 307.º), Coimbra Editora, 1999, o bem jurídico 

protegido no tipo legal ora em causa, é a propriedade, salientando que o bem jurídico 

propriedade se deve ver como a especial relação de facto sobre a coisa – poder de 

facto sobre a coisa –, tutelando-se, dessa maneira, a detenção ou mera posse como 

disponibilidade material da coisa, como disponibilidade da fruição das utilidades da 

coisa com um mínimo de representação jurídica, sendo a coisa, móvel, alheia e com 

valor patrimonial - §§ 18, 21, 24, 26 e 29, pgs. 29, 30, 32, 33 e 34, adiantando no § 

56, pág. 44, que o valor patrimonial da coisa constitui um elemento implícito do tipo 

legal de crime de furto. 

LXXVII - A propósito do furto qualificado, afirma no § 8, p. 58, que aqui o bem jurídico 

protegido se apresenta, não como na formulação linear da protecção de uma 

específica realidade patrimonial, como acontece no chamado furto simples, mas antes 

na defesa de um bem jurídico formalmente poliédrico ou multifacetado”. (Realces do 

texto). 

LXXVIII - Figueiredo Dias, Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, 

Tomo II (arts. 202.º a 307.º), Coimbra Editora, 1999, afirma em anotação ao art. 

205.º, no § 2, p. 94, distinguindo-se do abuso de confiança em que o bem jurídico 

protegido é exclusivamente a propriedade, no furto protege-se a propriedade, mas 

protege-se também e simultaneamente a incolumidade da posse ou detenção de uma 

coisa móvel, o que oferece, em definitivo, um carácter complexo ao objecto da tutela.  

LXXIX - Para Paulo Pinto Albuquerque, Comentário do Código Penal, Universidade 

Católica Editora, 3.ª edição actualizada, Novembro de 2015, nota 2, p. 793, o bem 

jurídico protegido pela incriminação é a propriedade, incluindo a posse e a detenção 
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legítimas. O conceito penal de “propriedade” inclui o poder de disposição sobre a 

coisa, com fruição das utilidades da mesma.  

LXXX - Para Victor Sá Pereira, Código Penal, Livros Horizonte, 1988, em anotação ao 

art. 296.º do Código Penal de 1982, p. 331, afirma. “O furto não é mais um delito de 

simples subtracção (de coisa alheia ou do valor de coisa alheia). É um crime de 

apropriação, que atinge o património mediante ofensa da propriedade”. A coisa 

subtraída e apropriada tem de ser alheia. Não importa, todavia, que esteja 

determinado ou seja determinável o seu dono ou detentor; mas há-de tratar-se de 

coisa inserida na propriedade de alguém. Não há furto, com efeito, de res nullius, de 

res dereclicta e de res commune omnium”.  

LXXXI - Da caracterização específica do crime de furto deriva que há que ter em conta, 

em cada caso concreto, a extensão da lesão, o grau de lesividade, o quantum do 

prejuízo patrimonial causado. 

LXXXII - No crime de furto, tendo em vista descortinar na densificação da ilicitude, a 

extensão da lesão, o grau de lesividade do património atingido, a medida do prejuízo 

causado, é fundamental ter em conta o valor patrimonial do bem objecto de 

apropriação. 

LXXXIII - O valor patrimonial da coisa móvel alheia (elemento implícito do tipo legal 

de crime de furto, segundo Faria Costa, Comentário Conimbricense do Código Penal, 

Parte Especial, Tomo II, Coimbra Editora, 1999, §§ 26 e 56, a pgs. 33 e 44), como o 

da coisa roubada, ou apropriada em sede de crime de roubo, não pode deixar, 

obviamente, de ser tomada em atenção, embora neste caso possa ser neutralizado 

pelo grau da violência ou da ameaça exercida pelo agente contra a vítima. (A este 

respeito, cfr. os acórdãos de 23-02-2011, processo n.º 250/10.1PDAMD.S1; de 31-

03-2011, processo n.º 169/09.9SYLSB; de 13-04-2011, processo n.º 

918/09.5JAPRT.S1; de 11-05-2011, processo n.º 1040/06.1PSLSB.S1, de 31-01-

2012, processo n.º 2381/07.6PAPTM.E1.S1, de 9-05-2018, processo n.º 

671/15.3PDCSC.L1.S1, de 9-05-2019, processo n.º 10/16.6PGPDL.S1, versando 

convolação de burla para furto, de 20-05-2020, processo n.º 160/17.1GBLGS.E1.S1, 

de 3-06-2020, processo n.º 1267/18.3JABRG.S1 e de 24-06-2020, processo n.º 

734/17.0PBEVR.S1).   

LXXXIV - No caso presente justifica-se intervenção correctiva na determinação da pena 

única. Tendo o acórdão recorrido feito uso de um factor de compressão de ½, 

entende-se lançar mão de factor mais elevado. 

LXXXV - Olhando o quadro global, estando-se perante um caso de mera 

pluriocasionalidade, entende-se por adequada a pena única de cinco anos e três meses 

de prisão. 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 284/14.7PBAGH.L1.S1 - 3.ª Secção 

Raúl Borges (Relator) 

 Manuel Augusto de Matos 

  

 Recurso penal 

 Abuso sexual de crianças 
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 Acórdão absolutório 

 Recurso da matéria de facto 

 Tribunal da Relação 

 Impugnação da matéria de facto 

 Alteração dos factos  

 Conclusões 

 Erro na apreciação das provas 

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

 Nulidade 

 Meios de obtenção da prova 

 Proibição de prova 

 Pena única 

 Medida da pena 

 Pena suspensa 

 

I - Ao recorrente vinha imputada a prática de 38 crimes de abuso sexual de criança, 

encontrando-se preso preventivamente desde 26-05-2015. 

II - No decorrer da 8.ª sessão da audiência de discussão e julgamento, em 23-05-2017, 

por despacho do Presidente do Colectivo foi ordenada a libertação do arguido. 

III - Por acórdão de 26-07-2018 foi o arguido absolvido da prática de todos os crimes. 

IV - O MP e a assistente LD interpuseram recurso, impugnando a matéria de facto, 

invocando erro de julgamento e o enquadramento jurídico – criminal. 

V - Após audiência, por acórdão da Relação de Lisboa de 11-07-2019, foi alterada a 

matéria de facto e o arguido condenado pela prática de 31 crimes de abuso sexual de 

criança, p. e p. pelo art. 171.º, n.º 1, do CP, nas penas parcelares de 1 ano e 6 meses 

de prisão e, em cúmulo, na pena única de 8 anos de prisão, e na pena acessória de 

proibição do exercício de funções de terapeuta da fala por um período de 4 anos e 6 

meses. 

VI - O recorrente interpõe recurso, além do mais, impugnando matéria de facto, ao longo 

de 102 conclusões, muitas delas com extensas transcrições de passagens da prova 

gravada na 1.ª instância. 

VII - O recorrente prescindiu/abdicou de apresentar verdadeiras conclusões, apresentando 

como tal, algo que nada tem a ver com as proposições sintéticas em que se deve 

procurar dar a conhecer ao tribunal de recurso as razões de dissonância /divergência 

com o decidido. 

VIII - O recorrente, de forma óbvia, sem qualquer sequer aparente/visível esforço de 

síntese, transpõe para as apelidadas “conclusões”, tudo o que estava na motivação. 

IX - Como ensinava José Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, IV 

volume, p. 359, as conclusões visam habilitar o tribunal a conhecer quais as questões 

postas e quais os fundamentos invocados. 

X - Apesar de serem demasiado extensas e mui prolixas as conclusões de recurso 

apresentadas pelo recorrente – que reproduzem praticamente de forma integral o 

texto da motivação apresentada – prescinde-se de formular convite a apresentação de 

novas e verdadeiras concisas conclusões, podendo adiantar-se, no entanto, num 

redobrado esforço de síntese, que as questões essenciais suscitadas pelo presente 
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recurso se reconduzem às seguintes: Insuficiência de prova para a decisão da matéria 

de facto dada por provada e erro na análise e na valoração da prova produzida e 

examinada em sede de audiência de discussão e julgamento – Nulidade dos meios de 

obtenção de prova/Prova proibida – Determinação da medida da pena única – 

Suspensão da execução da pena. 

XI - Está vedado aos sujeitos processuais dirigir o seu recurso para o STJ tendo por 

fundamento a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 410.º, n.º 2, do CPP. 

XII - O STJ conhece oficiosamente desses vícios quando, num recurso restrito 

exclusivamente à matéria de direito, constate pela leitura do texto da decisão 

recorrida, que, por força da inquinação da decisão por algum deles, não possa 

conhecer de direito sob o prisma das várias soluções jurídicas que se apresentem 

como plausíveis. 

XIII - A sindicância de matéria de facto consentida pelo art. 410.º, n.º 2, do CPP, tem um 

âmbito restrito, pois nesta forma de impugnação, as anomalias, os vícios da decisão 

elencados no n.º 2 do art. 410.º têm de emergir, resultar do próprio texto, da peça 

escrita, por si só ou conjugada com as regras da experiência comum, o que significa 

que os mesmos têm de ser intrínsecos à própria decisão, como peça autónoma. 

XIV - O erro-vício previsto na al. c) do n.º 2 do art. 410.º do CPP não se confunde com 

errada apreciação e valoração das provas, com o erro de julgamento relativamente à 

apreciação e valoração da prova produzida. 

XV - Tendo como denominador comum a sindicância da matéria de facto, são muito 

diferentes na sua estrutura, alcance e consequências. Aquele examina-se, indaga-se, 

através da análise do texto; esta, porque se reconduz a erro de julgamento da matéria 

de facto, analisa-se em momento anterior à produção do texto, na ponderação 

conjugada e exame crítico das provas produzidas do que resulta a formulação de um 

juízo, que conduz à fixação de uma determinada verdade histórica que é vertida no 

texto; daí que a exigência de notoriedade do erro vício se não estenda ao processo 

cognoscitivo/valorativo, cujo resultado vem a ser inscrito no texto, só este sendo 

susceptível de apreciação. 

XVI - Por outras palavras. Uma coisa é o vício de erro notório na apreciação da prova, 

outra é a valoração desta, o resultado da prova, que o recorrente pode considerar não 

correcta, dela divergir, afrontá-la, só que a manifestação desta divergência, este 

confronto não é passível de enquadramento em estratégia recursiva atendível (não 

cabe no plano da impugnação da matéria de facto possível nos quadros restritos 

consentidos pelo art. 410.º, n.º 2, como extravasa os limites da mais ampla, mas nem 

por isso de contornos ilimitados, impugnação nos termos do art. 412.º, n.º 3 e 4, do 

CPP). 

XVII - Enquanto a valoração da prova, que compete aos julgadores, e só a eles, obedece 

ao regime do art. 127.º, do CPP, e é necessariamente prévia à fixação da matéria de 

facto, o vício da al. c), bem como os demais constantes das als. a) e b) do n.º 2 do 

art.410.º do CPP, só surge perante o texto da decisão proferida em matéria de facto, 

que resultou daquela valoração da prova. 

XVIII - Estamos perante duas realidades que correspondem a dois passos distintos, 

sequenciais, tendo uma origem na outra: o de aquisição processual em resultado do 

julgamento; um outro, posterior, de consignação do que se entendeu ter ficado 
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provado e não provado, no exercício final de um juízo decisório que se debruçou 

sobre a amálgama probatória carreada para os autos e dissecada/ponderada/avaliada 

após o exame crítico das provas, no seu conjunto e interligação, no jogo dialéctico 

das conexões, proximidades, desvios, disfunções, antagonismos. 

XIX - A primeira relaciona-se com a actividade probatória que consiste na produção, 

exame e ponderação crítica dos elementos legalmente admissíveis - excluídas as 

provas proibidas - a habilitarem o julgador a formar a sua convicção sobre a 

existência ou não de concreta e determinada situação de facto. 

XX - O erro vício será algo detectável, necessariamente a juzante desse iter 

cognoscitivo/deliberativo, lançado no texto da decisão, cujo sentido e conformação 

resultou da convicção assumida, que tem a natureza intrínseca de um “produto” de 

uma reflexão sobre dados adquiridos em registo de oralidade e imediação e que a 

partir daí ganha alguma cristalização.  

XXI - Será, se assim quisermos apelidar, no processo cognoscitivo/decisório da matéria 

de facto, um “produto de terceira geração”, sendo o primeiro passo a aquisição 

processual com a produção das provas em julgamento; em segundo lugar, a avaliação 

crítica do acervo probatório adquirido; por último, a formulação do juízo integrativo 

ou não. 

XXII - Não se pode confundir o vício de erro notório na apreciação da prova com a 

valoração desta. Enquanto esta obedece ao regime do art. 127.º do CPP e é prévia à 

fixação da matéria de facto, aquele – bem como os demais vícios constantes das als. 

do n.º 2 do art. 410.º do CPP – só surgem perante o texto da decisão em matéria de 

facto que resultou daquela valoração da prova.  

XXIII - Ora, no concreto caso, a forma de impugnação utilizada pelo ora recorrente nada 

tem a ver com o erro notório na apreciação da prova, não se cingindo ao texto da 

decisão ora recorrida, que, aliás, nem convoca. 

XXIV - A errada valoração da prova, ou o que é o mesmo, o erro de julgamento da matéria 

de facto é insindicável pelo STJ e pelas mesmas razões escapa aos poderes de 

cognição da Relação a apreciação da prova produzida em audiência segundo as regras 

da experiência comum e de acordo com a sua livre convicção, como manda o art. 

127.º, do CPP, a menos que seja requerida a reapreciação da prova gravada, mas 

ainda aí com limitações e desde logo por não ser um segundo julgamento. 

XXV - Por outro lado, não vem invocado o vício previsto na al. a) do n.º 2 do art. 410.º 

do CPP – a insuficiência para a decisão da matéria de facto provada – que, se fosse 

o caso, teria de ser analisada a partir do texto do acórdão recorrido. 

XXVI - A impugnação apresentada é feita “extra muros” do texto da decisão recorrida, 

quando como sabido, o vício decisório há-de ser averiguado, analisado, no seio do 

texto e contexto da decisão recorrida, sem necessidade de pesquisa, interrogação, 

indagação, fora do texto.  

XXVII - Ao longo da motivação e conclusões, o recorrente não refere o texto do acórdão 

recorrido (apenas na conclusão LXVI transcreve excerto, que tem a ver com 

fundamentação da pena única, a fls. 3116 verso, fora, pois, deste quadro), mas a prova 

gravada na 1.ª instância em sede de audiência de julgamento e declarações para 

memória futura. 
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XXVIII - Como vimos, vem alegada a insuficiência de prova para a decisão da matéria 

de facto dada por provada e erro na análise e na valoração da prova produzida e 

examinada em sede de audiência de discussão e julgamento, o que significa que 

estamos perante a invocação, não de erro-vício, mas de erro-julgamento, donde 

decorre que há que analisar se é ou não possível a imputação de errada valoração da 

prova em recurso dirigido a este STJ. 

XXIX - Fora do quadro de reapreciação da prova gravada e da invocação de vícios 

decisórios, a manifestação de divergência com o decidido, sem outra forma, válida, 

de impugnação, conduz a manifesta improcedência do recurso e sua rejeição. 

XXX - Fora dos dois quadros possíveis de impugnação da matéria de facto, e desde que 

não se esteja perante prova vinculada, e a facticidade apurada não se tenha baseado 

em meios de prova legalmente proibidos, a manifestação de divergência com o 

decidido, a desconformidade entre a decisão do julgador e a do próprio recorrente é 

irrelevante, podendo conduzir a manifesta improcedência e rejeição do recurso. 

XXXI - Quando assim acontece, o recorrente expressa uma manifestação de divergência 

com o acervo fáctico adquirido na primeira instância – e ora, na Relação –, 

pretendendo, afinal, discutir as provas, no fundo atacar o concreto desempenho do 

princípio da liberdade de apreciação ou da livre convicção dos julgadores 

estabelecido no citado art. 127.º, do CPP, procurando impor o seu ponto de vista. 

Nesses casos, o que na realidade o impugnante faz é manifestar a sua discordância 

com o decidido ao nível do assentamento da facticidade dada como apurada, 

pretendendo discutir de novo a prova, suscitar a questão da sua valoração, procurando 

impugnar a convicção adquirida pelos julgadores sobre os factos pertinentes à 

imputação do(s) crime(s) por que foi condenado, visando a alteração da matéria de 

facto assente, tendo como objectivo final a sua absolvição. 

XXXII - A impossibilidade deste Tribunal sindicar a prova produzida conduz a que seja 

manifesta a improcedência do recurso neste segmento, que assim, digamos, tem um 

objecto impossível, devendo ser rejeitado, nos termos do art. 420.º, n.º 1, do CPP, 

preceito que nesta perspectiva não padece de inconstitucionalidade. - cfr. neste 

sentido, os acs. do TC n.º 352/98, de 12-05-1988, in BMJ n.º 477, p. 18 e n.º 165/99, 

de 10-03-1999, in Diário da República-II Série, de 28-02-2000 e no BMJ n.º 485, p. 

93. 

XXXIII - Concluindo. Neste segmento, estamos perante recurso que se apresenta como 

manifestamente improcedente, o que é causa de rejeição, com este fundamento, nos 

termos do art. 420.º, n.º 1, al. a), do CPP. 

XXXIV - Destarte, rejeita-se o recurso interposto pelo arguido MFST, no que toca à 

matéria sintetizada nas conclusões I a LXIV, XCVIII e XCIX. 

XXXV - Sem embargo, sempre se dirá. A fundamentação presente no acórdão recorrido 

é clara, a nosso ver, cumprindo, com rigor o que Michele Tarufo preconiza, a 

propósito da transparência da decisão, procedendo a uma análise crítica feita a partir 

da audição da prova gravada em audiência, disponibilizada pelo tribunal a quo, bem 

como das declarações para memória futura, o que é patente e ressalta de todo o 

acórdão quando aborda a pretensão dos recorrentes de alteração da matéria de facto. 

XXXVI - O escrito denota cuidado, atenção redobrada, atenta análise crítica, 

aprofundada, justificando, a par e passo, cada opção de consideração de determinado 
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facto como provado ou não provado, não se enxergando ao longo do texto 

discursador /fundamentador, fresta alguma onde se pudesse visionar/percepcionar 

alguma intermitência de raciocínio, algum inusitado/despropositado compasso de 

espera de justificação, da expressão de algo titubeante, ou sequer claudicante, da 

afirmação do facto em curso, posta atrás, com clareza, assertividade, completude de 

raciocínio justificante do dito, sem margens para colocação de dúvida ou cogitação 

do resultado inverso. 

XXXVII - Os meios de prova caracterizam-se pela sua aptidão para serem por si mesmos 

fontes do convencimento do juiz; são elementos que o juiz pode usar de modo 

imediato para fundamentar a sua decisão. Os meios de obtenção de prova são 

instrumentos de que se servem as autoridades judiciárias para investigar e recolher 

meios de prova. 

XXXVIII - Karl-Heinz Gössel, As proibições de prova no direito processual penal da 

República Federal da Alemanha, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 2, 3.º 

Julho/Setembro 1992, pgs. 397 a 442, começa por referir que por doutrina das 

proibições de prova compreende-se a doutrina das proibições de investigação de 

determinados factos relevantes para o objecto do processo, bem como das proibições 

de levar determinados factos ao objecto da sentença e, finalmente, das consequências 

processuais da violação daquelas proibições, sendo hoje generalizadamente aceite a 

distinção formal entre as proibições de produção de prova (limitação já ao nível dos 

próprios factos a investigar) e proibições de valoração de prova (impedindo que 

determinados factos sejam objecto da sentença). 

XXXIX - As proibições de prova dão lugar a provas nulas – art. 38.º, n.º 2, da CRP. 

XL - A lei portuguesa proíbe as provas fundadas na violação da integridade física e moral 

do agente e as provas que violem ilicitamente a privacidade. 

XLI - A afirmação da autonomia das proibições de prova em relação às nulidades e a 

destrinça entre métodos, absoluta e relativamente proibidos, estava já presente no 

acórdão deste STJ de 8-02-1995, proferido no processo n.º 47.084, publicado in 

CJSTJ 1995, tomo 1, p. 194. 

XLII - Tem aqui pleno cabimento o acórdão de 15.10.2003, proferido no processo n.º 

1882/03-3.ª Secção, sumariado em Código de Processo Penal, Notas e Comentários, 

de Vinício Ribeiro, p. 986, de acordo com o qual “(…) As proibições de provas estão 

enunciadas no art. 126.º, n.º 1, do CPP, e desse preceito não constam, nem enquanto 

tais nem integráveis em qualquer das espécies que revelem ofensa da integridade 

física ou moral das pessoas, as declarações prestadas perante funcionários da PJ sem 

os declarantes terem sido constituídos arguidos e sem a assistência de advogado 

(…)”. 

XLIII - O bem jurídico protegido nos crimes de abuso sexual de crianças é a liberdade e 

autodeterminação sexual, ligado a outro bem jurídico, a saber, o do livre 

desenvolvimento da personalidade do menor na esfera sexual, devendo considerar-

se a Secção II como um capítulo importante da função de protecção penal das 

crianças e dos jovens até certos limites de idade – assim, Figueiredo Dias, 

Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo I, p. 442. Mais à frente, p. 541, 

especifica que trata-se ainda “de proteger a autodeterminação sexual, mas sob uma 

forma muito particular: não face a condutas que representem a extorsão de contactos 
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sexuais por forma coactiva ou análoga, mas face a condutas de natureza sexual que, 

em consideração da pouca idade de vítima, podem, mesmo sem coacção, prejudicar 

gravemente o livre desenvolvimento da sua personalidade”. 

XLIV - O bem jurídico protegido pela incriminação do crime de abuso sexual de crianças, 

p. p. art. 171.º, n.º 1, do CP, é o da liberdade da pessoa menor de 14 anos, que se 

presume legalmente incapaz de avaliar o sentido e alcance de acto sexual de relevo 

praticado nela, mesmo que nele consinta. 

XLV - E sendo a liberdade sexual uma das valiosas manifestações da liberdade individual, 

na sua dimensão multifacetada, a conduta integrante de acto sexual de relevo contra 

criança naquela faixa etária, atentatório como é da sua liberdade individual, 

enquadra-se no conceito de criminalidade violenta previsto no art. 1.º, al. j), do CPP, 

que na redacção originária considerava criminalidade violenta “as condutas que 

dolosamente se dirigirem contra a vida, a integridade física ou a liberdade das pessoas 

e forem puníveis com pena de prisão de máximo igual ou superior a 5 anos”, 

anotando-se que com a redacção dada pelo art. 1.º da Lei n.º 26/2010, de 30 de 

Agosto, a par da já contemplada liberdade pessoal, foi aditada a referência a 

“liberdade e autodeterminação sexual” (para além de englobar referência a 

autoridade pública).  

XLVI - A pena unitária tem de responder à valoração, no seu conjunto e interconexão, 

dos factos e personalidade do arguido, afigurando-se-nos que no caso a pluralidade 

emerge de mera ocasionalidade. 

XLVII - Na verdade, a facticidade dada por provada não permite formular um juízo 

específico sobre a personalidade do arguido que ultrapasse a avaliação que se 

manifesta pela própria natureza dos factos praticados, não se mostrando provada 

tendência radicada na personalidade, ou seja, que o ilícito global seja produto de 

tendência criminosa do agente, antes correspondendo no singular contexto ora 

apreciado, a reiteração de condutas, ocorridas entre 2014 e início de 2015 até 25 de 

Maio, restando a expressão de ocasionalidades procuradas pelo arguido. 

