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Outubro 
 

3.ª Secção 

 

 Reclamação para a conferência 

 Rejeição de recurso 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Embargos de terceiro 

 Dupla conforme 

 Admissibilidade de recurso 

 Nulidade de acórdão 

 

I -  Tendo o tribunal de recurso confirmado, sem voto de vencido e sem fundamentação 

essencialmente diversa, a decisão proferida pela primeira (1ª) instância, a ilaqueia a 

possibilidade de recurso de revista para o STJ. 

II - Só com a admissibilidade de recurso se torna possível ao tribunal ad quem tomar 

conhecimento das questões que cevam a pretensão recursiva, incluindo as nulidades 

que hajam sido opostos à validade da decisão recorrida. 

III - Dessumindo do asserido no item antecedente, não tendo o recurso sido admitido não 

pode o tribunal de recurso conhecer das nulidades que hajam sido opostas ao acórdão 

cuja sindicância seria objecto do âmbito de cognoscibilidade do recurso.  

 

07-10-2020 

Proc. n.º 91/17.5TELSB-D.L1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator) 

Manuel Augusto de Matos  

 

 Recurso per saltum 

 Violação 

 Coacção 

 Coação 

 Tentativa 

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

 Contradição insanável 

 Matéria de facto 

 Fundamentação 

 Medida concreta da pena 

 Atenuação especial da pena 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 
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I -  Uma situação de carência lógico-compreensiva (da base factual em que se funda e 

esteia uma decisão judicial) não pode deixar de ocasionar um discrasia do sentido 

decisório e da aptidão resolutiva do caso sujeito a julgamento, a reclamar a sua 

denúncia e reparação por meio de um processo integrador e reconversão da realidade 