XLVIII - Neste contexto, valorando o ilícito global perpetrado, ponderando em conjunto 

a gravidade dos factos e a sua relacionação com a personalidade do arguido, tendo 

em conta a moldura do concurso que vai de 1 ano e 6 meses a 25 anos de prisão, 

atendendo ao conjunto dos factos, a conexão entre eles, períodos temporais da 

actuação, a ausência de antecedentes criminais, é de concluir por um elevado grau de 

demérito da conduta do recorrente, sendo no caso de justificar-se intervenção 

correctiva por parte do STJ, conferindo uma pena proporcional em relação ao ilícito 

global.  

XLIX - Ponderados todos os elementos disponíveis, considerando a sequência da prática 

dos crimes, a dimensão global do comportamento delituoso do arguido, não se 

estando perante uma situação que espelhe uma “carreira criminosa”, convocando um 

factor de compressão superior ao usado no acórdão recorrido, que foi de 1/4, 

ponderando-se como ajustada a solução de valor abaixo desse, julga-se adequada e 

proporcional a fixação da pena conjunta em 5 (cinco) anos de prisão, a qual não 

afronta os princípios da necessidade, proibição do excesso ou proporcionalidade das 

penas – art. 18.º, n.º 2, da CRP –, nem as regras da experiência, antes é adequada e 
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proporcional à defesa do ordenamento jurídico, e não ultrapassa a medida da culpa 

do recorrente. 

L - A aplicação de uma pena de substituição não é uma faculdade discricionária do 

tribunal mas, pelo contrário, constitui um verdadeiro poder/dever, sendo concedida 

ou denegada no exercício de um poder vinculado.  

LI - No caso presente considera-se ser de ter presente a singularidade da situação 

processual do recorrente. 

LII - O arguido foi detido no dia 25-05-2015, ficando em prisão preventiva até 23-05-

2017, data em que, decorrendo o julgamento, foi ordenada a sua libertação. 

LIII - O sistema de justiça demandou para definição da situação processual do arguido na 

primeira instância mais um ano e dois meses após a libertação do arguido, pois o 

acórdão do Colectivo de Sintra data de 26-07-2018. 

LIV - Para este atraso não terá contribuído o arguido até porque preso, não sendo 

responsável pelo demorado funcionamento do sistema de justiça. 

LV - O arguido trabalha como empregado de balcão e está inserido familiarmente e 

apoiado, pelo que voltar ao cárcere, após vida em liberdade durante mais de três anos 

é situação que poderá ser evitada.  

LVI - Da perícia de avaliação da personalidade e perigosidade do arguido, constante de 

fls. 1847 a 1852, do 6.º volume, retira-se que o arguido não revela dinâmicas ou 

sintomas psicopatológicos. Em relação à perigosidade independente do quadro 

psicopatológico a personalidade descrita demonstra ausência de atitudes negativas. 

Tem rede de apoio social, com apoio presente e funcionante. Tem recursos cognitivos 

e psicossociais que lhe permitem gerir e conter eventuais conteúdos ou 

comportamentos potencialmente disruptivos, ainda que eles se afigurem como 

ausentes. É apontado risco de violência baixo, incluídos os riscos de eventuais 

comportamentos sexualmente abusivos.   

LVII - Neste singular quadro considera-se ser de conceder uma oportunidade ao 

recorrente, constituindo a substituição da pena um sério aviso e uma solene 

advertência no sentido de que o recorrente terá de pautar a sua vida de acordo com a 

lei. 

LVIII - Neste quadro, tendo presente que sempre serão de evitar riscos de fractura 

familiar, social, e comportamental como factores de exclusão, e assumindo por outra 

via, o risco que sempre estará presente em decisões deste tipo, com projecção e 

avaliação da sua justeza no futuro, suspender-se-á a execução da pena, nos termos do 

art. 50.º do CP.  

LIX - Nesta perspectiva, crê-se ser fundada a esperança de que a socialização em 

liberdade possa ser lograda e não saírem defraudadas as expectativas comunitárias 

de reposição/estabilização da ordem jurídica, da confiança na validade da norma 

violada e no cumprimento do direito, nem será demasiado arriscado conceder uma 

oportunidade ao recorrente, suspendendo a execução da pena, por haver condições 

para alcançar a concretização da socialização em liberdade, enfim, a finalidade 

reeducativa e pedagógica, que enforma o instituto, e que face ao disposto no n.º 5 do 

art. 50.º, terá a duração de cinco anos, com sujeição a regime de prova, nos termos 

do art. 53.º, n.º 3, como aquele do CP. 
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LX - A simples ameaça da execução da pena como medida de reflexos sobre o 

comportamento futuro será suficiente para dissuadir o recorrente de futuros crimes, 

evitará a repetição de comportamentos delituosos por parte do mesmo, dando-se 

crédito à capacidade de resposta e inserção social nos próximos cinco anos. 

LXI - Sendo certo que todo o juízo de prognose sobre um futuro comportamento comporta 

inevitavelmente algum risco, no caso concreto, podemos afirmar que tal juízo de 

prognose favorável sobre o futuro comportamento do recorrente não se mostra 

demasiado arriscado. 

LXII - Por outro lado, a pena de suspensão não colocará em causa de forma irremediável 

a necessária tutela dos bens jurídicos e a estabilização contrafáctica das expectativas 

comunitárias.  

LXIII - Certo da solene advertência que lhe é feita, o recorrente, que esteve privado de 

liberdade durante dois anos, terá de aproveitar a oportunidade agora concedida, e 

após esta chamada à razão, tem de mostrar ser merecedor da confiança que agora o 

tribunal nele deposita no sentido de uma forte muralha na prevenção da reincidência. 

LXIV - Oportunidades de mudança de rumo, nem sempre as há. Mas, quando surgem, há 

que agarrá-las, preservá-las, e fazer por merecer o voto de confiança. 

LXV - Nestes termos, considera-se estarem reunidas as condições para que seja decretada 

a suspensão da execução da pena aplicada ao recorrente. A pena aplicada ao arguido 

será suspensa por cinco anos, com sujeição a regime de prova, nos termos do art. 

53.º, n.ºs 2 e 3, do CP, assente em plano de reinserção social, nos termos a definir 

pelos serviços competentes. 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 142/15.8PKSNT.L1.S1 - 3.ª Secção 

Raúl Borges (Relator) 

 Manuel Augusto de Matos 

 

 Imparcialidade 

 Recusa de juiz 

 Rejeição 

 

I -  O princípio do juiz natural ou legal está consagrado no n.º 9 do art. 32.º da CRP como 

uma das garantias de defesa em processo penal, com o alcance de proibir a 

designação arbitrária de um juiz ou tribunal para decidir um caso submetido a juízo, 

em ordem a assegurar uma decisão imparcial e isenta. 

II -  Integrado no Título I - Do juiz e do tribunal - Capítulo VI - Dos impedimentos, 

recusas e escusas – estabelece o art. 43.º, do CPP, sobre Recusas e escusas. 

III - Luís Osório Castro Oliveira, no Comentário do Código de Processo Penal 

Português, II, Coimbra, 1932, p. 225, afirmava: “Quando às pessoas, que intervêm 

no processo, se exige um comportamento imparcial e independente, a capacidade em 

concreto pode faltar pela presença duma circunstância especial da causa que ameaça 

aquela imparcialidade e independência. Chegamos assim aos impedimentos e 

suspeições. Nestes casos falta a capacidade específica por existir motivo especial que 
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inibe a pessoa de exercer a função num determinado caso. Os impedimentos 

distinguem-se das suspeições porque naqueles como causas se englobam as 

circunstâncias que segundo o legislador, afectam sempre a imparcialidade ou a 

independência do julgador e que, por isso, devem ser denunciadas pelos impedidos; 

já as causas de suspeições são aquelas que podem afectar essa imparcialidade ou 

independência e só pelas partes devem ser arguidas, só elas sendo juízes para 

determinarem se aquela possibilidade se pode tornar ou não em realidade”. 

IV - Manuel Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo Penal, I, Lisboa, 1955, a pgs. 

234/5, afirmava: “A organização judiciária é toda vertida no sentido de obter as 

máximas garantias de objectiva imparcialidade da jurisdição. Mas não basta a 

existência efectiva de imparcialidade. Importa que tenha lugar a confiança geral na 

objectividade da jurisdição. Por isso naqueles casos em que a imparcialidade do juiz 

ou a confiança do público nessa imparcialidade é, fundadamente, periclitante, o juiz 

não pode funcionar no respectivo processo. O juiz pessoalmente, e não o tribunal, 

estará, então, impedido (judex inhabilis) de funcionar, ou pode ser considerado 

suspeito (judex suspectus). O juiz está impedido ou é inábil, por força da lei; e é 

suspeito, por decisão própria ou por recusa das partes, baseada na existência dos 

factos que fundamentam suspeição. Mais à frente, sobre suspeições, na p. 237, 

esclarecia o Autor: “Os mesmos motivos da necessária imparcialidade da pessoa do 

juiz e de confiança pública nessa imparcialidade determinam a enumeração dos 

fundamentos de suspeição. As suspeições baseiam-se em factos menos nítidos, em 

que se não revela tão forte a ligação do resultado do processo com o interesse pessoal 

do juiz, e por isso a capacidade subjectiva deste não é necessariamente excluída. Mas, 

de toda a maneira a possibilidade de estabelecer uma ligação entre o interesse pessoal 

do juiz e o processo, ou as pessoas que nele intervêm é suficiente para suscitar o 

perigo duma relacionação da actividade judicial com o seu interesse pessoal que 

ofusque ou perturbe a sua imparcialidade. Não importa, aliás, que na realidade das 

coisas, o juiz permaneça imparcial; interessa sobretudo, considerar se em relação com 

o processo poderá ser reputado imparcial, em razão dos fundamentos de suspeição 

verificados. É este também o ponto de vista que o próprio juiz deve adoptar para 

voluntariamente declarar a sua suspeição. Não se trata de confessar uma fraqueza: a 

impossibilidade de vencer ou recalcar questões pessoais, ou de fazer justiça, contra 

eventuais interesses próprios; mas de admitir ou não admitir o risco do não 

reconhecimento público da sua imparcialidade pelos motivos que constituem 

fundamento da suspeição”.  

V - Extrai-se do acórdão do TC n.º 135/88, de 16-06-1988, proferido no processo n.º 

137/87 - 2.ª Secção, publicado no Diário da República, II Série, n.º 208, de 8-09-

1988 e no BMJ n.º 378, p. 176: “A independência dos juízes é, acima de tudo, um 

dever – um dever ético social. A «independência vocacional», ou seja, a decisão de 

cada juiz de, ao «dizer o direito», o fazer sempre esforçando-se por se manter alheio 

– e acima – de influências exteriores, é, assim, o seu punctum saliens. A 

independência, nesta perspectiva, é, sobretudo, uma responsabilidade que terá a 

«dimensão» ou a «densidade» da fortaleza de ânimo, do carácter e da personalidade 

moral de cada juiz. Com sublinhar estes pontos, não pode, porém, esquecer-se a 

necessidade de existir um quadro legal que «promova» e facilite aquela 
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«independência vocacional». Assim, necessário é, inter alia, que o desempenho do 

cargo de juiz seja rodeado de cautelas legais destinadas a garantir a sua 

imparcialidade e a assegurar a confiança geral na objectividade da jurisdição. É que, 

quando a imparcialidade do juiz ou a confiança do público nessa imparcialidade é 

justificadamente posta em causa, o juiz não está em condições de «administrar a 

justiça». Nesse caso, não deve poder intervir no processo, antes deve ser pela lei 

impedido de funcionar – deve, numa palavra, poder ser declarado iudex inhabilis”.  

VI - A propósito, escreveu Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, I volume, 

Coimbra, 1981, p. 315: “É através da característica da independência dos juízes, 

(que) se asseguram os fundamentos de uma actuação livre dos tribunais perante 

pressões que se lhes dirijam do exterior. Isto não basta, porém, para que fique do 

mesmo passo preservada a objectividade de um julgamento: é ainda necessário, ao 

lado e para além daquela segurança geral, não permitir que se ponha em dúvida a 

«imparcialidade» dos juízes, já não em face de pressões exteriores, mas em virtude 

de especiais relações que os liguem a um caso concreto que devam julgar. (…) e o 

que interessa – convém acentuar – não é tanto o facto de, a final, o juiz ter conseguido 

ou não manter a imparcialidade, mas sim defendê-lo da suspeita de a não ter 

conservado, não dar azo a qualquer dúvida, por esta via reforçando a confiança da 

comunidade nas decisões dos seus magistrados.” 

VII - O acórdão do TC n.º 227/97, de 12-03-1997, proferido no processo n.º 675/95 - 1.ª 

Secção, publicado no Diário da República, II Série, n.º 146, de 27-06-1997 e no BMJ 

n.º 465, p. 155 segue de perto o mencionado acórdão n.º 135/88. 

VIII - O motivo sério e grave adequado a gerar a desconfiança sobre a imparcialidade do 

julgador há-de resultar de objectiva justificação, avaliando as circunstâncias 

invocadas pelo requerente, não pelo convencimento subjectivo deste, mas pela 

valoração objectiva das mesmas circunstâncias, a partir do senso e experiência 

comuns, conforme juízo do cidadão de formação média da comunidade em que se 

insere o julgador; o que importa é, pois, determinar se um cidadão médio, 

representativo da comunidade, pode, fundadamente, suspeitar que aquele Juiz, 

influenciado pelo facto invocado, deixe de ser imparcial e injustificadamente o 

prejudique. 

IX - Constitui jurisprudência que se julga pacífica que a simples discordância jurídica em 

relação aos actos processuais praticados por um Juiz, podendo e devendo conduzir 

aos adequados mecanismos de impugnação processual, não podem fundar a petição 

de recusa (Assim, o acórdão do STJ de 16-05-2002, processo n.º 3914/01-5.ª). 

X - Impõe-se, assim, que ao lançar mão de um acto tão extremo como é o da recusa de 

um determinado e identificado Juiz que se apresentem motivos objectivos, sérios e 

graves adequados a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. Até porque a 

recusa de um juiz é um acto relevante e grave, com fundamento na suspeita sobre a 

idoneidade do julgador, princípio básico e inerente à judicatura. 

XI - Como referiu o acórdão de 6-11-1996, CJSTJ 1996, tomo 3, pág. 187, a 

imparcialidade do tribunal é uma exigência que resulta da Constituição da República 

e o direito a que uma causa seja decidida por um tribunal imparcial está 

expressamente consagrado na Convenção Europeia dos Direitos do Homem”. 
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XII - O incidente de recusa não comporta no seu seio incidente de reclamação de 

distribuição dos autos. 

XIII - O deferimento de um pedido de recusa ou de escusa será excepcional. Como se 

diz no acórdão deste STJ de 5-04-2000, proferido no processo n.º 156/2000-3.ª 

Secção, SASTJ, n.º 40, p. 44 e CJSTJ 2000, tomo 2, p. 244 “Só deve ser deferida 

escusa ou recusado o juiz natural quando se verifiquem circunstâncias muito rígidas 

e bem definidas, tidas por sérias, graves e irrefutavelmente denunciadoras de que ele 

deixou de oferecer garantias de imparcialidade e isenção”. 

XIV - Como salientou o acórdão deste STJ de 7-04-2010, proferido no processo n.º 

1257/09TDLSB.L1-A.S1-3.ª Secção: “No âmbito da jurisdição penal, o legislador, 

escrupuloso no respeito pelos direitos dos arguidos, consagrou como princípio 

sagrado e inalienável o do juiz natural. Pressupõe tal princípio que intervirá na causa 

o juiz que o deva ser segundo as regras de competência legalmente estabelecidas para 

o efeito. O mesmo princípio só é de remover em situações limite, ou seja, unicamente 

e apenas quando outros princípios ou regras, porventura de maior dignidade, o 

ponham em causa, como sucede por exemplo, quando o juiz natural não oferece 

garantias de imparcialidade e isenção no exercício do seu múnus”. 

XV - Como consta do acórdão de 11-11-2010, proferido no processo n.º 

49/00.3JABRG.G1.S1-5.ª Secção: “Para afastar o juiz natural não é suficiente um 

qualquer motivo que alguém possa considerar como gerador de desconfiança sobre a 

imparcialidade do juiz. É preciso que o motivo seja sério e grave, pois, repete-se, o 

juiz natural só pode ser arredado se isso for exigido pela salvaguarda dos valores que 

a sua consagração visou garantir: imparcialidade e isenção. É por isso que o 

deferimento de um pedido de escusa será excepcional.”.  

XVI - De igual forma no acórdão de 10-04-2014, proferido no processo n.º 

287/12.6JACBR.C1-A.S1 - 3.ª Secção, onde se pode ler: “Os pedidos de recusa e 

escusa, na medida em que põem em causa a imparcialidade da justiça e o princípio 

do juiz natural, pressupõem situações excepcionais, fundadas em suspeita séria e 

grave, objectivamente adequada a gerar desconfiança sobre a imparcialidade na 

administração da justiça em determinado caso concreto, que só pela ponderação do 

circunstancialismo concreto se poderá decidir”. 

XVII - Como refere Germano Marques da Silva, in Curso de Processo Penal, I, 2000, p. 

233, a imparcialidade “pode apreciar-se de maneira subjectiva e objectiva. Naquela 

perspectiva, significa que o juiz deve actuar com serenidade, sem paixão, pré-juízo 

ou interesse pessoal; nesta, na perspectiva objectiva, que nenhuma suspeita legítima 

exista no espírito dos que estão sujeitos ao poder judicial. À imparcialidade íntima 

das pessoas deve juntar-se a imparcialidade aparente do sistema”. 

XVIII - Extrai-se do acórdão de 21-03-2013, proferido no processo n.º 19/13.1YFLSB, 

desta 3.ª Secção: “O artigo 43.º do Código de Processo Penal, ao dispor sobre recusa 

e escusa do juiz, estabelece um regime que tem como primeira finalidade prevenir e 

excluir as situações em que possa ser colocada em dúvida a imparcialidade do juiz. 

Tem, como os impedimentos, uma função de garantia da imparcialidade, aliás, assim 

expressamente referida na epígrafe do Capítulo VI do Título II, artigos 122.° a 136.° 

do Código de Processo Civil. A imparcialidade do juiz (e, por isso, do tribunal), 

constitui, pois, uma garantia essencial para quem submeta a um tribunal a decisão da 
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sua causa. A imparcialidade do juiz e do tribunal, no entanto, não se apresenta sob 

uma noção unitária. As diferentes perspectivas, vistas do exterior, do lado dos 

destinatários titulares do direito ao tribunal imparcial, reflectem dois modos, diversos 

mas complementares, de consideração e compreensão da imparcialidade: a 

imparcialidade subjectiva e a imparcialidade objectiva. Na perspectiva subjectiva do 

conceito, a imparcialidade tem a ver com a posição pessoal do juiz, e pressupõe a 

determinação ou a demonstração sobre aquilo que um juiz, que integra o tribunal, 

pensa no seu foro íntimo perante um certo dado ou circunstância, e se guarda, em si, 

qualquer motivo para favorecer ou desfavorecer um interessado na decisão. A 

perspectiva subjectiva, por princípio, impõe que existam provas que permitam 

demonstrar ou indiciar relevantemente uma tal predisposição, e, por isso, a 

imparcialidade subjectiva presume-se até prova em contrário. Neste aspecto, a função 

dos impedimentos constitui um modo cautelar de garantia da imparcialidade 

subjectiva. Mas a dimensão subjectiva não basta à afirmação da garantia. Releva, 

também, e cada vez mais com acrescido reforço, uma perspectiva objectiva, que é 

consequência da intervenção no direito processual, com o suporte de um direito 

fundamental, de um conceito que não era, por tradição, muito chegado à cultura 

jurídica continental: a aparência, que é traduzida no adágio “justice must not only be 

done; it must also be seen to be done”, que revela as exigências impostas por uma 

sensibilidade acrescida dos cidadãos às garantias de uma boa justiça. Na perspectiva 

objectiva, em que são relevantes as aparências, intervém, por regra, considerações de 

carácter orgânico e funcional (v. g., a não cumulação de funções em fases distintas 

de um mesmo processo), mas também todas as posições com relevância estrutural ou 

externa, que de um ponto de vista do destinatário da decisão possam fazer suscitar 

dúvidas, provocando o receio, objectivamente justificado, quanto ao risco da 

existência de algum elemento, prejuízo ou preconceito que possa ser negativamente 

considerado contra si”. 

XIX - O pedido de recusa do juiz para intervir em determinado processo pressupõe, e só 

poderá ser aceite, quando a intervenção correr o risco de ser considerada suspeita, 

por existir motivo sério e grave adequado a gerar dúvidas sobre a sua imparcialidade 

ou quando tenha tido intervenção anterior no processo fora dos casos do art. 40.° do 

CPP – art. 43.°, n.ºs 1, 2 e 4 do mesmo diploma. 

XX - A lei tem o cuidado de especificar as situações de cumulação de intervenção 

processual que podem ser susceptíveis de objectivamente gerar dúvidas ou 

apreensões dos destinatários da decisão - são as situações enunciadas 

especificadamente no art. 40.º do CPP. 

XXI - Ademais em casos semelhantes já este STJ no sentido de se não verificar razão 

para recusa. Assim, no acórdão de 22-01-2013, proferido no processo n.º 

673/02.0TAVIS.C1-A.S1, da 3.ª Secção, onde consta: “As suspeições arrancam de 

uma particular posição do julgador ante a causa, que pode comprometer a postura de 

independência e de imparcialidade, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do art. 43.º do CPP, 

desde que se perfile o concreto risco de verificação de motivo sério e grave adequado 

a gerar a desconfiança sobre a sua imparcialidade, não podem ser declaradas 

voluntariamente, antes ser requeridas pelo julgador ao tribunal competente, se não o 

tiver feito o MP, o arguido, assistente ou partes civis (n.ºs 3 e 4 do art. 43.º do CP). 
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XXII - Mas a intervenção do juiz noutro processo ou em fases anteriores do mesmo (art. 

40.º), também pode configurar motivo de suspeição nos termos do n.º 2 do art. 43.º 

do CPP. 

XXIII - No caso, estamos perante a questionada e denominada imparcialidade objectiva: 

intervenção processual, em fase anterior do mesmo processo, que não integra motivo 

de impedimento nos termos do art. 40.º do CPP.  

XXIV - Na primeira intervenção, então como Procurador-Geral Adjunto neste Supremo 

Tribunal, o ora recusado teve intervenção no inquérito n.º …, tendo nele inquirido 

uma testemunha, após o que remeteu o processo ao Exmo. Vice Procurador-Geral da 

República para decisão por nele serem visados Juízes Conselheiros. 

XXV - Na segunda intervenção, agora já como Juiz Conselheiro, teve intervenção no 

inquérito n.º …, a julgar recusa em sede de recurso do despacho de rejeição do 

requerimento de abertura de instrução, distribuído ao Conselheiro … e contra o qual 

foi decidido o ora questionado incidente de recusa, por intervenção anterior do 

Relator nos processos n.ºs … e ….. 

XXVI - Como refere o Magistrado ora recusado: “ O que está em causa nos autos em que 

é visado o Sr. Conselheiro … não tem a ver com o inquérito, mas com questões 

respeitantes à intervenção processual do magistrado visado em assunto também 

estranho à matéria decidenda do mesmo inquérito”. 

XXVII - Perante os factos invocados como fundamento da recusa requerida, não é de 

admitir a susceptibilidade, do ponto de vista do cidadão médio da comunidade onde 

se insere o julgador, face à motivação apresentada, de ocorrer desconfiança sobre a 

imparcialidade do Juiz Conselheiro visado, por não existir motivo sério, grave, 

adequado a gerar a desconfiança sobre a sua imparcialidade, justificativo da sua 

recusa. 

XXVIII - Pelo exposto, o fundamento que a requerente invoca não tem viabilidade, sendo 

indeferido o pedido. 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 17/17. 6YGLSB-I.S1 - 3.ª Secção 

 Raúl Borges (Relator) 

 Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso penal 

 Tráfico de estupefacientes 

 Correio de droga 

 Regime penal especial para jovens 

 Expulsão 

 Perda de bens a favor do Estado 

 Dupla conforme  

 Rejeição 
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I - O ora recorrente foi condenado pela prática, em autoria material, de um crime de 

tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo art. 21.º, n.º 1, do DL 15/93, na pena de 5 anos 

e 6 meses de prisão, o que foi mantido/confirmado por acórdão da Relação de Lisboa. 

II - Haverá que ter em conta que o acórdão ora recorrido é um acórdão confirmativo, 

havendo uma identidade total, completa, absoluta e plena, e como assim, como se 

procurará demonstrar, impeditiva de recurso, de forma total, no que respeita à 

pretensão de reapreciação da matéria decisória que conduziu à condenação na 

referida pena. 

III - Este STJ tem entendido que, em caso de dupla conforme, à luz do art. 400.º, n.º 1, al. 

f), do CPP, são irrecorríveis as penas parcelares, ou únicas, aplicadas em medida 

igual ou inferior a oito anos de prisão e confirmadas pela Relação, restringindo-se a 

cognição às penas de prisão, parcelares e/ou única, aplicadas em medida superior a 

oito anos de prisão. 

IV - A alteração legislativa de 2007, no que tange a esta al. f), teve um sentido restritivo, 

impondo uma maior restrição ao recurso, referindo a pena aplicada e não já a pena 

aplicável, quer no recurso directo, quer no recurso de acórdãos da Relação que 

confirmem decisão de primeira instância, circunscrevendo a admissibilidade de 

recurso das decisões da Relação confirmativas de condenações proferidas na primeira 

instância às que apliquem pena de prisão superior a oito anos. 

V - Com efeito, à luz do art. 400.º, n.º 1, al. f), do CPP, na redacção actual, só é possível 

o recurso de decisão confirmatória da Relação no caso de a pena aplicada ser superior 

a 8 anos de prisão.  

VI - Esta solução quanto a irrecorribilidade de decisões proferidas, em recurso, pelo 

Tribunal da Relação, enquanto confirmativas da deliberação da primeira instância, 

que tenha aplicado pena de prisão igual ou inferior a oito anos, não ofende qualquer 

garantia do arguido, nomeadamente, o direito ao recurso, expressamente incluído na 

parte final do n.º 1 do art. 32.º da CRP pela 4.ª Revisão Constitucional (introduzida 

pela Lei Constitucional n.º 1/97, de 20-09 – DR, I-A, n.º 218/97, de 20-09-1997, 

entrada em vigor em 5-10-1997). 

VII - O direito ao recurso em matéria penal inscrito como integrante da garantia 

constitucional do direito à defesa (art. 32.º, n.º 1, da CRP) está consagrado em um 

grau, possibilitando a impugnação das decisões penais através da reapreciação por 

uma instância superior das decisões sobre a culpabilidade e a medida da pena, sendo 

estranho a tal dispositivo a obrigatoriedade de um terceiro grau de jurisdição, por a 

Constituição, no seu art. 32.º, se bastar com um duplo grau de jurisdição, já 

concretizado no caso dos autos, aquando do julgamento pela Relação. 

VIII - No caso em reapreciação, há uma afirmação de identidade de decisão no que 

respeita à condenação do recorrente, que é total, pois que o Tribunal da Relação de 

Lisboa confirmou na íntegra o acórdão do Colectivo do Juízo Central Criminal de 

Lisboa, estando-se, pois, perante a assunção de uma dupla conforme condenatória, 

no caso, total, mostrando-se cumprido o duplo grau de jurisdição exercido pela 

Relação em via de recurso. 

IX - As garantias de defesa do arguido em processo penal não incluem o 3.º grau de 

jurisdição, por a Constituição, no seu art. 32.º, se bastar com um 2.º grau, já 

concretizado no presente processo. 
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X -  O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal da Relação em segunda instância, 

consubstancia a garantia do duplo grau de jurisdição. 

XI - O TC tem vindo a afirmar que o direito ao recurso como garantia de defesa do arguido 

não impõe um duplo grau de recurso e no mesmo sentido se tem pronunciado o STJ. 

XII - O princípio da dupla conforme, impeditivo de um terceiro grau de jurisdição e 

segundo grau de recurso, que não pode ser encarado como excepção ao princípio do 

direito ao recurso, consagrado no art. 32.º, n.º 1, da CRP, é assegurado através da 

possibilidade de os sujeitos processuais fazerem reapreciar, em via de recurso, pela 

2.ª instância, a precedente decisão; por outro lado, como revelação ou indício de 

coincidente bom julgamento nas duas instâncias, impede, ou tende a impedir, que um 

segundo juízo, absolutório ou condenatório, sobre o feito, seja sujeito a uma terceira 

apreciação pelos tribunais. 

XIII - Resulta do exposto que o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa é irrecorrível 

na medida em que manteve a pena aplicada ao arguido.  

XIV - A pena aplicada ao recorrente, fixada pelo Colectivo do Juízo Criminal Central de 

Lisboa - Juiz 10, mantida/confirmada pela Relação, em medida inferior a oito anos 

de prisão, inviabiliza a possibilidade do recurso e a reapreciação das questões, 

ficando fora do âmbito de apreciação do presente recurso as questões relativas à 

declaração de perda do dinheiro apreendido, bem como à aplicação do regime do DL 

401/82, de 23 de Setembro, à luz do qual pretendia atenuação especial da pena, 

verificando-se dupla conforme, que veda ao arguido a possibilidade de recurso, 

quanto a tais pontos.  

XV - Assente que a decisão em crise é insusceptível de recurso, impõe-se a rejeição do 

recurso interposto pelo arguido, no que tange às questões suscitadas a propósito do 

crime por que foi condenado. Assim sendo, é de rejeitar o recurso. 

 

08-07-2020 

Proc. n.º 54/19.6JDLSB.L1.S1 - 3.ª Secção 

Raúl Borges (Relator) 

 Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Alcoolemia  

 Exame de pesquisa de álcool 

 Validade 

 Valor probatório 

 Rejeição 

 

I - Extrai-se do acórdão deste STJ, proferido em 5-12-2012, no processo n.º 

105/11.2TBRMZ.E1-A.S1, desta 3.ª Secção: “O recurso extraordinário para fixação 

de jurisprudência constitui uma espécie de recurso classificado como «recurso 

normativo», por contraposição com o denominado «recurso hierárquico»; no recurso 

normativo, o objecto é constituído pela determinação do sentido de uma «norma», 
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com força quase obrigatória e, de qualquer modo, geral e abstracta, a benefício 

directo dos valores da certeza e da segurança jurídica, unificando a interpretação e o 

sentido de uma norma ou dimensão normativa que os tribunais de recurso 

consideravam de modo divergente”.  

II - Referindo igualmente o presente recurso como recurso categorialmente designado 

como “normativo”, que não tem por objecto a decisão de uma questão ou de uma 

causa, mas apenas a definição do sentido de uma norma – no rigor, a construção 

jurisprudencial de uma norma ou quase-norma perante divergências de interpretação 

– veja-se o acórdão de 21-03-2013, proferido no processo n.º 456/07.0TALSD.S1, 

desta 3.ª Secção. 

III - A uniformização de jurisprudência fixa uma das várias interpretações possíveis da 

lei, cria a norma correspondente, para depois fazer aplicação dela ao caso concreto. 

Assim, a uniformização traduz a existência de uma norma jurídica elegendo uma 

determinada interpretação que, em princípio, se impõe genericamente, o que implica, 

quanto a ela, seja possível o accionamento do processo de fiscalização abstracta 

sucessiva de constitucionalidade.  

IV - O recurso para fixação de jurisprudência é um recurso excepcional, com tramitação 

especial e autónoma, tendo como objectivo primordial a estabilização e a 

uniformização da jurisprudência, eliminando o conflito originado por duas decisões 

contrapostas a propósito da mesma questão de direito e no domínio da mesma 

legislação. 

V - Do carácter excepcional deste recurso extraordinário decorre necessariamente um 

grau de exigência na apreciação da respectiva admissibilidade, compatível com tal 

incomum forma de impugnação, em ordem a evitar a vulgarização, a banalização dos 

recursos extraordinários. 

VI - Como se extrai do acórdão do STJ de 26-09-1996, proferido no processo n.º 47.750, 

publicado na CJSTJ 1996, tomo 3, p. 143, face à natureza excepcional do recurso, a 

interpretação das normas que o regulam deve fazer-se apertis verbis, ou seja, com o 

rigor bastante para o conter no seu carácter extraordinário e não o transformar em 

mais um recurso ordinário na prática. 

VII - Sendo o recurso de fixação de jurisprudência um recurso extraordinário e, por isso, 

excepcional, deve entender-se que a interpretação das regras jurídicas disciplinadoras 

deste recurso deve fazer-se com as restrições e o rigor inerentes (ou exigidas) por 

essa excepcionalidade.   

VIII - O “Assento” n.º 9/2000, de 30-03-2000, publicado no DR, I Série - A, de 27-05-

2000, fixou jurisprudência no sentido de que, no requerimento de interposição de 

recurso deveria constar, sob pena de rejeição, para além dos requisitos exigidos no 

n.º 2 do art. 438.º, o sentido em que deveria fixar-se a jurisprudência cuja fixação era 

pretendida. 

IX - O acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 5/2006, de 20-04-2006, publicado no 

DR, I Série - A, de 6-06-2006, que reputou ultrapassada a jurisprudência assim 

fixada, procedeu ao seu reexame, e fixou-a no sentido de que no requerimento de 

interposição do recurso extraordinário de fixação de jurisprudência o recorrente ao 

pedir a resolução do conflito não tem de indicar o sentido em que deve fixar-se 

jurisprudência. 
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X - Sendo basicamente necessário o confronto de dois acórdãos que relativamente à 

mesma questão de direito assentem em soluções opostas, o art. 437.º, do CPP, faz 

depender a admissibilidade do recurso extraordinário para fixação de jurisprudência 

da existência de determinados pressupostos e o art. 438.º identifica o tempo, o modo 

e o efeito da interposição do recurso. 

XI - Como se extrai do acórdão do STJ de 13-10-1989, in AJ, n.º 2, «É indispensável para 

se verificar a oposição de julgados: a) – que as asserções antagónicas dos acórdãos 

invocados como opostos tenham tido como efeito fixar ou consagrar soluções 

diferentes (e não apenas contraposição de fundamentos ou de afirmações) para a 

mesma questão fundamental de direito; b) – que as decisões em oposição sejam 

expressas (e não implícitas); c) – que as situações de facto e o respectivo 

enquadramento jurídico sejam, em ambas as decisões, idênticos. 

XII - A expressão “soluções opostas” pressupõe que nos dois acórdãos é idêntica a 

situação de facto, em ambos havendo expressa resolução de direito e que a oposição 

respeita às decisões e não aos fundamentos. 

XIII - Segundo o acórdão de 25-09-1997, proferido no processo n.º 684/97-3.ª Secção, 

in Sumários de Acórdãos do STJ, Gabinete de Assessoria (SASTJ), n.º 13, p. 142, 

são pressupostos da admissibilidade do recurso extraordinário para fixação de 

jurisprudência na oposição de acórdãos da mesma Relação: existência de soluções 

opostas no acórdão recorrido e no acórdão fundamento; relativamente à mesma 

questão de direito; no domínio da mesma legislação; identidade das situações de facto 

contempladas nas decisões em confronto; e julgados explícitos ou expressos sobre 

idênticas situações de facto. 

XIV - No que respeita aos requisitos legais (decisões opostas proferidas sobre a mesma 

questão de direito e identidade de lei reguladora - requisitos resultantes directamente 

da lei), a jurisprudência do STJ, de forma uniforme e pacífica, aditou, de há muito e 

face ao disposto então no art. 763.º, do CPC, a incontornável necessidade de 

identidade dos factos contemplados nas duas decisões e de decisão expressa, não se 

restringindo à oposição entre as soluções ou razões de direito. 

XV - Segundo o acórdão de 13-02-2008, proferido no processo n.º 4368/07-5.ª Secção, 

a exigência de soluções antagónicas pressupõe identidade de situações de facto, pois 

não sendo elas idênticas, as soluções de direito não podem ser as mesmas. 

XVI -  A expressão “soluções opostas” pressupõe que nos dois acórdãos seja idêntica a 

situação de facto, em ambos havendo expressa resolução de direito e que a oposição 

respeita às decisões e não aos fundamentos; se nas decisões em confronto se 

consideraram idênticos factores, mas é diferente a situação de facto de cada caso, não 

se pode afirmar a existência de oposição de acórdãos para os efeitos do n.º 1 do art. 

437.º do CPP. 

XVII - É a matéria de facto que gera a questão de direito e convoca à aplicação da lei e 

não o contrário. E somente depois de fixada a questão de facto é que surge a questão 

de direito. Por isso se compreende que somente perante situações jurídicas decididas 

de forma oposta perante matéria de facto idêntica é que pode configurar-se recurso 

de fixação de jurisprudência, verificados os demais pressupostos. 
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XVIII - A oposição tem de ser expressa, e não meramente tácita, e incidir sobre a decisão, 

e não apenas sobre os seus fundamentos, e pressupõe igualmente uma identidade 

essencial da situação de facto de ambos os acórdãos em confronto. 

XIX - A questão colocada nos acórdãos recorrido e fundamento, separados por catorze 

dias, tem a ver com a validade de alcoolímetro, tendo os recorrentes num e noutro 

caso sido condenados por condução de veículo em estado de embriaguez. Volvendo 

à conformação da oposição de julgados, dir-se-á que os contornos de ambos os casos 

foram semelhantes.  

XX - Na sustentação da validade do aparelho consta do acórdão recorrido: O arguido foi 

fiscalizado em 22/06/2019; o aparelho em causa foi sujeito a primeira verificação em 

16/10/2018. Assim, o aparelho através do qual foi realizada a pesquisa de álcool no 

sangue ao arguido passou pela fase de homologação, da competência do Instituto 

Português de Qualidade (IPQ) e pela aprovação por despacho do presidente da 

ANSR. Por conseguinte, quando foi realizado o teste ao arguido, o aparelho marca 

Drager, Modelo 7110 MKIII P, com o número de série ARBMAN-0167, estava 

devidamente aprovado pelo IPQ, pois foi sujeito a 1.ª verificação, pelo que a prova 

obtida através do teste de álcool com ele realizado vale como meio de prova, razão 

pela qual o recurso improcede. 

XXI - Na sustentação da validade do aparelho, o acórdão fundamento, após afirmar que 

a Portaria 1556/2007, no seu art. 10.º preceitua que “Os alcoolímetros cujo modelo 

tenha sido objecto de autorização de uso, determinada ao abrigo da legislação 

anterior, poderão permanecer em utilização enquanto estiverem em bom estado de 

conservação e nos ensaios incorrerem em erros que não excedam os erros máximos 

admissíveis da verificação periódica”, conclui: “Tudo para dizer que não obstante o 

prazo de validade de determinado modelo de aparelho se mostre esgotado, tal não é 

obstáculo a que tal aparelho continue a funcionar e a ser utilizado, bastando para tal 

que satisfaça as operações de verificação a que tenha de ser sujeito, de acordo com 

as regras aplicáveis que continuarão a garantir a fiabilidade metrológica. (...)” 

XXII - Aquilo a que o recorrente chama pontos III e IV do acórdão como sendo algo que 

tenha sido decidido no acórdão fundamento, claramente não o é, tratando-se de 

conclusões transcritas do recurso interposto pelo arguido e expostas ao longo do 

ponto 2 do Relatório do acórdão, que alberga as conclusões I a XIX. 

XXIII - Nas conclusões III e IV contém-se a posição do então recorrente, manifestada na 

interposição do recurso, não correspondendo de todo a factos provados, tendo sido 

considerado provado o contrário, ou seja, a validade do aparelho, ou, se se quiser, a 

não caducidade. 

XXIV - Efectivamente, ponderou o acórdão fundamento: “Volvendo-nos no caso dos 

autos, o alcoolímetro em apreço encontrava-se devidamente certificado, na sequência 

de aprovação obtida na primeira verificação metrológica realizada em 12-07-2018 

pelo IPQ, válida até 31-12-2019, (…) à data da realização do teste de pesquisa de 

álcool no sangue efetuado ao arguido, ora recorrente, em 18/4/2019, o modelo de 

alcoolímetro utilizado cumpria por força de tal verificação o requisito relativo à sua 

aprovação, pelo que o resultado obtido é perfeitamente válido, nada obstando a que 

o tribunal a quo, com base nele, considerasse como demonstrada a taxa de álcool no 

sangue de 1,435 g/l vertida na factualidade provada, não violando o citado art. 2° n° 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

41 

Número 273 – Julho de 2020 

7 do D.L. 291/90, de 20/9, qualquer direito constitucional do arguido”. (Sublinhados 

nossos). 

XXV - No acórdão fundamento a primeira verificação metrológica realizou-se em 12-07-

2018, sendo válida até 31-12-2019, conforme fls. 10 verso. No acórdão recorrido a 

primeira verificação metrológica teve lugar em 16-10-2018, sendo válida até 31-12-

2019, conforme fls. 14 verso e 15.  

XXVI - Inexiste, pois, conflito de jurisprudência. Concluindo. Na falta deste requisito 

fundamental o recurso é de rejeitar. 

 

 08-07-2020 

 Proc. n.º 490/19.8GAVNF.G1-A.S1 - 3.ª Secção 

 Raúl Borges (Relator) 

 Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada 

 Pressupostos 

 Interrogatório de arguido 

 Nulidade 

 Rejeição 

 

Não é uma diligência imposta pela lei processual a realização de um segundo 

interrogatório ou de interrogatório complementar do/a Arguido/a, mesmo que 

acusado por outros crimes com que não foi confrontado no 1.º interrogatório, tanto 

mais que o arguido requereu a abertura de instrução e não solicitou a sua audição, 

não existindo qualquer similitude com o AFJ 1/2006: “A falta de interrogatório como 

arguido, no inquérito, de pessoa determinada contra quem o mesmo corre, sendo 

possível a notificação, constitui a nulidade prevista no artigo 120.º, n.º 2, alínea d), 

do Código de Processo Penal”. 

 

 08-07-2020 

 Proc. n.º 881/16.6JAPRT.P1.S1-B - 3.ª Secção 

 Teresa Féria (Relatora) 

 Raúl Borges 

 

 Recurso per saltum 

 Abuso sexual de crianças 

 Bem jurídico protegido 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

É justa, adequada e proporcional uma pena única de 8 anos e 10 meses de prisão, aplicada 

a um arguido que abusou sexualmente, por quatro vezes, da sua neta, a primeira das 
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vezes quando tinha 8 anos de idade, consistindo esses abusos em toques genitais e 

nos peitos, beijos nessas partes do corpo e coito anal, sem fazer uso de preservativo. 

 

 08-07-2020 

 Proc. n.º 2774/18.3T9PDL.S1 - 3.ª Secção 

 Teresa Féria (Relatora) 

 Raúl Borges 

 

 Recurso penal  

 Arguição de nulidades 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Dupla conforme 

 Matéria de facto 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Homicídio qualificado 

 Medida da pena 

 

I -  Não é admissível recurso para o STJ do acórdão do Tribunal da Relação, que decidiu 

não se verificarem nulidades que o arguido imputou à decisão condenatória da 1ª 

instância, por se verificar um caso de dupla conforme, relativamente às nulidades 

arguidas, pelo que o recurso terá que ser rejeitado nesta parte. 

II - Os poderes de cognição do STJ definidos no art. 434.º, do CPP, impede que o STJ 

conheça da matéria de facto, uma vez que conhece apenas de direito, motivo pelo 

qual o recurso nesta parte terá de ser rejeitado, nos termos dos arts. 414.º, nº 2 e 420.º, 

n.º 1, al. b), do CPP. 

III - A admissibilidade de recurso de acórdão confirmatório, restrita à sindicância da 

matéria de direito, está também circunscrita ao reexame da qualificação jurídica dos 

factos e à determinação da pena, ou, em caso de concurso de crimes, à dosimetria da 

pena única. Todas as questões de facto e as questões de direito que não interfiram 

com a qualificação jurídica dos factos e/ou a dosimetria da pena fixada em medida 

superior a 8 anos de prisão, não podem ser reapreciadas outra vez, num terceiro grau 

de jurisdição. 

IV - A 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. b), do CP, é de 12 a 25 anos de prisão. 

V - Considerando que: - no interior da residência da vítima, na cozinha, o arguido e a 

vítima começaram a discutir por motivos relacionados com os ciúmes, demonstrados 

pelo arguido, tendo a vítima dito então ao arguido para abandonar a sua casa; - como 

o arguido não acatou tal pedido, e reagindo mal a essa ordem, empunhando uma faca 

de cozinha, de um só gume, com cerca de 8 cm de lâmina e 9 cm de cabo o arguido, 

desferiu uma facada no peito da vítima, e a partir daí, ao mesmo tempo que a vítima 

tentava obter auxílio no exterior e fugir do arguido, deslocando-se do interior do 

apartamento para o patamar de acesso a este e respetiva escadaria, o arguido desferiu 

mais quatro facadas em pontos distintos das costas da vítima, momento em que o 

abandonou à sua sorte; - apesar dos ferimentos sofridos, com o propósito de obter 
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ajuda, a vítima logrou ainda deslocar-se para a rua, tendo caído no eixo da via, frente 

à entrada do prédio onde residia; - face aos golpes desferidos pelo arguido, a vítima 

não logrou reagir e defender-se, tendo os golpes desferidos pelo arguido no peito e 

nas costas da vítima causado de forma direta e necessária rotura da aorta e pulmonar, 

condicionando hemopericárdio e hemotórax, e foram causa direta e necessária da 

morte da vítima, [que contava à data dos factos 20 anos de idade]; o grau de ilicitude 

dos factos e o seu modo de execução é muito elevado, assim como é intenso o dolo, 

na sua forma mais elevada de dolo direto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dentro da moldura penal abstrata prevista para o crime de homicídio qualificado, p. 

e p. pelos arts. 131.º, 132.º, n.ºs 1 e 2, al. b), todos do CP, de harmonia com os critérios 

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

proporcional a pena de 18 (dezoito) anos de prisão 

 

15-07-2020 

Proc. n.º 1937/18.6JAPRT.P1.S1 - 3.ª Secção 

Conceição Gomes (Relatora) 

 Nuno Gonçalves 

 

 Conhecimento superveniente 

 Pena suspensa 

 Extinção da pena  

 Pena de prisão 

 Furto qualificado 

 Trânsito em julgado 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

I -  O STJ tem examinado a questão da inclusão de uma pena suspensa numa decisão de 

cúmulo jurídico de penas, no âmbito de um concurso superveniente de crimes, 

entendendo que as penas suspensas deverão ser englobadas no cúmulo jurídico desde 

que não tenham sido declaradas extintas pelo decurso do prazo de suspensão. 

II - De acordo com a posição predominante, no sentido da inclusão da pena de prisão 

suspensa na execução, defende-se que a “substituição” deve entender-se, sempre, 

resolutivamente condicionada ao conhecimento superveniente do concurso e que o 

caso julgado forma-se quanto à medida da pena e não quanto à sua execução. 
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III - O STJ tem entendido de forma dominante que não é possível considerar na pena 

única as penas suspensas cujo prazo de suspensão já findou, enquanto não houver no 

respectivo processo despacho a declarar extinta a pena nos termos do art. 57.º, n.º 1, 

do CP, ou a mandá-la executar ou a ordenar a prorrogação do prazo de suspensão, 

pois no caso de extinção nos termos do art. 57.º, n.º 1, a pena não é considerada no 

concurso, mas já o será nas restantes hipóteses.  

IV - Se o tribunal incluir no cúmulo jurídico uma pena de prisão suspensa na sua execução 

tendo passado o respectivo período de suspensão, em relação à qual não foi 

averiguado se a mesma foi declarada extinta, revogada ou prorrogada a suspensão, 

incorre-se em omissão de pronúncia determinante de nulidade, nos termos do art. 

379.º, n.º 1, al. c), do CPP. 

V - As penas conjuntas aplicadas em anteriores cúmulos jurídicos de penas perdem a sua 

subsistência, devendo desaparecer, perante a necessidade de uma nova recomposição 

de penas já que na reformulação de um cúmulo jurídico, as penas a considerar são 

sempre as penas parcelares, não as penas conjuntas anteriormente fixadas.  

VI - Havendo lugar à elaboração de um cúmulo jurídico, por conhecimento superveniente 

de mais situações em concurso (art. 78.º, do CP), são desfeitos os cúmulos anteriores 

que hajam sido realizados, e todas as penas parcelares readquirem a sua autonomia, 

devendo todas elas ser ponderadas na determinação da pena única conjunta, a qual se 

move numa moldura penal abstracta balizada pela pena parcelar mais grave e pela 

soma das penas concretamente aplicadas aos vários crimes, sem que possa ser 

ultrapassado o limite máximo de 25 anos, conforme art. 77.º, n.º 2, do CP, preceito 

que alude às «penas concretamente aplicadas aos vários crimes» e nunca em penas 

únicas conjuntas. 

VII - O STJ tem entendido, em abundante jurisprudência, 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». 

VIII - A decisão que determine a medida concreta da pena do cúmulo deverá correlacionar 

conjuntamente os factos e a personalidade do condenado no domínio do ilícito 

cometido por forma a caracterizar a dimensão e gravidade global do comportamento 

delituoso do agente, na valoração do ilícito global perpetrado.  

IX - Tal decisão não pode, designadamente, deixar de se pronunciar sobre se a natureza 

e a gravidade dos factos reflecte a personalidade do respectivo autor ou a influenciou, 

«para que se possa obter uma visão unitária do conjunto dos factos, que permita aferir 

se o ilícito global é produto de tendência criminosa do agente, ou revela 

pluriocasionalidade (…), bem como ainda a análise do efeito previsível da pena sobre 

o comportamento futuro do agente (exigências de prevenção especial de 

socialização)». 

X - Pressuposto material de aplicação do instituto da suspensão da execução da pena é 

que o tribunal, atendendo à personalidade do agente e às circunstâncias do facto, 

conclua por um prognóstico favorável relativamente ao comportamento do 

delinquente: que a simples censura do facto e a ameaça da pena – acompanhadas ou 
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não da imposição de deveres e (ou) regras de conduta – «bastarão para afastar o 

delinquente da criminalidade». 

XI - Para a formulação de um tal juízo – ao qual não pode bastar nunca a consideração 

ou só da personalidade, ou só das circunstâncias do facto –, o tribunal atenderá 

especialmente às condições de vida do agente e à sua conduta anterior e posterior ao 

facto. 

 

15-07-2020 

Proc. n.º 3325/19.8T8PNF.S1 - 3.ª Secção 

Manuel Augusto de Matos (Relator) 

 Conceição Gomes 

 

 Escusa 

 Afinidade 

 Imparcialidade  

 

I -  O princípio do juiz natural comporta exceções, estabelecidas com a finalidade de 

garantir a imparcialidade do julgamento e a regular tramitação do processo penal. 

II - O juiz pré-constituído pode afastar-se ou ser apartado do processo se a sua 

intervenção colocar em causa, séria e gravemente, a própria isenção. 

III - Tal ocorre quando e sempre que se verificam circunstâncias especiais que 

subjetivamente possam influir na sua isenção e neutralidade no caso concreto.  

IV - São os impedimentos legalmente firmados que devem ser declarados, imediatamente, 

pelo próprio juiz inábil independentemente de qualquer iniciativa ou objeção dos 

sujeitos processuais. 

V -  Outras situações podem ocorrer suscetíveis de criar dúvidas de importância sobre a 

capacidade do juiz para, com imparcialidade, conduzir um determinado processo ou 

julgar a questão penal. 

VI - A imparcialidade íntima deve comungar com a imparcialidade objetiva, assente na 

aparência de isenção e equidistância do juiz legal ou natural.  

VII - Quando a imparcialidade do juiz ou a confiança do público nessa imparcialidade é 

justificadamente posta em causa, o juiz não está em condições de «administrar a 

justiça» no caso concreto. 

VIII - Na vertente objetiva da imparcialidade dominam as aparências (ao/à juiz/juíza não 

lhe basta ser, tem de parecer imparcial), que podem afetar, não exatamente a boa 

justiça, mas a compreensão externa sobre a garantia de isenção. 

IX - Não deve haver motivos de nenhuma ordem, nem sequer meramente aparentes, para 

duvidar da imparcialidade do juiz. 

X - Qualquer relação do juiz, direta ou indireta, atual ou pretérita com os sujeitos 

processuais, com os interesses dirimidos na causa ou com o resultado do pleito, é 

motivo suficientemente sério e grave para gerar desconfiança sobre a imparcialidade 

objetiva do juiz e, consequentemente, justificar a escusa. 

 

15-07-2020 
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Proc. n.º 375/18.5PALSB.L1-A.S1 - 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (Relator) 

 Maria Teresa Féria 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Liberdade condicional 

 

I -  O direito a não ser detido, preso ou total ou parcialmente privado da liberdade não é 

um direito absoluto. 

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

direito à liberdade pessoal possa sofrer restrições. 

III - O habeas corpus constitui uma medida expedita perante ofensa grave à liberdade com 

abuso de poder, sem lei ou contra a lei. Não é um sucedâneo dos recursos ordinários, 

que são os meios adequados de impugnação das decisões judiciais. 

IV - A liberdade condicional, consentida pelo condenado, é uma fase de cumprimento da 

pena de prisão superior a 6 meses. 

V -  Não é uma pena nova, decretada pelo TEP, diversa da fixada pelo tribunal criminal. 

VI - A liberdade condicional facultativa ao meio da pena, ademais dos requisitos formais 

e do consentimento, depende da concorrência de dois pressupostos substanciais: a 

prognose de que o condenado não recairá no cometimento de crimes; que a libertação 

não afete o sentimento de validade comunitária do bem jurídico violado e de vigência 

da proteção penal conferida, ou, noutra expressão, que “possa ser comunitariamente 

suportada”. 

 

15-07-2020 

 Proc. n.º 183/17.0TXCBR-K.S1 - 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (Relator) 

 Teresa Féria 

 Pires da Graça 

 

 Extradição 

 Arguição de nulidades 

 Omissão de pronúncia  

 Excesso de pronúncia  

 Indeferimento 

 

I - Notificado do acórdão proferido em 22-04-2020, constante de fls. 1210 a 1273 destes 

autos, que negou provimento ao recurso interposto pelo cidadão chinês …, 

confirmando o acórdão recorrido do Tribunal da Relação de Lisboa de 28-11-2019, 

constante de fls. 991 a 995, complementado pelo acórdão de 9-01-2020, constante de 

fls. 1121 a 1123, que indeferiu o pedido de declaração de irregularidades apresentado 

pelo recorrente, e autorizou a extradição do mesmo para a República Popular da 

China, vem o aludido …, ao abrigo do disposto nos arts. 379.º, n.º 1, al. c), 380.º, n.º 
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1, al. b), aplicáveis ex vi do art. 425.º, n.º 4, e do art. 105.º, n.º 1, todos do CPP, arguir 

a respectiva nulidade. 

II - Apreciando. 1 – Cláusula Humanitária – Pontos 1 a 10. A propósito desta questão, 

versando o art. 4.º, al. b), do Tratado entre a República Portuguesa e a República 

Popular da China sobre Extradição, e o art. 18.º, n.º 2, da Lei n.º 144/99, exposta nas 

conclusões L a DD, foram no acórdão de 22-04-2020 citados acórdãos deste STJ 

onde se perfila questão de inconstitucionalidade. A primeira norma reporta pessoa 

reclamada e a segunda pessoa visada, não estando em causa consequências ao nível 

da idade (actualmente o recorrente conta 49 anos de idade) e da saúde do requerido, 

aliás, não alegadas.  

III - A propósito da invocação de versão incorrecta do art. 135.º da Lei n.º 23/2007, consta 

do ponto 10: “Ora, o Recorrente invocou justamente a norma não na redacção 

originária da Lei n.º 23/2007, conforme erroneamente se escreveu no aresto em 

apreço, mas sim na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 59/2017, de 31 de 

Julho, e que, até ao presente momento, não sofreu alterações: “1 – Não podem ser 

afastados coercivamente ou expulsos do País os cidadãos estrangeiros que: c) 

Tenham filhos menores, nacionais de Estado terceiro, residentes em território 

português, relativamente aos quais assumam efetivamente responsabilidades 

parentais e a quem assegurem o sustento e a educação”. 

IV - Consta da conclusão Y: “De harmonia com o disposto no artigo 135.º, n.º 1, al. c) da 

Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, não podem ser expulsos do país cidadãos estrangeiros 

que tenham filhos menores, residentes em território português, relativamente aos 

quais assumam responsabilidades parentais e a quem assegurem o sustento e a 

educação”, não se fazendo referência expressa à Lei n.º 59/2017, mas a verdade é 

que apresenta o novo texto de forma sincopada. 

V - Na verdade, a Lei n.º 59/2017, de 31-07, DR, 1.ª série, n.º 146, de 31-07-2017, 

procedeu à quarta alteração à Lei n.º 23/2007, alterando os arts. 88.º, 89.º e 135.º, 

este relativo a limites à expulsão. Segue o novo texto do art. 135.º (…) Cotejando 

esta redacção com a que constava da Lei n.º 29/2012, de 9 de Agosto, transcrita a 

pgs. 51 do acórdão e fls. 1260 dos autos, verifica-se que a actual al. c) corresponde à 

al. b) da versão anterior, com ligeiras alterações sem interferir na substância. Conclui-

se, assim, que a versão a aplicar é a actual, a da Lei n.º 59/2017. 

VI - 2 – Alteração da qualificação jurídica - Pontos 13 a 16. Invoca o recorrente omissão 

de pronúncia relativa a inconstitucionalidade do art. 16.º, n.º 2, a contrario, da Lei n.º 

144/99. A questão de alteração da qualificação jurídica foi abordada a pgs. 55 a 59 

do acórdão e fls. 1264 a 1268 dos autos, então se afirmando que não houve qualquer 

alteração de qualificação jurídica, o que determina a falência de âncora para suscitar 

inconstitucionalidade, que necessariamente pressupunha a efectiva alteração, como 

decorre da parte final, onde se afirma que improcede a pretensão recursória 

condensada nas conclusões EE a LL, onde se abrange naturalmente a conclusão LL, 

onde foi suscitada a inconstitucionalidade. Improcede a arguição de nulidade por 

omissão de pronúncia. 

VII - 3 – Questões de natureza civil – Pontos 17 a 21. Aqui o apontado vício situa-se na 

outra margem. Invocado vem excesso de pronúncia. Esta questão, sintetizada pelo 

recorrente nas conclusões MM a SS, foi analisada a pgs. 59 a 61, do acórdão ora 
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impugnado, e fls. 1268 a 1270 dos autos. O recorrente então aduziu que se não 

verificavam os crimes de burla, de infidelidade e de actividade ilícita de recepção de 

depósitos, reconduzindo-se as condutas por si perpetradas a meras questões civis. 

Começou-se por relembrar que os crimes imputados eram os constantes do pedido 

de extradição e não os enunciados, frisando-se que não cabia no âmbito dos autos 

apurar se o extraditando praticou ou não os factos imputados, por o processo de 

extradição não visar o julgamento dos factos que fundamentam o pedido. Tratou-se 

de avançar explicitação de que o que efectivamente em causa está são questões 

criminais e não do foro do pactum servanda no plano do art. 405.º do CC, e não será 

obviamente por aqui que se poderá congeminar a presença do vício apontado, pois 

que ao afirmar-se que o que está em causa é matéria crime e não civil não se concebe 

como a tal postura possa ser assacado o conhecimento de questão de que não se podia 

tomar conhecimento, como injunge a parte final da al. c) do n.º 1 do art. 379.º do 

CPP, tratando-se tão só de uso de linha argumentativa supletiva. Improcede a 

arguição de nulidade pro excesso de pronúncia. 

VIII - 4 – Inexistência de garantias jurídicas de salvaguarda dos Direitos do Homem – 

Pontos 22 a 29. A matéria está compreendida no tema “Pena de prisão perpétua ou 

de duração indefinida”, vertida nas conclusões TT a QQQ, agora restrito a conclusões 

HHH a QQQ. A questão foi abordada a pgs. 61 a 63 do acórdão e fls. 1270 a 1272 

dos autos, dizendo-se a finalizar: “Improcede o alegado na síntese das conclusões TT 

a QQQ”. O recorrente invoca o afirmado na conclusão 23.ª, onde se lê: “… reiterou 

a informação que já havia prestado oportunamente ao Tribunal da Relação de Lisboa 

de que os seus sogros haviam sido pressionados pelas autoridades chinesas para que 

fizessem com que o Recorrente e a sua mulher aceitassem a extradição e 

regressassem à China”, afirmando verificar-se nulidade por omissão de pronúncia. 

Entende o arguente estar em causa uma questão. O que vem invocado é uma 

informação prestada pelo recorrente ao Tribunal da Relação de Lisboa. Pergunta-se, 

como apreciar o que se contém numa informação prestada pelo interessado, sem 

passar pelo crivo do contraditório? Decisão que venha a ser tomada face a uma 

informação prestada pelo interessado, sem contraditório, estará coberta pelo manto 

da conformação constitucional? Decididamente, não nos parece. Daí que seja de 

julgar improcedente a arguição de nulidade por omissão de pronúncia. 

IX - Concluindo: Feita a correcção quanto à versão da Lei n.º 59/2007, é de indeferir o 

pedido de declaração de nulidades apresentado pelo recorrente. 

 

15-07-2020 

Proc. n.º 449/18.9YRLSB.S1 - 3.ª Secção 

Raúl Borges (Relator) 

 Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso per saltum 

 Roubo 

 Roubo agravado  

 Alteração da qualificação jurídica 

 Furto 
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 Medida da pena  

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Suspensão da execução da pena 

 

I - Tendo sido condenado pela prática de cinco crimes de roubo, sendo dois simples e 

três agravados, nos termos do art. 210.º, n.ºs 1 e 2, al. b), por referência ao art. 204.º, 

n.º 2, al. f) do CP, o recorrente nas conclusões 1.ª a 26.ª, pugna por alteração da 

qualificação jurídica, defendendo que as suas condutas se devem subsumir ao tipo de 

furto. 

II - Numa primeira abordagem, dir-se-á que percorrido o texto vertido na facticidade 

dada por provada, claramente se alcança que não estamos face a uma mera 

subtracção, mas antes a uma conduta que alberga intimidação como forma de vir a 

obter bens ou valores, ou seja, crimes de roubo, em que para além de apropriação de 

bens patrimoniais, há lesão de bens eminentemente pessoais, apresentando como 

conduta unificada, complexa, pluriofensiva, crime autónomo, que não carece de 

“crimes acessórios”, construção trazida pelo recorrente nas conclusões 15.ª, 17.ª, 24.ª 

e 31.ª.    

III - O recorrente coloca a hipótese de os funcionários e clientes dos estabelecimentos 

visados estarem em erro sobre as circunstâncias que os terão levado a recear pela sua 

integridade física, como se tivessem que ignorar a exibição de facas e de objectos a 

sugerirem explosivos ou granada. 

IV - Como se escreveu em 13-12-2007: “A propósito desta qualificativa – porte de arma 

aparente ou oculta - têm-se desenhado na jurisprudência duas correntes. Uma, 

actualmente e desde há cerca de uma década, apresentando-se como dominante, que 

considera que a arma como agravativa dos crimes de furto e de roubo tem que 

revestir-se de efectiva perigosidade, defendendo que “o que está na base da agravação 

prevista na alínea f) do n.º 2 do artigo 204.º do Código Penal é o perigo objectivo da 

utilização da arma, determinando uma maior dificuldade de defesa e maior perigo 

para a vítima, do mesmo passo que permite que o agente se sinta mais confiante e 

audaz e para que isto aconteça é necessário que esteja munido de uma arma eficaz. 

Trata-se, em suma, de uma qualificativa de ordem objectiva. E sendo assim é 

irrelevante para efeitos da existência dessa qualificativa o receio subjectivo da vítima 

de poder ser lesada na sua integridade física por desconhecer que não se trata de uma 

arma verdadeira”. 

V - Na concepção desta tese de perigosidade objectiva atende-se à susceptibilidade de 

integrar a ameaça, mas esgotando-se aí a função da arma, sem aptidão para integrar 

a qualificativa, pois como se refere no Código Penal Anotado de Leal-Henriques e 

Simas Santos, 1996, 2.º volume, p. 443, “o conceito de arma só abrange a que possa 

ser usada como meio eficaz de agressão, quer sejam armas ditas próprias destinadas 

normalmente ao ataque ou defesa e apropriadas a causar ofensas físicas, quer as 

impróprias, todas as que têm aptidão ofensiva, se bem que não sejam normalmente 

usadas com fins ofensivos ou defensivos. Uma imitação de arma não é um meio 

eficaz de agressão, mas um meio eficaz de ameaça, na qual se esgota”. 
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VI - A jurisprudência tem dado por afastada essa qualificação em variados 

enquadramentos factuais, relativamente a: Pistolas de alarme, tidas como facto 

atípico para efeitos de actuar como qualificação, consideradas apenas como requisito 

bastante para integrar a ameaça de perigo a que se refere o n.º 1 do art 210.º do CP; 

Outros casos em que se considera igualmente que o roubo é apenas agravado pela 

utilização de arma quando o agente emprega algo que possa ser utilizado como 

instrumento eficaz de agressão: Réplica de pistola; Pistola de plástico; Pistola 

isqueiro; Simulação de arma enrolada em casaco; Esferográfica a simular navalha; 

Pistola simulada (objecto com configuração de arma de fogo); Objecto não definido, 

pensando a vítima tratar-se de revólver; Pistola de calibre 6,35 de características não 

concretamente apuradas, daqui não se extraindo que estivesse municiada ou sequer 

em condições de funcionalidade; Pistola de características não apuradas; Objecto 

similar a arma de fogo, cujas características se desconhecem, mas que aparentava ser 

uma pistola de pequenas dimensões e cromada; Objectos que aparentem ser armas 

de fogo ou arma verdadeira; Objecto não apurado; Objecto metálico. 

VII - Para outra corrente considera-se verificar-se a agravante qualificativa da al. f) do n.º 

2 do art. 204.º do CP, bastando que a arma tenha a virtualidade de o homem médio 

ou comum pensar justamente que o agente da infracção está na posse de uma 

verdadeira arma, causando-lhe um justo receio de poder vir a ser atingido e lesado 

corporalmente. 

VIII - A qualificativa nesta concepção é de ordem subjectiva e enraíza-se na maior 

intimidação da vítima, porque o temor resultante da ameaça exercida com arma, 

verdadeira ou não, é tal que anula a capacidade de resistência da vítima. 

IX - Acolhendo esta orientação podem ver-se os seguintes arestos: Pistola de alarme – 

acórdãos de 03-07-1997, no processo n.º 1390; de 23-10-1997, BMJ 470, 228 e de 

19-11-1997, no processo n.º 860/97 e no processo n.º 963/97; Pistola que não estava 

em condições de disparar – supra citado acórdão de 27-06-1996, processo 512/96, 

CJSTJ 1996, Tomo 2, p. 201 e BMJ n.º 458, p.196; Isqueiro em forma de pistola – 

acórdão de 11-05-1994, processo n.º 46064; Pistola de fulminantes – acórdão de 12-

10-1995, processo n.º 48274; Pistola cujas características não foram apuradas – 

acórdão de 26-11-1997, processo n.º 927/97, in BMJ n.º 471, p. 168; Facas – acórdão 

de 15-10-1998, in CJSTJ 1998, Tomo 3, p. 196; Spray – acórdão de 11-02-1999, 

processo n.º 1321/98; Arma de pressão de ar – acórdão de 23-02-2005, processo n.º 

4443/04 – 3.ª; Objecto com lâmina cortante e perfurante em tudo semelhante a outro, 

retratado nos autos – referido acórdão de 25-10-2006, processo n.º 3042/06 – 3.ª; 

Pistola não municiada encostada à cabeça – acórdão de 10-01-2007, processo 

4082/06-3.ª, pelo mesmo Relator do anterior”. 

X - No presente caso é de manter não só a qualificação de todas as condutas como roubo 

e nos casos assinalados de roubo agravado. Ademais nos três casos a arma não é 

oculta, mas aparente, exibida, e mesmo manejada. Por outro lado, em duas ocasiões 

o arguido foi suficientemente convincente de modo a determinar que sete pessoas se 

deitassem no chão, como relatado nos FP 13 e 18 e depois uma outra, conforme 

consta dos FP 31 e 34. 

XI - Na determinação da medida concreta da pena deve o Tribunal, em conformidade com 

o disposto no art. 71.º, n.º 2, do CP, atender a todas as circunstâncias que deponham 
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a favor ou contra o agente, abstendo-se, no entanto, de considerar aquelas que já 

fazem parte do tipo de crime cometido. 

XII - Sendo uma das finalidades das penas, incluindo a unitária, segundo o art. 40.º, n.º 

1, do CP, na versão da terceira alteração, introduzida pelo DL 48/95, de 15-03, a 

tutela dos bens jurídicos, definindo a necessidade desta protecção os limites daquelas, 

há que, necessariamente, ter em atenção o bem jurídico tutelado no tipo legal ora 

posto em causa, ou seja, no crime de roubo. 

XIII - O crime de roubo é um crime complexo (porque, segundo Luís Osório de Oliveira 

Batista, contém um crime contra a liberdade e um crime contra o património), de 

natureza mista, pluriofensivo (na expressão de Antolesi «um típico crime pluri-

ofensivo»), em que os valores jurídicos em apreço e tutelados são de ordem 

patrimonial – direito de propriedade e de detenção de coisas móveis alheias – e 

abrangendo sobretudo bens jurídicos de ordem eminentemente pessoal – os quais 

merecem tutela a nível constitucional – arts. 24.º (direito à vida), 25.º (direito à 

integridade pessoal), 27.º (direito à liberdade e à segurança) e 64.º (protecção da 

saúde) da CRP – e da lei civil, no reconhecimento dos direitos de personalidade – art. 

70.º do CC –, como o direito à liberdade individual de decisão e acção, à própria 

liberdade de movimentos, à segurança (com as componentes do direito à 

tranquilidade e ao sossego), o direito à saúde, à integridade física e mesmo a própria 

vida alheia. 

XIV - Em função do fim do agente, o roubo é um crime contra a propriedade, assumindo, 

no entanto, outros contornos para além desta vertente; estando em causa valores 

patrimoniais, está também em jogo na fattispecie em causa, a liberdade e segurança 

das pessoas, assumindo o elemento pessoal particular relevo, com a violação de 

direitos de personalidade, nomeadamente, o direito à integridade pessoal, com tutela 

constitucional, abrangendo as duas componentes, a integridade moral e a integridade 

física, de cada pessoa – art. 25.º, n.º 1, da CRP - o qual consiste, primeiro que tudo, 

num direito a não ser agredido ou ofendido, no corpo ou no espírito, por meios físicos 

ou morais, sendo o direito à integridade física e psíquica, à partida, um direito pessoal 

irrenunciável.  

XV - Da caracterização específica do crime de roubo deriva que há que ter em conta, em 

cada caso concreto, a extensão da lesão, o grau de lesividade, das duas componentes 

presentes no preenchimento do tipo legal. 

XVI - No que respeita às consequências do roubo, como crime de resultado que é, há que 

distinguir as duas vertentes que o integram: a patrimonial e a pessoal. 

XVII - No crime de roubo, tendo em vista descortinar na densificação da ilicitude, a 

extensão da lesão, o grau de lesividade do património atingido, a medida do prejuízo 

causado, o quantum do prejuízo patrimonial causado, é fundamental ter em conta o 

valor patrimonial dos bens objecto de apropriação, o que no caso se justifica, atentos 

os diversos valores em presença, que vão de 70,00 € a 1.010,00 €. 

XVIII - O valor patrimonial da coisa móvel alheia (elemento implícito do tipo legal de 

crime de furto, segundo Faria Costa, Comentário Conimbricense do Código Penal, 

Parte Especial, Tomo II, Coimbra Editora, 1999, §§ 26 e 56, a pgs. 33 e 44), como o 

da coisa roubada, ou apropriada em sede de crime de roubo, não pode deixar, 

obviamente, de ser tomada em atenção, embora neste caso possa ser neutralizado 
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pelo grau da violência ou da ameaça exercida pelo agente contra a vítima. (A este 

respeito, cfr. os acórdãos por nós relatados, de 23-02-2011, processo n.º 

250/10.1PDAMD.S1; de 31-03-2011, processo n.º 169/09.9SYLSB; de 13-04-2011, 

processo n.º 918/09.5JAPRT.S1; de 11-05-2011, processo n.º 1040/06.1PSLSB.S1, 

de 31-01-2012, processo n.º 2381/07.6PAPTM.E1.S1, de 9-05-2018, processo n.º 

671/15.3PDCSC.L1.S1, de 9-05-2019, processo n.º 10/16.6PGPDL.S1, versando 

convolação de burla para furto, de 20-05-2020, processo n.º 160/17.1GBLGS.E1.S1, 

de 3-06-2020, processo n.º 1267/18.3JABRG.S1 e de 24-06-2020, processo n.º 

734/17.0PBEVR.S1). 

XIX - O que distingue, essencialmente, o furto do roubo, é a violência. Retira-se do 

acórdão deste STJ de 5-04-1995, proferido no processo n.º 47.796, BMJ n.º 446, p. 

38: “No crime de roubo a violência contra as pessoas é equiparada à ameaça de um 

perigo iminente para a integridade física ou para a vida do ofendido, criando no 

espírito da vítima um fundado receio de grave e iminente mal. Também é equiparado 

à violência o meio que proponha o sujeito passivo na impossibilidade de resistir, 

pressupondo processos físicos ou psíquicos que coloquem a vítima em situação de 

disponibilidade quanto ao agente pela sua incapacidade de oposição - violência 

imprópria”. 

XX - Na vertente pessoal, há a considerar o modo de actuação do recorrente, sendo os 

roubos perpetrados mediante contacto directo do recorrente com as vítimas, as quais 

foram contactadas nos seus postos de trabalho, foram confrontadas com exibição de 

facas e objectos a sugerirem algo que poderia explodir, pelo que ficaram 

naturalmente receosas. Neste particular da vertente da colisão do vector pessoal com 

violação de direitos de personalidade, como o direito à saúde e integridade física da 

vítima, há que ter em atenção o modo como o elemento violência se concretizou. 

XXI - Na verdade, em situações como estas o contacto com a vítima acontece num plano 

comunicacional, não propriamente de diálogo, mas de interpelação destinada a exigir 

a entrega de dinheiro ou de outros bens, em que o destinatário da declaração pode 

ficar com a impressão, justificada, de que a declaração é verdadeira e de que a arma 

existe e é real.  

XXII - Tendo o arguido confessado integralmente e não tendo antecedentes criminais, a 

verdade é que as penas eleitas, o foram justamente a coincidir com o limite mínimo, 

como nos dois roubos simples e no qualificado de 19-11-2018 e ligeiramente acima 

do limite mínimo, com 3 anos e 3 meses no caso do roubo de 4-01-2019 e de 3 anos 

e 6 meses no caso de 17-12-2018, sendo que o máximo era de 15 anos. 

XXIII - Posto isto, é manifesto não ter lugar intervenção correctiva, mantendo-se as penas 

parcelares.   

XXIV - A medida da pena unitária a atribuir em sede de cúmulo jurídico reveste-se de 

uma especificidade própria. Por um lado, está-se perante uma nova moldura penal, 

mais ampla, abrangente, com maior latitude da atribuída a cada um dos crimes. Por 

outro, tem lugar, porque se trata de uma nova pena, final, de síntese, correspondente 

a um novo ilícito e a uma nova culpa (agora culpa pelos factos em relação), uma 

específica fundamentação, que acresce à decorrente do art. 71.º, do CP. 

XXV - No que concerne à determinação da pena única, deve ter-se em consideração a 

existência de um critério especial na determinação concreta da pena do concurso, 
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segundo o qual serão considerados, em conjunto, os factos e a personalidade do 

agente, o que obriga a que do teor da sentença conste uma especial fundamentação 

da medida da pena do concurso. 

XXVI - Perante concurso de crimes e de penas, há que atender ao conjunto de todos os 

factos cometidos pelo arguido, de modo a surpreenderem-se, ou não, conexões entre 

os diversos comportamentos ajuizados, através duma visão ou imagem global do 

facto, encarado na sua dimensão e expressão global, tendo em conta o que ressalta 

do contexto factual narrado e atender ao fio condutor presente na repetição criminosa, 

procurando estabelecer uma relação desses factos com a personalidade do agente, 

tendo-se em conta a caracterização desta, com sua projecção nos crimes praticados; 

enfim, há que proceder a uma ponderação da personalidade do agente e correlação 

desta com os concretos factos ajuizados, a uma análise da função e da 

interdependência entre os dois elementos do binómio, não sendo despicienda a 

consideração da natureza dos crimes em causa, da verificação ou não de identidade 

dos bens jurídicos violados, até porque o modelo acolhido é o de prevenção, de 

protecção de bens jurídicos. 

XXVII - Todo este trabalho de análise global se justifica tendo em vista descortinar e 

aferir se o conjunto de factos praticados pelo(a) condenado(a) é a expressão de uma 

tendência criminosa, isto é, se significará já a expressão de algum pendor para uma 

“carreira”, ou se, diversamente, a feridente repetição comportamental dos valores 

estabelecidos emergirá antes e apenas de factores meramente ocasionais”. 

XXVIII - A pena conjunta visa corresponder ao sancionamento de um determinado trecho 

de vida do arguido condenado por pluralidade de infracções. 

XXIX - Há que valorar o ilícito global perpetrado, ponderando em conjunto a gravidade 

dos factos e a sua relacionação com a personalidade de cada recorrente, em todas as 

suas facetas. Na elaboração da pena conjunta impõe-se fazer uma nova reflexão sobre 

os factos em conjunto com a personalidade do arguido, em ordem a adequar a medida 

da pena à personalidade que nos factos se revelou. Importa ter em conta a natureza e 

a diversidade ou igualdade/similitude dos bens jurídicos tutelados, ou seja, a 

dimensão de lesividade da actuação global do arguido. 

XXX - A facticidade dada por provada não permite formular um juízo específico sobre a 

personalidade do arguido que ultrapasse a avaliação que se manifesta pela própria 

natureza dos factos praticados, não se mostrando provada tendência radicada na 

personalidade, ou seja, que o ilícito global seja produto de tendência criminosa do 

agente, antes correspondendo no singular contexto ora apreciado, a reiteração de 

condutas, ocorridas ao longo do período assinalado, restando a expressão de 

ocasionalidades procuradas pelo arguido. 

XXXI - Neste contexto, valorando o ilícito global perpetrado, ponderando em conjunto a 

gravidade dos factos e a sua relacionação com a personalidade do arguido, tendo em 

conta a moldura do concurso que vai de 3 anos e 6 meses a 11 anos e 9 meses de 

prisão, atendendo ao conjunto dos factos, a conexão entre eles, períodos temporais 

da actuação, a ausência de antecedentes criminais, é de concluir por um elevado grau 

de demérito da conduta do recorrente, sendo no caso de não se justificar intervenção 

correctiva por parte do STJ, julgando-se adequada e proporcional a fixação da pena 

conjunta feita na comarca, a qual não afronta os princípios da necessidade, proibição 
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do excesso ou proporcionalidade das penas – art. 18.º, n.º 2, da CRP –, nem as regras 

da experiência, antes é adequada e proporcional à defesa do ordenamento jurídico, e 

não ultrapassa a medida da culpa do recorrente. 

XXXII - Com a pena ora mantida ficou prejudicada a pretensão de suspensão da execução 

da pena. 

 

15-07-2020 

Proc. n.º 126/19.7JAPRT.S1 - 3.ª Secção 

Raúl Borges (Relator) 

 Manuel Augusto de Matos 

 

 Incêndio 

 Conclusões 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Jurisprudência obrigatória 

 Bem jurídico protegido 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Medida da pena 

 Arrependimento 

 Suspensão da execução da pena 

 

I - Como é jurisprudência assente e pacífica, sem prejuízo das questões de conhecimento 

oficioso – detecção de vícios decisórios ao nível da matéria de facto emergentes da 

simples leitura do texto da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as regras 

da experiência comum, previstos no art. 410.º, n.º 2, do CPP (neste sentido, Acórdão 

do Plenário das Secções Criminais do Supremo Tribunal de Justiça, de 19 de Outubro 

de 1995, proferido no processo n.º 46580, Acórdão n.º 7/95, publicado no Diário da 

República, I Série – A, n.º 298, de 28 de Dezembro de 1995, e BMJ n.º 450, p. 72, 

que no âmbito do sistema de revista alargada fixou jurisprudência, então obrigatória, 

no sentido de que “É oficioso, pelo tribunal de recurso, o conhecimento dos vícios 

indicados no artigo 410.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, mesmo que o recurso 

se encontre limitado à matéria de direito”, bem como o Acórdão de uniformização 

de jurisprudência n.º 10/2005, de 20 de Outubro de 2005, publicado no Diário da 

República, Série I-A, de 7 de Dezembro de 2005, em cuja fundamentação se refere 

que a indagação dos vícios faz-se “no uso de um poder-dever, vinculadamente, de 

fundar uma decisão de direito numa escorreita matéria de facto”) e verificação de 

nulidades, que não devam considerar-se sanadas, nos termos dos arts. 379.º, n.º 2 e 

410.º, n.º 3, do CPP – é pelo teor das conclusões que o recorrente extrai da motivação, 

onde sintetiza as razões de discordância com o decidido e resume o pedido (art. 412.º, 

n.º 1, do CPP), que se delimita o objecto do recurso e se fixam os limites do horizonte 

cognitivo do Tribunal Superior. 

II - O recorrente afirma a sua discordância com o decidido no acórdão recorrido, 

conforme resulta do exposto na motivação e levado em repetição integral às supostas 
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“conclusões”, que deveriam traduzir, de forma sintética, as razões de divergência 

com o decidido.  

III - O recorrente prescindiu/abdicou de apresentar veras conclusões, apresentando como 

tal, algo que nada tem a ver com as proposições sintéticas em que se deve procurar 

dar a conhecer ao tribunal de recurso as razões de dissonância /divergência com o 

decidido. O recorrente, de forma óbvia, sem qualquer sequer aparente/ visível esforço 

de síntese, transpõe para as apelidadas “conclusões”, tudo o que estava na motivação.  

IV - Como ensinava José Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, IV 

volume, p. 359, as conclusões visam habilitar o tribunal a conhecer quais as questões 

postas e quais os fundamentos invocados. 

V -  Lidas a motivação apresentada e as conclusões que seguem, é patente que as ditas 

“conclusões” mais não são do que a transposição completa de cada um dos parágrafos 

da motivação. Com uma diferença única. O texto da conclusão é antecedido de um 

número. 

VI - Apesar de serem demasiado extensas e mui prolixas as conclusões de recurso 

apresentadas pelo recorrente – que reproduzem de forma integral o texto da 

motivação apresentada – prescinde-se de formular convite a apresentação de novas e 

verdadeiras concisas conclusões, podendo adiantar-se, no entanto, num redobrado 

esforço de síntese, que as questões essenciais suscitadas pelo presente recurso se 

reconduzem às seguintes: Questão I – Determinação das penas parcelares e única – 

Questão II – Suspensão da execução da pena. VII – O recurso foi incorrectamente 

dirigido ao Tribunal da Relação de Coimbra, quando está em causa um acórdão final 

condenatório proferido por um tribunal colectivo que fixou pena única de 6 anos e 6 

meses de prisão, visando o recorrente apenas o reexame de questão de direito, 

circunscrita no fundo à discussão da medida das penas parcelares e da pena única, 

pretendendo a suspensão da execução da pena, pelo que cabe ao STJ conhecer o 

recurso, sendo caso de recurso directo. 

VIII - Sendo uma das finalidades das penas, incluindo a unitária, segundo o art. 40.º, n.º 

1, do CP, na versão da terceira alteração, introduzida pelo DL 48/95, de 15-03, a 

tutela dos bens jurídicos, definindo a necessidade desta protecção os limites daquelas, 

há que, necessariamente, ter em atenção o bem jurídico tutelado no tipo legal ora 

posto em causa, ou seja, no crime de incêndio florestal. 

IX - O crime de incêndio é um crime de perigo comum; de perigo, porque não existe ainda 

qualquer lesão efectiva para a vida, a integridade física ou para bens patrimoniais de 

grande valor; e de perigo comum, porque é susceptível de causar um dano 

incontrolável sobre bens juridicamente tutelados de natureza diversa. 

X - Neste crime estão em causa condutas cujo desvalor de acção é de pequena monta e 

se repercutem, amiúde, num desvalor de resultado de efeitos não poucas vezes 

catastróficos - acórdão do STJ de 04-06-1992, processo n.º 42673. É crime de perigo 

concreto, como se disse na Comissão Revisora; pune-se não a sua violação, mas sim 

o simples por em perigo dos valores protegidos pela norma. 

XI - Os crimes ambientais actualmente estão previstos no Código Penal no Capítulo III - 

Dos crimes de perigo comum - do Título IV - Dos crimes contra a vida em sociedade 

- compreendendo os arts. 272.º a 286.º. 
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XII - As preocupações com o ambiente estão presentes igualmente nas sucessivas leis de 

política criminal, como a Lei n.º 38/2009, de 20-07 (publicada no DR, 1.ª Série, n.º 

138, entrada em vigor em 1-09-2009 – art. 27.º), sendo tais crimes considerados de 

prevenção prioritária e de investigação prioritária, a Lei n.º 72/2015, de 20-07, 

entrada em vigor em 1-09-2015, regendo actualmente, a Lei n.º 96/2017, de 23-08 

(DR, 1.ª série, n.º 162, de 23 de Agosto), sendo considerados fenómenos criminais 

de prevenção prioritária, para os efeitos da lei, o crime de incêndio florestal e os 

crimes contra o ambiente. 

XIII - No Anexo, a que alude o art. 17.º, na fundamentação das prioridades e orientações 

de política criminal, pode ler-se: “A defesa da floresta como ativo económico e como 

fator de equilíbrio de ecossistemas, assim como a proteção de pessoas e bens contra 

incêndios florestais pressupõem, a par de políticas ativas que anulem as condições 

facilitadoras dos fogos florestais – já concretizadas num conjunto de medidas 

recentemente aprovadas pelo Governo – a existência e atualização de planos de 

prevenção de incêndios de etiologia criminosa, assim como uma reação criminal 

pronta e efectiva”. 

XIV - Analisada a facticidade dada por assente, verifica-se que o arguido actuou, no 

espaço de 18 dias, por três vezes, em 20-08-2019, em 2-09-2019 e em 7-09-2019, 

munido de um isqueiro, lançando fogo a arvoredo em locais de relevo irregular, em 

locais densamente povoados de matos e castanheiros, para onde se deslocava a pé, e 

sempre de dia, realçando-se a renovação da conduta passados apenas cinco escassos 

dias nos dois últimos, determinando a conduta do arguido a presença de bombeiros e 

de viaturas de combate a incêndios. 

XV - O dolo do arguido foi directo e intenso, bem sabendo que as suas condutas eram 

proibidas e punidas por lei, mas, não obstante, quis a realização do facto típico - a 

efectivação de incêndios em floresta. 

XVI - As razões e necessidades de prevenção geral positiva ou de integração - que satisfaz 

a necessidade comunitária de afirmação ou mesmo reforço da norma jurídica violada, 

dando corpo à vertente da protecção de bens jurídicos, finalidade primeira da punição 

- são elevadas, fazendo-se especialmente sentir no incêndio florestal, tendo em conta 

os bens jurídicos violados no crime em questão, com componentes de ordem pessoal 

e patrimonial e impostas pela frequência do fenómeno no Verão e do conhecido 

alarme social e insegurança que estes crimes em geral causam e das conhecidas 

consequências para a comunidade, sendo considerados fenómenos criminais de 

prevenção prioritária, tendo por vezes terríveis efeitos colaterais, justificando 

resposta punitiva firme. 

XVII - Por todo o exposto, tendo em conta a moldura penal cabível de 3 a 12 anos de 

prisão, cremos não se justificar intervenção correctiva, afigurando-se equilibradas e 

adequadas as penas fixadas. 

XVIII - O sistema jurídico-penal português consagrou o sistema de pena conjunta para o 

concurso de crimes, verificados que sejam os pressupostos do art. 77.º (conhecimento 

imediato, directo, em simultâneo, em sede de julgamento, emergente de concurso 

real e efectivo de factos coevos, obviamente, não objecto de julgamento anterior, 

constantes de uma acusação que definiu e engloba o acervo fáctico proposto a 

julgamento), ou do art. 78.º, do CP (conhecimento superveniente de factos coevos 
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daqueles, já objecto de julgamento, com decisão transitada em julgado e com penas 

definitivas).  

XIX - A medida da pena unitária a atribuir em sede de cúmulo jurídico reveste-se de uma 

especificidade própria. Por um lado, está-se perante uma nova moldura penal, mais 

ampla, abrangente, com maior latitude da atribuída a cada um dos crimes. Por outro, 

tem lugar, porque se trata de uma nova pena, final, de síntese, correspondente a um 

novo ilícito e a uma nova culpa (agora culpa pelos factos em relação), uma específica 

fundamentação, que acresce à decorrente do art. 71.º, do CP. 

XX - Na consideração dos factos (do conjunto dos factos que integram os crimes em 

concurso) está ínsita uma avaliação da gravidade da ilicitude global, como se o 

conjunto de crimes em concurso se ficcionasse como um todo único, unificado, 

globalizado, que deve ter em conta a existência ou não de ligações ou conexões e o 

tipo de ligação ou conexão que se verifique entre os factos em concurso.  

XXI - Perante concurso de crimes e de penas, há que atender ao conjunto de todos os 

factos cometidos pelo arguido, de modo a surpreenderem-se, ou não, conexões entre 

os diversos comportamentos ajuizados, através duma visão ou imagem global do 

facto, encarado na sua dimensão e expressão global, tendo em conta o que ressalta 

do contexto factual narrado e atender ao fio condutor presente na repetição criminosa, 

procurando estabelecer uma relação desses factos com a personalidade do agente, 

tendo-se em conta a caracterização desta, com sua projecção nos crimes praticados; 

enfim, há que proceder a uma ponderação da personalidade do agente e correlação 

desta com os concretos factos ajuizados, a uma análise da função e da 

interdependência entre os dois elementos do binómio, não sendo despicienda a 

consideração da natureza dos crimes em causa, da verificação ou não de identidade 

dos bens jurídicos violados, até porque o modelo acolhido é o de prevenção, de 

protecção de bens jurídicos. 

XXII - Todo este trabalho de análise global se justifica tendo em vista descortinar e aferir 

se o conjunto de factos praticados pelo(a) condenado(a) é a expressão de uma 

tendência criminosa, isto é, se significará já a expressão de algum pendor para uma 

“carreira”, ou se, diversamente, a feridente repetição comportamental dos valores 

estabelecidos emergirá antes e apenas de factores meramente ocasionais. 

XXIII - Por outro lado, na confecção da pena conjunta, há que ter presentes os princípios 

da proporcionalidade, da adequação e proibição do excesso. 

XXIV - A preocupação de proporcionalidade a que importa atender resulta do limite 

intransponível absoluto dos 25 anos de prisão estabelecido no n.º 2 do art. 77.º, do 

CP. É aqui que deve continuar a aflorar uma abordagem diferente da pequena e média 

criminalidade, face à grande criminalidade, para efeitos de determinação da pena 

conjunta, e que se traduzirá, na prática, no acrescentamento à parcelar mais grave de 

uma fracção menor das outras. 

XXV - A determinação da pena do concurso exige um exame crítico de ponderação 

conjunta sobre a conexão e interligação entre todos os factos praticados e a 

personalidade do seu autor, de forma a alcançar-se a valoração do ilícito global e 

entender-se a personalidade neles manifestada, de modo a concluir-se pela motivação 

que lhe subjaz, se emergente de uma tendência para delinquir, ou se se trata de mera 

ocasionalidade ou pluriocasionalidade não fundamentada na personalidade, tudo em 
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ordem a demonstrar a adequação, justeza, e sobretudo, a proporcionalidade, entre a 

avaliação conjunta daqueles dois factores e a pena conjunta a aplicar e tendo em conta 

os princípios da necessidade da pena e da proibição de excesso. 

XXVI - Importará indagar se a repetição operou num quadro de execução homogéneo ou 

diferenciado, quais os modos de actuação, de modo a concluir se estamos face a 

indícios desvaliosos de tendência criminosa, ou se estamos no domínio de uma mera 

ocasionalidade ou pluriocasionalidade, tendo em vista configurar uma pena que seja 

proporcional à dimensão do crime global, pois ao novo ilícito global, a que 

corresponde uma nova culpa, caberá uma nova, outra, pena. 

XXVII - Com a fixação da pena conjunta não se visa re-sancionar o agente pelos factos 

de per si considerados, isoladamente, mas antes procurar uma “sanção de síntese”, 

na perspectiva da avaliação da conduta total, na sua dimensão, gravidade e sentido 

global, da sua inserção no pleno da conformação das circunstâncias reais, concretas, 

vivenciadas e específicas de determinado ciclo de vida do(a) arguido(a) em que 

foram cometidos vários crimes. 

XXVIII - Na elaboração da pena conjunta impõe-se fazer uma nova reflexão sobre os 

factos em conjunto com a personalidade do arguido, em ordem a adequar a medida 

da pena à personalidade que nos factos se revelou. 

XXIX - Importa ter em conta a natureza e a diversidade ou igualdade/similitude dos bens 

jurídicos tutelados, ou seja, a dimensão de lesividade da actuação global do arguido. 

XXX - Há a ponderar o período temporal da actuação do arguido, sendo no caso presente 

evidente a conexão e estreita ligação entre os três crimes de incêndio, revelando a 

assunção de condutas homótropas, com afinidades e pontos de contacto nas situações 

analisadas, tendo por objectivo o vir a alcançar terrenos para o pastoreio do seu gado. 

XXXI - No que toca à prevenção especial, dúvidas não há de que o arguido carece 

fortemente de socialização, com necessidade de fidelização ao Direito, tendo-se em 

vista a prevenção da prática de futuros crimes. 

XXXII - A pena unitária tem de responder à valoração, no seu conjunto e interconexão, 

dos factos e personalidade do arguido, afigurando-se-nos que no caso a pluralidade 

emerge de mera ocasionalidade. 

XXXIII - Na verdade, a facticidade dada por provada não permite formular um juízo 

específico sobre a personalidade do arguido que ultrapasse a avaliação que se 

manifesta pela própria natureza dos factos praticados, não se mostrando provada 

tendência radicada na personalidade, ou seja, que o ilícito global seja produto de 

tendência criminosa do agente, antes correspondendo no singular contexto ora 

apreciado, a reiteração de condutas, ocorridas ao longo de 18 dias do Verão passado, 

restando a expressão de ocasionalidades procuradas pelo arguido. 

XXXIV - Neste contexto, valorando o ilícito global perpetrado, ponderando em conjunto 

a gravidade dos factos e a sua relacionação com a personalidade do arguido, tendo 

em conta a moldura do concurso que vai de 4 anos e 9 meses a 12 anos e 3 meses de 

prisão, atendendo ao conjunto dos factos, a conexão entre eles, períodos temporais 

da actuação, a ausência de antecedentes criminais, é de concluir por um elevado grau 

de demérito da conduta do recorrente, sendo no caso de não se justificar intervenção 

correctiva por parte do STJ, julgando-se adequada e proporcional a fixação da pena 

conjunta feita na comarca, a qual não afronta os princípios da necessidade, proibição 
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do excesso ou proporcionalidade das penas – art. 18.º, n.º 2, da CRP –, nem as regras 

da experiência, antes é adequada e proporcional à defesa do ordenamento jurídico, e 

não ultrapassa a medida da culpa do recorrente. 

XXXV - O recorrente no recurso pugna pela suspensão da execução da pena, o que 

pressupunha aplicação de medida da pena única em patamar compatível com a 

pretendida substituição. 

XXXVI - No presente recurso apenas num cenário de uma redução na medida da pena 

única aplicada, poderia equacionar-se tal eventualidade, pois face à pena aplicada no 

acórdão recorrido não era possível ventilar a hipótese, por encontrar-se ultrapassado 

o limite de cinco anos de prisão. Com a pena ora mantida ficou prejudicada esta 

pretensão. 

 

15-07-2020 

Proc. n.º 415/19.0JAVRL.S1 - 3.ª Secção 

Raúl Borges (Relator) 

 Manuel Augusto de Matos 

 

 Conhecimento superveniente 

 Desobediência 

 Fraude fiscal  

 Pena suspensa 

 Extinção  

 Pena de prisão 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

I -  A pena suspensa cujo prazo de suspensão ainda não decorreu deve ser cumulada 

juridicamente com as penas de prisão. 

II -  A pena suspensa, extinta por decurso do período de suspensão, não pode ser 

cumulada juridicamente com penas de prisão e, se o foi, deve ser retirada do cúmulo, 

e ser reformulada a pena única 

III - A linha de orientação da pena única a fixar tem de ter em consideração, não só, os 

factos concretos de cada uma das condenações em causa, mas, também, o seu 

conjunto, na medida em que este revela a extensão, e gravidade, de toda a conduta 

delituosa levada a cabo pelo agente, nas suas vertentes objetiva e subjetiva, de molde 

a que aquela possa ser globalmente avaliada. 

IV - Na fixação da medida concreta de uma pena única deverá atentar-se na existência de 

conexões sobre os factos em concurso, seja pela natureza, identidade da vítima, 

período de tempo da prática, número e gravidade dos factos, juntando com a 

personalidade do agente, de modo a lograr apurar se os factos globalmente 

considerados revelam, ou não, uma pluriocasionalidade ou uma tendência criminosa. 

 

 15-07-2020 
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Proc. n.º 1871/19.2T8PNF.S1 - 3.ª Secção 

 Teresa Féria (Relatora) 

 Raúl Borges 

 
 

 Habeas corpus  

 Pressupostos 

 Pena de prisão  

 Cumprimento sucessivo  

 Perdão  

 

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

especial, no qual se requer ao STJ o restabelecimento do direito constitucional à 

liberdade individual, vulnerado por uma prisão ordenada, autorizada ou executada 

fora das condições legais ou que sendo originariamente legal se mantém para além 

do tempo ou medida judicialmente decretada ou em condições ilegais. 

II -  Não é uma via procedimental para submeter ao STJ o reexame da decisão da instância 

judicial que decretou a prisão ou que a manteve, nem a sindicar eventuais nulidades 

ou irregularidades de que possa enfermar. 

III - O prazo da pena de prisão é fixado na decisão judicial condenatória. 

IV - Competindo ao tribunal de execução de penas acompanhar e fiscalizar a respetiva 

execução e decidir da sua modificação, substituição e extinção. 

V -  Cumprindo o Requerente penas sucessivas de prisão, o perdão parcial concedido pela 

Lei n.º 9/2020, de 10-04-2020, incide sobre a soma das penas em execução. 

VI - É aplicado uma única vez a cada arguido e sob condição resolutiva de, no ano 

subsequente ao início de vigência da lei, não cometer crime doloso. 

 

23-07-2020 

Proc. n.º 1261/12.8TXLSB-C.S1 - 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (Relator de turno) 

 Helena Moniz 

Maria Clara Sottomayor 

 

 Habeas corpus 

 Violência doméstica 

 Prisão preventiva 

 Prazo da prisão preventiva 

 Acusação 

 Notificação 

 

I - Fundamenta a providência de Habeas Corpus a existência de uma afronta clara, e 

indubitável, ao direito à Liberdade. Deve demonstrar-se, sem qualquer margem para 

dúvida, que quem está preso não o deveria estar e que a sua prisão afronta o seu 

direito fundamental a estar livre. A providência é prevista para situações de flagrante 

ilegalidade em que, por estar em causa uma clara postergação ou ataque a um valor 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

61 

Número 273 – Julho de 2020 

fundamental (a Liberdade), a reposição da legalidade – resgatando a normal ordem 

das coisas e sanando esse ostensivo mal e disfunção na ordem jurídica – tem um 

carácter urgente.  

II - Nesta providência, há apenas que determinar, como o fundamento da petição se 

refere a uma determinada situação processual do requerente (no caso, a prisão 

preventiva), se os atos de um determinado processo (valendo os efeitos que em cada 

momento ali se produzam, e independentemente da discussão que aí possam suscitar, 

a decidir segundo o regime normal dos recursos) produzem alguma consequência que 

se possa acolher aos fundamentos da petição referidos no art. 222.º, n.º 2, do CPP, ou 

neles, de algum modo se subsumir.  

III - A notificação e, mais especificamente, a receção da acusação pelo arguido, uma vez 

tendo sido deduzida acusação, não é de molde a ser vultuosamente valorizável para 

efeitos de Habeas Corpus. Cf., v.g., Acórdãos deste STJ, de 18-12-2019, Proc. n.º 

1942/17.0T9VFR-G.S1; de 15-5-2002, Proc. n.º 1797/02, de 19-7-2005, Proc. n.º 

2743/05, e de 11-10-2005, Proc. n.º 3255/06. Entendimento que, aliás, mereceu o 

acolhimento do TC, conforme ressalta do respetivo Acórdão, de 14-05-2008. 

IV - No caso, respeitados os prazos legais de apresentação perante o JIC - art. 254.º, n.º 

1, al. a). do CPP, atenta a natureza dos crimes pelos quais o arguido se encontra 

indiciado e a respetiva a moldura penal, é legalmente admissível a imposição de 

medida de coação de prisão preventiva (art. 202.º, n.º l, als. a) e b), do CPP). 

V - Dispondo a Lei (art. 215.º, n.ºs 1, al. b) e n.º 2, do CPP, conjugados) que a prisão 

preventiva se extingue no prazo máximo de 10 meses, tendo o arguido iniciado a 

prisão preventiva em 16-01-2020, só em 16-11-2020 é que poderá esgotar-se o prazo 

máximo de duração dessa medida de coação. Assim sendo, a presente petição de 

Habeas Corpus carece de fundamento. 

 

 31-07-2020 

 Proc. n.º 39/20.0PHSNT-B.S1 - 3ª Secção 

 Paulo Ferreira da Cunha (Relator de turno) 

 Nuno Gomes da Silva  

Fátima Gomes 

 

 Habeas corpus 

 Revisão e confirmação de sentença penal estrangeira 

 Internamento 

 Pena relativamente indeterminada 

 Revisão 

 Rejeição 

 

31-07-2020 

Proc. n.º 2205/13.5TXLSB-O.S1 - 3.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (Relator de turno) 

 Paulo Ferreira da Cunha 

 Fátima Gomes 
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5.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Acórdão 

 Reclamação 

 Lapso manifesto 

 Rectificação de acórdão  

 Retificação de acórdão 

 

I -  Nos autos de providência de habeas corpus, vem o arguido apresentar reclamação, 

alegando que o despacho judicial, levado em 1.ª instância, que decidiu que o arguido 

não podia beneficiar do perdão previsto no n.º 2 do art. 2.º, da Lei n.º 9/2020, de 10-

04 (Lei 9/2020), só lhe veio a ser notificado a 02-06-2020, não tendo transitado em 

julgado, como ali se considerou, requerendo a correcção do referido acórdão. 

II -  Constata-se que a consideração, no acórdão reclamado, do trânsito em julgado do 

despacho de 23-04-2020, que decidiu não ser aplicável à pena que o arguido se 

encontra a cumprir o perdão prevenido no n.º 2 do art. 2.º da Lei n.º 9/2020, decorre 

de lapso manifesto, decorrente da falta da respectiva certificação e da correspondente 

omissão no despacho informativo, verificando-se do agora documentado que o 

Requerente só veio a ser notificado daquela decisão a 02-06-2020. 

III - Assim, o Requerente tem inteira razão na pretensão de rectificação que formula, pois 

que o referido despacho, do Tribunal de 1.ª instância, de 23-04-2020, não podia ter-

se como transitado em julgado, como se aduziu no acórdão reclamado. 

IV - Sem embargo, o trânsito em julgado, ou não, do despacho em referência, não importa 

modificação essencial do decidido, posto que, como consta, designadamente, do § 

21, do acórdão de 04-06-2020, «uma vez que o recluso requerente tem por cumprir 

mais do que dois anos de prisão e não cumpriu ainda, pelo menos, metade da pena, 

requisitos prevenidos no artigo 2.º n.º 2, da Lei n.º 9/2020, de 10 de Abril, para efeitos 

de aplicação do perdão, não pode proceder a providência de habeas corpus que 

pretende ver aplicada tal medida», e do passo em que o despacho que homologou a 

liquidação da pena em cumprimento, datado 15 de Janeiro de 2020, esse sim, 

transitou em julgado, reportando o cumprimento de metade da pena a 22 de Agosto 

de 2020. 

V -  Nestes termos e com tais fundamentos, decide-se deferir a reclamação, rectificando-

se o acórdão de 04-06-2020, que precede, nos §§ 4 d) e 13, com supressão da 

expressão «transitado em julgado», mantendo-se o mais do decidido. 

 

 02-07-2020 

 Proc. n.º 1114/13.2TXPRT-H.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (Relator) 

 Margarida Blasco 

 Manuel Braz 

  

 Recurso penal 
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 Recurso de acórdão da Relação 

 Repetição da motivação 

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

 Matéria de facto 

 Princípio da presunção de inocência  

 In dubio pro reo 

 Livre apreciação da prova 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Inconstitucionalidade 

 Princípio da investigação  

 Violência doméstica 

 Abuso sexual de crianças 

 Pornografia de menores 

 Crime continuado 

 Concurso de infracções 

 Bem jurídico protegido 

 Pena única  

 Medida da pena 

 

I -  A mera reprodução, no recurso interposto para o STJ, da motivação já oferecida no 

recurso interposto do acórdão do Tribunal de 1.ª instância para o Tribunal da Relação, 

deve tomar-se como dirigida a este acórdão, e o objecto do recurso deve ser 

conhecido nos termos e âmbito dos poderes de cognição do STJ, tal como desenhados 

no art. 434.º, do CPP. 

II -  A violação do princípio in dubio pro reo apenas pode ser ponderada pelo STJ na 

medida, designadamente, em que o acórdão recorrido evidencie que decidiu em 

desfavor do arguido qualquer dúvida estabelecida sobre a respectiva culpabilidade. 

III - Não pode ter-se por inconstitucional, sob lesão do art. 32.º, da CRP, a interpretação 

do disposto no art. 316.º, do CPP, levada nas instâncias, quando se não evidencia 

contracção do princípio da investigação ou da oficialidade presente no art. 340.º do 

mesmo Código. 

IV - Pratica o crime de violência doméstica, p. e p. nos termos do disposto no art. 152.º, 

do CP, o arguido que controlava os movimentos da ofendida sua neta, com 11 a 14 

anos de idade, dirigindo-lhe, com frequência, durante um período de cerca de três 

anos, de viva voz ou por mensagens de telemóvel, as seguintes expressões: «porca», 

«puta», «vaca», «aluada», «mentirosa», «és uma merda», «não prestas para nada» e 

«és falsa», num contexto de abusos sexuais sobre a mesma. 

V -  Pratica o crime de pornografia de menores, p. e p. nos termos do disposto no art. 

176.º, do CP, a conduta levada pelo arguido sobre a sua neta, provado que (i) pelo 

menos em duas ocasiões, quando a ofendida fazia o pino e as suas roupas descaíam, 

o arguido tirava fotografias com o telemóvel ao rabo e aos seios dela, (ii) tirando tais 

fotografias à menor com o próprio telemóvel, guardando-as no referido suporte que 

lhe pertencia e posteriormente detendo-as, o arguido agiu sabendo que a protagonista 

daquelas imagens era uma criança com idade inferior a 14 anos, sua neta e que, por 

essa razão, não podia retirar tais fotografias, guardá-las e detê-las no seu telemóvel, 
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e que (iii) não obstante isso, o arguido quis fotografar e deter as referidas imagens da 

menor consigo, para o seu uso pessoal, com intenção de satisfazer os seus impulsos 

e instintos sexuais. 

VI - Não se verifica crime continuado quando, para além dos bens jurídicos 

eminentemente pessoais em causa (designadamente e por todos, a dignidade da 

pessoa humana) existem, relativamente à mesma ofendida, diferentes resoluções 

criminosas por parte do arguido, tantas quantas as relações de sexo praticadas em 

locais e dias diferentes, que se traduzem no facto de o arguido em dias e horas 

diferentes, e até em meses diferentes, com distanciamento e dilacção temporais e 

geográficas, ter accionado e renovado os mecanismos da sua vontade para praticar 

os enunciados crimes sexuais e repeti-los, o que faz com que cada uma dessas 

resoluções corresponda a um crime. 

VII - Estando em causa as penas parcelares de: (i) 3 anos e 6 meses de prisão, pela prática 

de um crime de violência doméstica, (ii) 2 anos de prisão, por cada um dos dois 

crimes de pornografia de menores agravado, (iii) 6 meses de prisão, pela prática de 

um crime de abuso sexual de crianças, agravado, na forma tentada, (iv) 2 anos e 6 

meses de prisão, pela prática de cada um dos dez crimes de abuso sexual de crianças 

agravado, e de (v) 4 anos e 6 meses de prisão, pela prática de cada um dos trezentos 

e vinte crimes de abuso sexual de crianças agravado, salientando-se o facto de as 

penas parcelares (levada em justificada excepção a pena aplicada pelo crime de 

violência doméstica) terem sido concretizadas em medida próxima dos 

correspondentes limites mínimos e de a pena única se ter estabelecido em medida 

inferior ao ponto médio da pena abstractamente aplicável, com acerto ponderativo na 

idade do recorrente e na inexistência de factores relevantes para um prognóstico 

ressocializador, diante da atitude dita auto complacente e auto justificativa, sem 

contrição nem arrependimento, a pena única de 14 anos de prisão, concretizada nas 

instâncias, não merece reparo. 

  

02-07-2020 

 Proc. n.º 989/17.0PZLSB.L1.S1 - 5.ª Secção 

 Clemente Lima (Relator) 

 Margarida Blasco 

  

 Habeas corpus 

 Pena de expulsão 

 Execução 

 Estrangeiro 

 Pena acessória 

 Extinção 

 Prazo 

 Rejeição 

 

I -  A aplicação da al. b) do n.º 1 do art. 188.º-A, do CEPMPL, e do n.º 4. do art. 151.º 

da Lei n.º 23/2007, de 04.07, não pode deixar de pressupor a verificação das 
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condições necessárias à execução da pena acessória de expulsão, com a consequência 

lógica de, enquanto o não estiverem, porque a pena principal se não extinguiu, o que 

só ocorrerá com a execução da expulsão traduzida no afastamento do condenado (art. 

138.º, n.º 4, al. e), do CEPMPL), o mesmo continuará em cumprimento de pena, sem 

prejuízo, no limite, do benefício da liberdade condicional obrigatória aos 5/6 do seu 

cumprimento (art. 61.º, n.º 4, do CP). 

II -  Tem sido essa a jurisprudência do STJ, designadamente nas situações em que, apesar 

de ordenada, não é possível cumprir a execução da expulsão de condenados 

indocumentados ou com identificação falsa, ou terem pendente processo para 

julgamento (v. Acs. de 09.07.2015, Proc. 87/15.1YFLSB.S1, 28.02.2019, Proc. 

2058/17.4TXLSB-C.S1 e 26.07.2019, Proc. 299/17.3TXEVR-G.S1, 

respectivamente, todos em www.dgsi.pt). 

III - Situação semelhante se verifica no caso em apreço, com a impossibilidade de 

expulsão do condenado para a República Francesa, país a que antes fora formulado 

pedido de asilo, face à situação da pandemia da COVID - 19 que se tem vivido, com 

o encerramento de fronteiras terrestres e aéreas e cujas inerentes vicissitudes de 

circulação estão em vias de resolução, como é do conhecimento geral. 

IV - É certo que o n.º 1 do art. 160.º da Lei n.º 23/2007 aponta para um prazo de saída do 

território nacional do cidadão estrangeiro entre 10 e 20 dias, mas logo o n.º 2 faculta 

que em determinadas situações, em que se conta o perigo de fuga, o mesmo fique 

entregue à custódia do SEF, podendo ser colocado em centro de instalação temporária 

por período até 3 meses, mormente no caso de condenação em crime doloso (n.º 3, 

al. a) e n.º 6). 

V -  É igualmente do conhecimento geral que os centros de instalação temporária foram 

encerrados devido à situação de epidemia e cuja abertura está em vias de ocorrer, 

como tem sido oficialmente informado. 

VI - Seja como for, a execução da pena acessória de expulsão não opera automaticamente 

por decorrência do prazo de cumprimento dos 2/3 da pena (ocorrido no passado dia 

22), havendo que proceder a diligências de ordem prática para a viabilizar, o que o 

encerramento de fronteiras e a suspensão de circulação desde logo tem impedido. 

VII - Não tendo sido, assim, possível a execução dessa pena acessória e sem prejuízo de 

o SEF o dever fazer no “mais curto espaço de tempo possível” (n.º 2 do art. 82.º do 

DR n.º 9/2018, de 11.09), até lá o requerente mantém-se em cumprimento da pena 

principal, cuja libertação obrigatória só poderia ocorrer se cumpridos 5/6 da pena de 

prisão pelo que, desse modo, a situação de prisão em que o requerente se encontra 

não é ilegal, designadamente por excesso de prazo, assim se não verificando o 

fundamento invocado da al.. c) do n.º 2 do art. 222.º, do CPP, nem qualquer outro. 

 

 02-07-2020 

 Proc. n.º 418/16.7TXLSB-E.S1 - 5.ª Secção 

 Francisco Caetano (Relator) 

 Clemente Lima 

 Manuel Braz 

 

 Mandado de Detenção Europeu 
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 Tribunal da Relação 

 Composição do tribunal 

 Conferência 

 Nulidade 

 Causas de recusa 

 Recusa facultativa de execução 

 Recusa obrigatória de execução 

 Prescrição 

 Audiência de julgamento 

 Ausência 

 Trânsito em julgado 

 Novo julgamento 

 Princípio do reconhecimento mútuo 

 Amnistia 

 Perdão 

 Competência  

 Tribunais portugueses 

 

I -  Não se verifica a nulidade do acórdão do Tribunal da Relação recorrido quando na 

deliberação sobre a oposição ao MDE oferecida pelo Recorrente, em conferência, 

dirigida pelo presidente da secção, participaram o relator e dois adjuntos, que 

subscreveram o acórdão. 

II -  O MDE foi emitido pelo Ministério Público francês, que configura autoridade 

judiciária, para execução de pena de 3 anos de prisão, aplicada por sentença judicial, 

precedendo julgamento à revelia, assegurado que o Requerente será notificado da 

decisão logo que presente às autoridades francesas e pode, designadamente, requerer 

novo julgamento. 

III - Não se verifica contradição entre o facto de se pretender a entrega do Requerente 

para cumprimento daquela decisão e a inverificação das causas de recusa atinentes 

ao arquivamento do processo em Portugal, à competência dos tribunais portugueses 

para o julgamento e ao decurso do prazo de prescrição. 

IV - Não se verifica qualquer incumprimento, pelo Estado emissor, do princípio do 

processo equitativo, quando se está em presença de MDE para cumprimento de pena 

de prisão aplicada por sentença não transitada, assegurada a possibilidade de o 

Requerente suscitar a realização de novo julgamento. 

V - São sempre «razões de política criminal» que estão na base da condenação judiciária 

e da posterior emissão de MDE, não podendo a mera alegação de perseguição pelo 

Estado francês conduzir a uma recusa leviana de cumprimento do MDE, antes se 

exigindo que a recusa assente em factos objectivos e de conhecimento comum, do 

passo ademais em que o Estado francês, emissor, parte integrante da União Europeia, 

e tanto assim o Estado português, executor, pretendendo aquele conferir eficácia a 

uma decisão judicial, emanada do respectivo poder judicial, está o mesmo a mover-

se em conformidade com os tratados, cartas e decisões quadro aplicáveis no quadro 

jurisdicional da união europeia. 
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VI - Não se verifica causa de recusa, à luz do disposto no art. 11.º, n.º 1, al. a), da Lei 

65/2003 e no art. 9.º, n.º 2, da Lei 9/2020, quando aquele se reporta à amnistia e este 

se refere ao perdão, institutos não assimiláveis e ademais quando a apreciação da 

materialidade em questão não está no âmbito da competência dos tribunais 

portugueses, e a pena em presença se mostra desde logo excluída do âmbito de 

aplicação da Lei 9/2020. 

 

 09-07-2020 

 Proc. n.º 79/20.9YRGMR.S1- 5.ª Secção 

 Clemente Lima (Relator) 

 Margarida Blasco 

 

 Homicídio qualificado  

 Erro notório na apreciação da prova 

 In dubio pro reo 

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

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Proibição de prova 

 Prova testemunhal 

 Depoimento indirecto 

 Depoimento indireto 

 Limitação do recurso 

 Cindibilidade do recurso 

 Culpa 

 

I -   O erro notório na apreciação da prova traduz-se num vício de lógica jurídica ao nível 

da matéria de facto, à partida subtraído à alegação do recorrente para este STJ e, por 

isso, também fora dos seus poderes de cognição, sem prejuízo, é certo, de dele poder 

conhecer oficiosamente se a partir do próprio texto da decisão constituir entrave à 

decisão de direito. 

II -  É um vício caracterizado por uma incompatibilidade evidente e manifesta entre o 

facto e a realidade, vício de tal modo patente, ostensivo ou clamoroso, que não escapa 

à observação de um homem de formação média, de tal forma que resulte para o 

tribunal de recurso que a prova foi mal apreciada, erro esse que deve resultar do 

próprio texto da decisão e não da apreciação da prova recolhida que, não se tratando 

de prova vinculada, está fora do poder de cognição do STJ. 

III - O princípio do in dubio pro reo, além de constituir uma garantia subjectiva, é também 

uma imposição dirigida ao juiz no sentido de se pronunciar de forma favorável ao 

arguido quando não tiver certeza sobre os factos decisivos para a solução da causa, 

não se destina a controlar as dúvidas do recorrente sobre a matéria de facto, antes a 

prevenir o procedimento do tribunal de que quando teve dúvidas sobre a matéria de 

facto um non liquet na questão da prova tem que ser sempre valorado a favor do 

arguido e porque respeita à matéria de facto, à Relação compete, em última instância, 

o respectivo julgamento e não ao STJ, que só pode sindicar a sua aplicação quando a 
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dúvida resulte evidente da decisão recorrida em termos idênticos aos dos vícios do 

art. 410.º, n.º 2, do CPP, quando for possível concluir que, tendo o tribunal ficado em 

estado de dúvida, decidiu contra o arguido. 

IV - A valia do testemunho indirecto é condicionada pela indicação da fonte do 

conhecimento do depoente, sobre o juiz incidindo o poder-dever de a chamar a depor 

e se a pessoa a quem se ouviu dizer for chamada a depor, mas nada disser ou se a 

tanto se negar, lícita ou ilicitamente, o testemunho de ouvir dizer não deixa de, por 

si só, valer como prova, dado que o que o n.º 1 do art.129.º do CPP não permite é a 

valoração do depoimento indirecto sem a chamada. 

V - Uma vez cumprido tal requisito desaparece a proibição de valoração do testemunho 

e isto porque a mera presença em audiência da pessoa a quem se ouviu dizer, ainda 

que remetida ao silêncio, perante a possibilidade de confronto, dá ao depoimento uma 

força que não teria sem essa presença, sendo a sua apreciação e eventualmente 

também da própria postura do silêncio, efectuada segundo as regras da experiência e 

da livre convicção, nos termos do art. 127.º, do CPP. 

VI - Se no uso do direito ao silêncio o arguido nada declara sobre os factos versados no 

depoimento da testemunha, a impossibilidade de ouvir a fonte não é substancialmente 

diferente da situação prevista na lei de impossibilidade de a pessoa indicada ser 

encontrada, sentido este que há muito passou pela fieira da não inconstitucionalidade 

do TC (Ac. n.º 440/99, de 08-07-1999), nada impedindo, portanto, o depoimento da 

testemunha sobre aquilo que ouviu dizer a um arguido, bem como a sua valoração 

ainda que este tivesse usado do seu direito ao silêncio. 

VII - Sendo esse depoimento prestado em audiência de julgamento onde está presente o 

arguido, ainda que remetido ao silêncio, não faz qualquer sentido “chamá-lo” a depor, 

por precisamente nele se encontrar e podendo aí o arguido contraditar plenamente a 

testemunha, se o não fizer, não pode queixar-se da sua própria omissão. 

VIII - O recurso interposto de uma sentença abrange, em regra, toda a decisão, sem 

prejuízo da limitação a uma parte da decisão quando a parte recorrida puder ser 

separada da não recorrida por forma a tornar possível uma apreciação e uma decisão 

autónomas. 

IX - O n.º 2 do art. 403.º do CPP indica exemplos dessa autonomia, mormente à parte da 

decisão que se referir à vertente penal (al. a)) e, em caso de unidade criminosa à 

questão da culpabilidade em relação à questão da determinação da sanção (al. d)). 

X -  Trata-se da consagração legal do princípio da cindibilidade do recurso penal, cabendo 

a quem recorre decidir o que, e apenas o que, pretende ver apreciado pelo tribunal ad 

quem. 

XI - A autonomia da determinação da culpabilidade face à determinação da sanção 

plasmada naquele normativo está desde logo presente em sede de sentença, ao art. 

368.º, do CPP, cabendo o tratamento da questão da culpabilidade, e ao art. 369.º, o 

tratamento da questão da determinação da sanção. 

XII - Se o recorrente restringiu o âmbito do recurso à questão da culpabilidade da parte 

crime, negando a prática dos respectivos factos, não considerando, ainda que em via 

subsidiária, a questão da determinação da sanção e porque a apreciação de tais 

matérias não cabe nos poderes de conhecimento oficioso do tribunal de recurso, a 
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improcedência do recurso quanto àquela parte autónoma da decisão leva à aceitação 

da parte autónoma cindida, da aplicação da pena e correspondente medida.  

 

 09-07-2020 

 Proc. n.º 22/98.0GBVRS.E2.S2- 5.ª Secção 

 Francisco Caetano (Relator) 

 Clemente Lima 

 

 Homicídio 

 In dubio pro reo 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Morte 

 Nexo de causalidade 

 Intenção de matar 

Dolo 

 

I -  O princípio in dubio pro reo estabelece que na decisão de factos que sejam incertos, 

a dúvida deve favorecer o arguido, tratando-se de um princípio de prova conjugado 

com aqueloutro da presunção de inocência do arguido, cujo conhecimento compete, 

ipso facto, ao tribunal da relação (arts. 428.º e 434.º, do CPP). 

II -  O STJ só pode sindicar a sua violação se da própria decisão recorrida resultar que o 

tribunal teve dúvidas sobre a veracidade dos factos imputados ao arguido e, ainda 

assim, lhe atribui a sua autoria. 

III - O critério da imputação objectiva do resultado à acção é no nosso direito construída 

a partir da teoria da adequação ou da causalidade adequada, por sua vez fornecida 

pelo n.º 1 do art. 10.º do CP quando dispõe que quando um tipo legal de crime 

compreender um certo resultado, o facto abrange não só a acção adequada a produzi-

lo como a omissão da acção adequada a evitá-lo e para a valoração jurídica da 

ilicitude serão relevantes não todas as condições (como assim para a teoria das 

condições equivalentes), mas somente aquelas que segundo as máximas da 

experiência e a normalidade do acontecer (segundo o que é em geral previsível) são 

idóneas para produzir o resultado. 

IV - No caso concreto, a brutal agressão em que se traduziu a evisceração da vítima, pelo 

local do corpo atingido, com órgãos vitais e tendo em conta as características do meio 

utilizado, tudo era idóneo e apto a provocar o desfecho acontecido. 

V - De acordo com a factualidade provada, a tromboembolia fatal para a vítima foi uma 

“complicação” surgida das lesões traumáticas toraco-abdominais causadas pelo 

objecto corto-perfurante manejado pelo arguido recorrente, sendo que quaisquer 

outras circunstâncias (obesidade, pessoa fumadora, AVC reportado a há 10 anos 

atrás) não constituíram “qualquer concreto factor de risco acrescido”, para o 

resultado, sendo que, para além disso, a vítima sempre cumpriu com as indicações 

médicas.  

VI - Aliás, fazendo aqui um paralelo com o direito civil, que igualmente segue a doutrina 

da causalidade adequada (art. 563.º, do CC), na lição de Pires de Lima e Antunes 
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Varela (Código Civil, Anot, I, nota 3 ao art. 563.º) “o nexo de causalidade exigido 

entre o dano e o facto não exclui a ideia da causalidade indirecta que se dá quando o 

facto não produz ele mesmo o dano, mas desencadeia ou proporciona um outro que 

leva à verificação deste”. 

VII - Ainda no mesmo âmbito, o Ac. desde STJ de 26-11-2009 (www.dgsi.pt) entendeu 

que “[o] art. 563.º do CC consagrou a doutrina da causalidade adequada, nos termos 

da qual o facto que actuou como condição do dano só deixará de ser considerado 

como acusa adequada quando, dada a sua natureza geral, se mostrar de todo 

indiferente para a verificação do mesmo” e “[t]al doutrina também não pressupõe 

exclusividade da condição, no sentido de que esta tenha só por si determinado o 

resultado e admite a causalidade indirecta de tal sorte que basta que o facto 

condicionante desencadeie outro que directamente suscite o dano”. 

VIII - Seja a intenção de matar, seja a fixação dos elementos subjectivos do dolo, 

constituem matéria de facto cujo conhecimento se esgotou na Relação. 

 

 09-07-2020 

 Proc. n.º 2275/15.JAPRT.P2.S1- 5.ª Secção 

 Francisco Caetano (Relator) 

 Clemente Lima 

 

 Conhecimento superveniente 

 Furto qualificado 

 Tráfico de estupefacientes 

 Condução sem habilitação legal 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

I -  No caso de um concurso de crimes, de conhecimento superveniente, a determinação 

da pena única deve atender ao conjunto de factos que integram os crimes em 

concurso, avaliando-se a gravidade da ilicitude global, considerando as conexões e 

tipos de conexões entre os factos e crimes concorrentes. 

II -  Importa atender à relação entre os diversos factos entre si e em especial ao seu 

contexto, à maior ou menor autonomia e à frequência da comissão dos ilícitos, à 

diversidade ou igualdade dos bens jurídicos protegidos e forma de execução dos 

factos, às suas consequências, ao peso conjunto das circunstâncias de facto 

submetidas ao julgamento. 

III - Na consideração da personalidade deve atender-se ao modo como ela se projecta nos 

factos ou é por eles revelada, com vista a aferir se os factos traduzem uma tendência 

criminosa ou se não vão além de uma pluriocasionalidade que não radica na 

personalidade.Só no primeiro caso, que não no segundo, será cabido atribuir à 

pluralidade de crimes um efeito agravante dentro da moldura penal conjunta. 
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IV - Descuradas não podem ser as exigências de prevenção geral e especial ou de 

socialização, nesta sede havendo a considerar os efeitos previsíveis da pena única no 

comportamento futuro do arguido. 

V -  A avaliação conjunta dos factos e da personalidade convoca também critérios de 

proporcionalidade e proibição do excesso na fixação da pena única dentro da moldura 

do concurso. 

VI - Sopesando que a) na sua quase totalidade se trata de crimes de furto qualificado em 

habitações; b) os valores dos objectos subtraídos foram elevados; c) existe uma certa 

conexão temporal entre os ilícitos em concurso; d) o arguido foi condenado 

anteriormente por crimes da mesma natureza e voltou a delinquir pouco tempo depois 

após ter saído da prisão; e) o número de crimes do concurso é avultado (20 penas de 

prisão aplicadas); e) a moldura abstracta da pena do concurso varia entre os 3 anos e 

6 meses de prisão e o limite máximo legal de 25 anos; f) o arguido apresenta ausência 

de juízo crítico e no estabelecimento prisional nada faz para poder integrar a vida 

activa após cumprimento da pena; g) é forte o alarme social causado por furtos 
qualificados em residência; h) atentas as medidas das penas parcelares, v. g., o 

máximo (de duas elas) de 3 anos e 6 meses de prisão por furtos; entende-se 

proporcional à culpa e exigência de prevenção fixar a medida da pena única em 10 

anos de prisão, em vez da pena aplicada de 12 anos de prisão. 

 

 09-07-2020 

 Proc. n.º 294/15.7PEGDM.S1- 5.ª Secção 

 Francisco Caetano (Relator) 

 Clemente Lima 

 

 Tráfico de estupefacientes 

 Pena única 

 Pena parcelar 

 Tráfico de menor gravidade 

 Traficante-consumidor 

 Fundamentação de facto 

 In dubio pro reo 

 Livre apreciação da prova 

 Concurso de infracções 

 Recurso per saltum 

 Escutas telefónicas 

 

I - Não analisar a alegação de violação do do princípio do in dubio pro reo e do princípio 

da livre apreciação da prova seria ressuscitar um entendimento ultrapassado que 

considerava fora do âmbito dos poderes de cognição do STJ, porque não se trataria 

de matéria de direito, a análise da violação (ou não), em particular, do princípio do 

in dubio pro reo. Cremos, no entanto, que qualquer alegação de violação de um 

princípio jurídico constitui matéria de direito no âmbito dos poderes de cognição 

deste Tribunal. 
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II - As interceções telefónicas, enquanto meio de obtenção de prova, permitem ao julgador 

ter conhecimento do conteúdo, de diversas conversas, que serve como meio de prova. 

III - É perfeitamente percetível a partir do texto do acórdão qual a matéria de facto 

provada e não provada, assim como na fundamentação está explicado de forma clara 

como se chegou aos factos dados como provados. 

IV - A partir do texto da decisão recorrida (uma vez que atentos os poderes limitados de 

cognição restritos a matéria de direito, nos termos do art. 434.º, do CPP, não pode 

proceder a uma reanálise da prova), conclui-se que não ocorreu uma violação do 

princípio do in dubio pro reo ou do princípio da livre apreciação da prova. 

V - Tendo em conta a abrangência das condutas típicas inscritas no tipo legal de crime 

previsto no art. 21.º, n.º 1, do DL 15/93, partindo de uma análise do crime quanto à 

conduta, e tendo em conta a dicotomia desta classificação, entre crime de mera 

atividade e crime de resultado, isto é, entre os casos em que a conduta é logo punida 

independentemente da verificação (ou não) de um resultado, e os casos em que só é 

punida a conduta que produza um resultado espácio-temporalmente distinto da ação, 

podemos concluir que haverá casos em que se pode entender que existe um resultado 

distinto da simples conduta — como no ato de cultivar a planta, em que da conduta, 

cultivar, surge um resultado, a planta, distinto quer no tempo, quer no espaço, daquela 

— e outros em que o tipo pune a conduta independentemente da verificação do 

resultado e, por isto, se tem entendido que se trata de um crime de mera atividade. 

VI - Quanto ao bem jurídico, o crime previsto no art. 21.º, n.º 1, do DL 15/93, tem sido 

este classificado como um crime de perigo abstrato, considerando-se que daquelas 

atividades descritas no tipo decorre já um perigo de lesão do bem jurídico da “saúde 

pública”. 

VII - Resulta da matéria de facto provada não só que, por exemplo, a dose apreendida à 

outra coarguida tinha sido adquirida para revenda pelo aqui recorrente (cf. facto 

provado 55), como a dose que foi apreendida ao recorrente correspondia a 12 doses 

diárias de heroína (cf. facto provado 85, onde se dá como provado a apreensão de 12 

panfletos de heroína com o peso de total cerca de 1,040 g, o que ultrapassa o número 

de doses necessárias para 5 dias, atendendo a que o limite máximo de dose individual 

diária é de 0,1 g. no caso da heroína — cf. art. 9.º e mapa anexo da Portaria n.º 94/96, 

de 26-03) e a apreensão de 13 panfletos de cocaína correspondente a 11 doses 

individuais diárias (cf. facto provado 85). Estes elementos são o bastante para que, 

atento o disposto no art. 26.º, n.º 3, referido, não se possa subsumir a conduta do 

arguido ao tipo legal de crime do “traficante-consumidor”.  

VIII - Aquilo que distingue o crime de tráfico de estupefacientes previsto no art. 21.º, do 

DL n.º 15/93 do crime previsto no art. 25.º, do mesmo diploma, reside apenas na 

menor ilicitude da conduta punida neste último dispositivo. 

IX - Sem curar de analisar a problemática inerente a um tipo que deixa em aberto a 

caracterização da ilicitude da conduta como diminuta, a jurisprudência tem 

considerado que será a partir de uma análise global dos factos que se procederá à 

atribuição de um significado unitário quanto à ilicitude do comportamento, avaliando 

não só a quantidade como a qualidade do produto vendido, o lucro obtido, o facto de 

a atividade constituir ou não modo de vida, a utilização do produto da venda para a 

aquisição de produto para consumo próprio, a duração e intensidade da atividade 
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desenvolvida, o número de consumidores/clientes contactados e o posicionamento 

do agente na cadeia de distribuição clandestina. 

X - Por seu turno, estaremos perante um comportamento a integrar no tipo fundamental 

de crime de tráfico de estupefacientes, previsto no art. 21.º, do DL 15/93, quando 

estamos perante um vendedor com uma atividade de média ou grande escala 

provocadora de uma danosidade social média ou elevada, sem que, no entanto, se 

atinja o grau de ilicitude agravada pressuposto no art. 24.º referido. Todavia, 

poderemos considerar que existem alguns casos cuja gravidade não se apresenta 

como significativa, sem que se possa concluir existir uma considerável diminuição 

da ilicitude. 

XI - Se, por um lado, a duração da atividade é média, a venda ocorria mediante contacto 

direto e a transação de produto estupefaciente era apenas para satisfazer as 

necessidades de consumo de cada comprador/consumidor, não podemos olvidar que 

o arguido realizou a atividade com outros coarguidos, de modo persistente, 

envolvendo entre todos uma certa organização ou partilha de tarefas, pelo que não 

consideramos que se possa concluir pela existência de uma atividade de tráfico de 

estupefacientes cuja ilicitude esteja consideravelmente diminuída, justificando-se, 

pois, a qualificação da conduta no âmbito do crime de estupefacientes previsto no 

art. 21.º, n.º 1, do DL 15/93.  

XII - Da matéria de facto provada resulta de forma explícita que o arguido traficou 

produto estupefaciente em dois períodos distintos, e com co-autores distintos. Num 

segundo momento, reiniciou a atividade anteriormente desenvolvida, mas com outro 

colaborador. Necessariamente teve que haver uma outra resolução criminosa, um 

outro acordo de prática conjunta daquela atividade, um outro crime, em suma, apesar 

da similitude de estratégia na prática do ilícito. A própria escolha de outro 

comparticipante demonstra a ocorrência de um desfasamento contextual entre um e 

outro comportamento ilícito a indiciar uma pluralidade autónoma de sentidos de 

ilícito. Pluralidade esta confirmada pela quebra radical determinada pela privação da 

liberdade do arguido entre um e outro comportamento. Existem, pois, dois sentidos 

autónomos de ilícito, a justificar a sua punição em separado, e a permitir que se 

integre o comportamento do arguido em dois crimes de tráfico de estupefacientes. 

XIII - Atendendo ao tempo da prática dos factos (em qualquer dos casos nunca chegou 

ao 1 ano de tráfico), ao número elevado de compradores/consumidores que abastecia 

(em coautoria) (cf. factos provados 10 a 49 e 76), mas também tendo em conta as 

acrescidas necessidades de prevenção especial, considera-se, atenta a moldura penal 

prevista no tipo legal de crime, que penas de prisão de 4 (quatro)  anos e 6 (seis) 

meses e de 5 (cinco) anos se mostram mais adequadas e proporcionais tendo em conta 

a culpa do agentes e as necessidades de prevenção.  

XIV - Sabendo que a moldura do concurso oscila entre 5 anos de prisão e 9 anos e 6 

meses, consideramos como mais adequada e proporcional a pena única a aplicar ao 

arguido de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de prisão. 

 

 09-07-2020 

 Proc. n.º 3/18.9GAETZ.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (Relatora) 
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 Nuno Gomes da Silva 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Pena única 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Sucessão 

 Trânsito em julgado 

 Exequibilidade 

 

I - O arguido requer o pedido de habeas corpus por considerar que já cumpriu 

integralmente a pena única aplicada no proc. n.º 493/12... A e não tendo sido emitido 

mandado de desligamento deste processo e de ligamento ao proc. n.º 9/12... B, deverá 

ser libertado.; sabendo que o acórdão cumulatório proferido no proc. n.º 9/12... B já 

transitou em julgado, esta decisão tem força executiva (cf. art. 467.º, n.º 1, do CPP). 

II - Segundo o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais (DL 51/2011, de 

11.04, e alterações posteriores), nos termos do art. 31.º, havendo vários processos 

judiciais onde seja aplicada pena de prisão “os mandados de libertação e subsequente 

detenção são sucessivamente cumpridos na secretaria do estabelecimento” — ora, 

são estes os vulgarmente designados de mandados de desligamento/ligamento  

(desligamento do processo anterior ao abrigo do qual o arguido cumpria uma pena 

de prisão e de ligamento ao processo seguinte onde seja aplicada uma outra medida 

privativa da liberdade). 

III - O facto de não se emitirem os mandados de “desligamento/ligamento” não significa 

que o arguido esteja a cumprir uma privação da liberdade sem fundamento judicial. 

IV - A simples existência de uma decisão (já transitada em julgado) condenatória em 

privação da liberdade determina a existência do título executivo necessário para que 

a reclusão do arguido não possa ser considera ilegal, desde que o período o máximo 

de prisão imposto pela decisão judicial não seja ultrapassado. 

 

 09-07-2020 

 Proc. n.º 9/12.1GDSTB-B.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (Relatora) 

 Nuno Gomes da Silva 

 Manuel Braz 

 

 Recurso de revisão 

 Homicídio 

 Homicídio qualificado 

 Novos meios de prova  

 Prova testemunhal 
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I – Das declarações que o recorrente (agora) prestou também não podemos retirar novos 

elementos que coloquem em dúvida a justiça da condenação. Pese embora afirme que 

não foi o autor dos factos e que foi injustamente condenado, as suas declarações, sem 

outros elementos de prova que contradigam frontal, inequívoca e diretamente as 

provas anteriores, não são bastantes para que se possa ultrapassar a força de caso 

julgado decorrente da decisão anterior. 

II - Uma análise mais próxima do depoimento integral de cada testemunha permite-nos 

verificar que nenhuma delas nos traz novos elementos que suscitem graves dúvidas 

sobre a justiça da condenação, tal como o exige o disposto no art. 449.º, n.º 1, al. d), 

do CPP.  

III – Os novos elementos não vieram contradizer estes factos, nem trouxeram outros que 

nos criassem dúvidas, de forma séria, sobre as conclusões a que se chegou aquando 

do julgamento. Ainda que outra pessoa estivesse também naquele local, àquela hora, 

com uma arma, esta informação apenas nos revela isso mesmo. Havia outra pessoa 

no local com uma arma. Se a utilizou ou não naquele momento, se disparou ou não 

com a arma naquela noite não sabemos, e muito menos sabemos se a disparou contra 

os ofendidos pelos crimes julgados nestes autos. 

IV - A segurança e certeza jurídica dadas pela formação do caso julgado deve ceder em 

ordem à justiça material da decisão, mas quando são apresentados novos elementos 

que de forma séria e relevante permitam prever que a prova existente nos autos não 

é bastante para a condenação do arguido. 

 

 09-07-2020 

 Proc. n.º 396/16.2PBSXL-B.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (Relatora) 

 Nuno Gomes da Silva 

 Manuel Braz 

 

 Recurso per saltum 

 Abuso sexual de crianças 

 Parentesco 

 Agravantes 

 Alteração da qualificação jurídica 

 Medida da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Suspensão da execução da pena 

 

I -  Sendo o arguido, tio materno da vítima, logo seu parente em terceiro grau, o crime 

de abuso sexual de crianças que cometeu não pode ser agravado pela al. a) do n.º 1 

do art. 177.º do CP, como resulta do estatuído nos arts. 1578.º e 1581.º do CC. Como 

também não pode ser agravado o mesmo crime pela al. b) do n.º 1 do art. 177.º do 

CP porque, para além da existência de uma relação familiar entre a vítima e o arguido, 

a lei exige ainda que o mesmo se tenha aproveitado de tal relação familiar para 
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cometer o crime, o que no caso não aconteceu posto que o tribunal não deu como 

provado tal facto.  

II - Ponderando as prementes exigências de prevenção geral e especial, estas decorrentes 

designadamente da circunstância de o arguido não ter assumido uma postura de 

arrependimento sincero e completo nem procurado reparar de alguma forma o mal 

do crime, a pena de 3 anos e 6 meses de prisão em que vai condenado não pode deixar 

de ser efectiva. 

 

 09-07-2020 

 Proc. n.º 77/18.2T9OLR.S1 - 5.ª Secção 

 Isabel São Marcos (Relatora) 

 Helena Moniz  

 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Pena de prisão 

 Pena suspensa 

 Desconto 

 

I -  De acordo com o disposto no art. 77.º, n.º 1, do CP, quando alguém tiver praticado 

vários crimes antes de transitar em julgado a condenação por qualquer deles, é 

condenado numa única pena. E se, depois de uma condenação transitada em julgado, 

se mostrar que o agente praticou, anteriormente àquela condenação, outro ou outros 

crimes, importará também proceder à determinação de uma única pena de acordo 

com o disposto no art. 77.º, do CP (art. 78.º, n.º 1, do mesmo diploma). 

II -  Como vem sendo sublinhado pela jurisprudência dos nossos Tribunais superiores, o 

trânsito em julgado de uma condenação fixa uma clara linha de separação entre os 

crimes cometidos antes e depois da censura judicial, impedindo que as penas 

correspondentes a todos eles sejam abrangidas por uma única pena conjunta, não 

havendo, pois, quanto às penas sofridas em consequência da prática de crime 

posterior ao trânsito em julgado de uma outra condenação criminal, um concurso 

entre estas penas, mas antes, uma sucessão de penas.  

III - A pena única corresponde a uma pena conjunta resultante das penas aplicadas aos 

crimes em concurso segundo um princípio de cúmulo jurídico, seguindo-se o 

procedimento normal de determinação e escolha das penas – que, em caso de 

conhecimento superveniente, se encerrou definitivamente com o trânsito em julgado 

da decisão relativamente a cada uma delas, nos processos em que foram aplicadas –, 

a partir das quais se obtém a moldura penal do concurso (pena aplicável). A pena 

aplicável aos crimes em concurso tem como limite máximo a soma das penas 

concretamente aplicadas aos vários crimes, não podendo ultrapassar 25 anos 

tratando-se de pena de prisão, e, como limite mínimo, a mais elevada das penas 

concretamente aplicadas aos vários crimes (art. 77.º, n.º 2, do CP).  
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IV - Penas de diferente natureza, para efeitos deste preceito, são somente as penas 

principais, de prisão e de multa.  
V -  Quanto à consideração da pena de prisão suspensa na sua execução nas operações de 

cúmulo tem sido vasta a elaboração jurisprudencial, sendo hoje uniforme o 

entendimento de que, estando os crimes numa relação de concurso e a decorrer o 

período de suspensão, deverá a pena de prisão substituída concorrer para a 

determinação da pena única, nos termos do art. 77.º, do CP. Na verdade, o princípio 

geral a seguir em matéria de cúmulo jurídico de penas é o de que há sempre que 

cumular juridicamente penas principais, desconsiderando-se qualquer pena de 

substituição que tenha sido aplicada no processo correspondente, sendo que só depois 

de apurada a pena única a aplicar é que se ponderará, então, a possibilidade de tal 

pena única ser substituída por qualquer das penas de substituição legalmente 

previstas e aplicáveis no caso.  

VI - Há lugar a cúmulo jurídico de pena efetiva de prisão e de penas suspensas na sua 

execução. 
VII - No caso de a pena ser declarada extinta, nos termos do disposto no art. 57.º, n.º 1, 

do CP, por ter decorrido o período da suspensão e não haver motivos que possam 

conduzir à revogação desta, não pode a pena integrar o cúmulo. O mesmo sucede nos 

casos previstos nos arts. 43.º, n.º 6, e 59.º, n.º 3, do CP, de substituição da pena de 

prisão por proibição do exercício de profissão, função ou actividade, e de prestação 

de trabalho a favor da comunidade.  
VIII -  Se, à data da elaboração do cúmulo jurídico, se mostrar decorrido o tempo de 

suspensão, o qual se conta a partir do trânsito em julgado da decisão que aplica tal 

pena de substituição (art. 50.º, n.º 5, do CP), não deverá a pena ser considerada sem 

previamente ser averiguado e esclarecido se foi proferida decisão de extinção da 

pena, de revogação da suspensão ou de prorrogação do período de suspensão 

(respectivamente, arts. 57.º, 56.º e 55.º, al. d), do CP), sob pena de nulidade da 

sentença (art. 379.º, n.º 1, al. c), do CPP).  
VIII - Quanto às penas cumpridas, passando o n.º 1, do art. 78.º, do CP a impor que “a 

pena que já tiver sido cumprida [seja] descontada no cumprimento da pena única 

aplicada ao concurso de crimes” (alteração da Lei n.º 59/2007), e tendo sido 

eliminado o pressuposto (da redacção anterior) de a pena não “estar cumprida, 

prescrita ou extinta” para que esta pudesse ser incluída na pena única do concurso, 

deve o desconto abranger todas elas.  

IX - A fixação de uma pena única visa punir o agente, não só pelos factos individualmente 

considerados, mas também e especialmente pelo respetivo conjunto, não como mero 

somatório de factos criminosos, mas enquanto demonstrativo da dimensão e 

gravidade global do comportamento delituoso do agente, visto que a lei impõe que 

se considerem e ponderem, globalmente, os factos e a personalidade do agente.  

X - Nos casos de concurso superveniente, o caso julgado pode sempre sofrer novas 

reformulações por força da necessidade de englobamento de novas penas, porventura 

integrando penas suspensas na respetiva execução e penas de prisão substituídas por 

trabalho a favor da comunidade. 
XI - Ainda que a pena única de prisão, resultante do cúmulo, deva ser cumprida de forma 

efectiva – englobando uma posterior pena suspensa –, tal não representa qualquer 
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violação de caso julgado, já que este incide de modo definitivo sobre a medida da 

pena e não sobre a sua execução. O legislador terá pretendido que o arguido seja 

sempre condenado numa pena única por todos os crimes em concurso; 

evidentemente, desde que estejam preenchidos os requisitos relativos às datas dos 

factos e trânsitos das decisões a cumular. 
XII - Não existe qualquer impedimento legal à inclusão de uma pena de prisão (suspensa 

na respetiva execução) num cúmulo que integre uma pena efetiva, antes se tratando 

de uma exigência legal. De referir que as penas englobadas no cúmulo são as 

originais e não as que resultam da substituição daquelas. 

 

09-07-2020 

Proc. n.º 1552/19.7T9PRT.1.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Helena Moniz  

 

 Habeas corpus 

 Perdão 

 Lei especial 

 Resistência e coacção sobre funcionário 

 Resistência e coação sobre funcionário 

 Pressupostos 

 Rejeição 

 

09-07-2020 

Proc. n.º 433/16.0GAFAF-A.S1 - 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (Relator) 

 Francisco Caetano 

 

 Reclamação 

 Nulidade 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça  

 Indeferimento 

 

09-07-2020 

Proc. n.º 535/13.5JACBR.C1 - 5.ª Secção 

 Nuno Gomes da Silva (Relator) 

 Francisco Caetano 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

  Pressupostos 

  Improcedência 
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09-07-2020 

Proc. n.º 282/14.0JABRG-X.S1 - 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (Relator) 

 Francisco Caetano 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Pena acessória  

 Proibição de conduzir veículos com motor 

 Oposição de julgados 

 

09-07-2020 

Proc. n.º 46/19.5GAOHP.C1-A.S1 - 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (Relator) 

 Francisco Caetano 

 

 Habeas corpus 

 Estrangeiro 

 Expulsão 

 Execução  

 Execução de sentença estrangeira 

 Prisão ilegal 

 Afastamento do território nacional 

 Evasão 

 

I - A privação da liberdade do Requerente ocorreu (e mantém-se) no âmbito de um 

processo administrativo de afastamento coercivo, previsto nos arts. 145.º e ss, da Lei 

n.º 23/2007, de 04-07 (e alterações posteriores). 

II - O Requerente, após decisão de expulsão, de fevereiro de 2020, em Espanha, por força 

do acordo de Schengen, está impedido de permanecer em Espanha, em Portugal e em 

qualquer um dos países discriminados naquela decisão, pelo que terá que ser afastado 

coercivamente de Portugal, não podendo permanecer, nomeadamente, nem em 

Portugal, nem em Espanha. 

III - A medida de coação (aplicada com vista a assegurar a execução deste afastamento 

coercivo) não pode prolongar-se por período superior a 60 dias (cf. art. 146.º, n.º 3, 

da Lei n.º 23/2007); após decisão de afastamento coercivo, deve sair do território 

num prazo entre 10 a 20 dias (cf. art. 160.º, n.º 1, da Lei n.º 23/2007), podendo 

prolongar-se a manutenção no Centro de Instalação Temporária por mais 30 dias - 

art. 160.º, n.º 3, al. a), da mesma lei. 

IV - A possibilidade de abandono voluntário do território nacional só ocorre quando o 

cidadão se encontra devidamente documentado, o que não era o caso, e por isso não 

lhe foi concedida, tendo o Requerente sido colocado em Centro de Instalação 

Temporária do SEF; a evasão que se lhe seguiu não extingue o processo de 

afastamento coercivo que se iniciou, nem revoga a decisão tomada; tal como não é 
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revogada uma decisão que decretou a prisão preventiva ou a obrigação de 

permanência na habitação de arguido que foge nem a de condenação em pena de 

prisão quando o condenado se evade da prisão.  

 

 23-07-2020 

 Proc. n.º 16/20.0YFLSB.S1 - 5.ª Secção 

 Helena Moniz (Relatora de turno) 

 Nuno Gonçalves 

Maria Clara Sottomayor 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos  

 Pena de prisão 

 Recurso de revisão 

 Prova testemunhal 

 

I -  O habeas corpus funda-se na ilegalidade da prisão proveniente das situações 

taxativamente descritas no art. 222.º, n.º 2, do CPP, que configuram casos de 

detenção, ou prisão, com abuso de poder, ou erro grosseiro, patente, grave, isto é, 

erro qualificado na aplicação do direito. 

II -  Constitui uma medida expedita perante uma ofensa grave à liberdade com abuso de 

poder, sem lei ou contra lei, e não constitui um recurso sobre atos de um processo 

através dos quais é ordenada ou mantida a privação da liberdade do arguido, nem um 

sucedâneo dos recursos admissíveis, que são os meios adequados de impugnação das 

decisões judiciais. 

III - Não é uma via procedimental para submeter ao STJ o reexame da decisão da instância 

judicial que determinou a prisão ou que a manteve, nem a sindicar eventuais 

nulidades ou irregularidades de que possa enfermar. Não se destina a apreciar erros 

de direito e a formular juízos de mérito sobre decisões judiciais determinantes de 

privação da liberdade. 

IV - As decisões condenatórias proferidas no processo penal pelos tribunais portugueses 

material e funcionalmente competentes são exequíveis logo que, transitando em 

julgado, se tornem definitivas – art. 467.º do CPP. 

V - Fora da situação expressamente prevista no art. 473.º, do CPP, não é legalmente 

admissível suspender a execução da pena de prisão que o condenado cumpre com a 

simples apresentação ou interposição de um recurso de revisão. 

VI - Os fundamentos aduzidos não se afiguram passíveis de habilitar à revisão da sentença 

condenatória. Acresce que o recurso extraordinário de revisão não foi ainda 

licitamente apresentado nem admitido, não estando pendente. E, decisivamente, 

ainda que tivesse sido recebido e estivesse a correr termos, não tornava arbitrária nem 

ilegal a privação da liberdade em que o Requerente atualmente se encontra em 

execução de condenação decretada pelos tribunais material e funcionalmente 

competentes. 

VII - Estando o condenado em cumprimento de pena de prisão no EP, por via de decisão 

condenatória transitada em julgado, assente em criminalidade que admite a privação 
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da liberdade, e não estando excedidos os prazos delimitados pela liquidação da pena, 

não existem fundamentos para proceder o habeas corpus requerido. 

 

23-07-2020 

Proc. n.º 610/16.4JAAVR-A.S1 - 5.ª Secção 

Nuno Gonçalves (Relator de turno) 

 Helena Moniz 

Maria Clara Sottomayor 

 

 Suspeição 

 Escusa 

 Imparcialidade 

 Pressupostos 

 

I - De harmonia com o disposto no n.º 1, do art. 43.º, do CPP, “a intervenção de um juiz 

no processo pode ser recusada quando correr o risco de ser considerada suspeita, por 

existir motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua 

imparcialidade”. Trata-se de regra que, constituindo excepção ao princípio do juiz 

natural, previsto no art. 32.º, n.º 9, da CRP, configura uma garantia fundamental do 

processo criminal, inserida, prevalentemente (em vista, maxime, da sua inserção 

sistemática), no âmbito da protecção dos direitos de defesa, para protecção da 

liberdade e do direito de defesa do arguido, garantindo o julgamento por um tribunal 

(um juiz) predeterminado e não ad hoc criado ou arvorado competente. O juiz natural 

só deve ser recusado quando se verifiquem circunstâncias assertivas e claramente 

definidas, sérias e graves, reveladoras de que o juiz pré-definido como competente 

(de modo aleatório) deixou de oferecer garantias de imparcialidade e isenção. O que 

vale por dizer que, em relação a qualquer processo, o juiz deve sempre ser reputado 

imparcial, em razão dos fundamentos de suspeição verificados.  

II - Nos termos do n.º 4, do art. 43.º, do CPP, embora o juiz não possa declarar-se 

voluntariamente suspeito, pode, porém, pedir ao tribunal competente que o escuse de 

intervir quando se verificarem aquelas condições. Esta disposição prevê um regime 

que tem como primeira finalidade prevenir e excluir as situações em que possa ser 

colocada em dúvida, a imparcialidade do juiz. A escusa constitui, deste modo, um 

dos instrumentos reactivos, uma das vias para atacar a suspeição. 

III - Existe suspeição quando, face às circunstâncias do caso concreto, for de supor que 

há um motivo sério e grave susceptível de gerar desconfiança sobre a imparcialidade 

do juiz, se este vier a intervir no processo. A escusa será assim um dos modos 

processuais, uma das cautelas legais, que rodeiam o desempenho do cargo de juiz, 

destinadas a garantir a imparcialidade e a assegurar a confiança geral na 

objectividade da jurisdição. 

IV - Nos termos do art. 203.º, da CRP, a administração da Justiça não é pensável sem um 

Tribunal independente e imparcial. A imparcialidade do Tribunal constitui um 

requisito fundamental do processo justo – art. 10.º, da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (DUDH), art. 14.º n.º 1, do Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos (PIDCP) e art. 6.º n.º 1, da Convenção Europeia dos Direitos do 
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Homem (CEDH). Na perspectiva das partes, as garantias de imparcialidade referem-

se à independência do juiz e à sua neutralidade perante o objecto da causa. 
V - Ainda que a independência dos juízes seja, antes do mais, um dever ético-social, uma 

responsabilidade que tem a dimensão ou a densidade da fortaleza de ânimo, do 

carácter e da personalidade moral de cada juiz, não pode esquecer-se a necessidade 

de existir um quadro legal que promova e facilite aquela independência vocacional, 

por isso que é necessário, além do mais, que o desempenho do cargo de juiz seja 

rodeado de cautelas legais destinadas a garantir a sua imparcialidade e a assegurar a 

confiança geral na objectividade da jurisdição. 

VI - O fundamento da suspeição deverá ser avaliado segundo dois parâmetros: um de 

natureza subjectiva, outro de ordem objectiva. O primeiro indagará se o juiz 

manifestou, ou tem motivo para ter, algum interesse pessoal no processo, ficando 

assim inevitavelmente afectada a sua imparcialidade enquanto julgador. O segundo 

averiguará se, do ponto de vista de um cidadão comum, de um homem médio 

conhecedor das circunstâncias do caso, a confiança na imparcialidade e isenção do 

juiz estaria seriamente lesada. 
VII - Mas, se está em causa uma tarefa essencial no desempenho do Estado igualmente 

se procura defender a posição do Juiz, assegurando um instrumento processual que 

possibilite o seu afastamento quando, objectivamente, existir uma razão que 

minimamente possa beliscar a sua imagem de isenção e objectividade. É evidente 

que não podem ser razões menores, quantas vezes fruto de preconceitos, quando não 

de razões pessoais sem qualificação, mas sim razões objectivas que se coloquem de 

forma séria. Fundamental é a formulação de um juízo hipotético baseado na 

percepção que um cidadão médio sobre o reflexo na imparcialidade do julgador 

daquele facto concreto. Na verdade, do que falamos é do risco da perda de 

objectividade, do afastamento isento que é indiciado pelo facto objectivo. Aqui, 

importa salientar que é do conhecimento normal de um cidadão médio que tais 

atributos do exercício da jurisdição estão tanto mais afastados quanto maior for a 

proximidade do julgador em relação a factos do litígio que lhe é proposto julgar, 

nomeadamente quando tal proximidade é fruto de um conhecimento extraprocessual.  

 

 23-07-2020 

 Proc. n.º 38/17.9YGLSB-A - 5.ª Secção 

 Margarida Blasco (Relatora de turno) 

 Helena Moniz 

Pinto de Almeida 
 

 Reclamação 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Arguição de nulidades 

 Parecer do Ministério Público 

 Princípio do contraditório 

 Omissão de pronúncia 

 Falta de fundamentação 
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 Constitucionalidade 

 

28-07-2020 

Proc. n.º 79/20.9YGMR.S1 - 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (Relator de turno) 

 Margarida Blasco 

 Fátima Gomes 

 

A 

Abuso sexual de crianças .................... 23, 42, 64, 76 

Acórdão .............................................................. 7, 62 

Acórdão absolutório .............................................. 23 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça .... 79, 84 

Acórdão uniformizador de jurisprudência ......... 12 

Acusação ............................................................ 1, 61 

Admissibilidade de recurso .................................... 3 

Afastamento do território nacional ...................... 80 

Afinidade................................................................ 45 

Agravantes ............................................................. 76 

Alcoolemia ............................................................. 38 

Alteração da qualificação jurídica ................. 49, 76 

Alteração dos factos .............................................. 23 

Amnistia ................................................................. 67 

Aplicação da lei no espaço ...................................... 2 

Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil

 ........................................................................... 10 

Apropriação ............................................................. 3 

Arguição de nulidades .............................. 42, 47, 84 

Arrependimento .................................................... 55 

Audiência de julgamento ...................................... 67 

Ausência ................................................................. 67 

Avultada compensação remuneratória.................. 7 

B 

Bem jurídico ............................................................ 9 

Bem jurídico protegido ............................. 42, 55, 64 

C 

Causas de recusa ................................................... 67 

Certidão ................................................................. 12 

Cindibilidade do recurso ...................................... 68 

Co-arguido ............................................................... 7 

Co-autoria ................................................................ 3 

Competência .......................................................... 67 

Competência do Supremo Tribunal de Justiça .... 3, 

12, 42, 54, 64, 68, 70 

Competência material ........................................... 10 

Composição do tribunal........................................ 66 

Conclusões ....................................................... 23, 54 

Concurso de infracções ............................. 12, 64, 72 

Condução de veículo em estado de embriaguez .... 8 

Condução sem habilitação legal ........................... 71 

Conferência ........................................................... 66 

Conhecimento superveniente ... 8, 11, 12, 44, 60, 71, 

75, 77 

Constitucionalidade .............................................. 84 

Correio de droga ................................................... 36 

Crime continuado.............................................. 3, 64 

Culpa ...................................................................... 68 

Cumprimento sucessivo ........................................ 60 

Cúmulo jurídico ....................... 12, 44, 60, 71, 75, 77 

D 

Depoimento indirecto ............................................ 68 

Depoimento indireto ............................................. 68 

Desconto ................................................................. 77 

Desobediência .................................................... 8, 60 

Detenção de arma proibida .................................... 7 

Dolo ........................................................................ 70 

Dupla conforme ........................................... 3, 36, 42 

E 

Erro na apreciação das provas ............................. 23 

Erro notório na apreciação da prova .............. 3, 68 

Escusa .............................................................. 45, 82 

Escutas telefónicas ................................................ 72 

Estrangeiro ...................................................... 65, 80 

Evasão .................................................................... 80 

Exame de pesquisa de álcool ................................ 38 

Excesso de pronúncia ............................................ 47 
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Execução .......................................................... 65, 80 

Execução de sentença estrangeira ........................ 80 

Exequibilidade ....................................................... 75 

Expulsão ........................................................... 36, 80 

Extinção ........................................................... 60, 65 

Extinção da pena ................................................... 44 

Extradição .............................................................. 47 

F 

Factos supervenientes ............................................. 1 

Falta de fundamentação ................................. 12, 84 

Fraude fiscal .......................................................... 60 

Fundamentação de facto ....................................... 72 

Furto ................................................................... 3, 49 

Furto qualificado ............................. 3, 11, 12, 44, 71 

H 

Habeas corpus . 1, 2, 9, 46, 60, 61, 62, 65, 75, 79, 80, 

81 

Homicídio ......................................................... 70, 75 

Homicídio qualificado ............................... 42, 68, 75 

I 

Imparcialidade .......................................... 31, 45, 82 

Improcedência ....................................................... 80 

Impugnação da matéria de facto .......................... 23 

In dubio pro reo .................................... 63, 68, 70, 72 

Incêndio.............................................................. 8, 54 

Inconstitucionalidade ............................................ 64 

Indeferimento .................................................. 47, 79 

Insuficiência da matéria de facto ........................... 3 

Intenção de matar ................................................. 70 

Internamento ......................................................... 62 

Interpretação restritiva ........................................ 12 

Interrogatório de arguido ..................................... 41 
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Jurisprudência obrigatória .................................. 55 

L 

Lapso manifesto .................................................... 62 

Legitimidade ............................................................ 1 

Lei especial ............................................................. 79 

Liberdade condicional .......................................... 46 

Limitação do recurso ............................................ 68 
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M 

Mandado de Detenção Europeu ................. 2, 66, 84 

Matéria de direito ................................................... 3 
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Medida da pena 7, 8, 9, 11, 12, 23, 42, 44, 49, 55, 60, 

64, 71, 76 
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N 
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Novo julgamento ................................................... 67 

Novos factos ....................................................... 1, 79 
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O 

Omissão de pronúncia ..................... 7, 10, 12, 47, 84 

Oposição de julgados ...................................... 38, 80 

P 

Parecer do Ministério Público .............................. 84 

Parentesco .............................................................. 76 

Pena acessória ................................................. 65, 80 

Pena de expulsão ................................................... 65 

Pena de prisão ........................ 3, 8, 11, 44, 60, 77, 81 
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Prazo ...................................................................... 65 
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Princípio da investigação ...................................... 64 

Princípio da presunção de inocência ................... 63 

Princípio da proporcionalidade ............................. 3 

Princípio do contraditório .................................... 84 

Princípio do reconhecimento mútuo .................... 67 

Prisão ilegal ..................................................... 75, 80 

Prisão preventiva .................................................. 61 

Proibição de conduzir veículos com motor ......... 80 

Proibição de prova .......................................... 23, 68 

Prova documental ................................................... 7 

Prova indiciária ....................................................... 3 

Prova proibida ......................................................... 7 

Prova testemunhal..................................... 68, 75, 81 

Q 

Qualificação jurídica ............................................... 9 

Questão nova ........................................................... 3 

R 

Receptação ............................................................... 3 

Recetação ................................................................. 3 

Reclamação ................................................ 62, 79, 83 

Rectificação de acórdão ........................................ 62 
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Recurso de decisão contra jurisprudência fixada
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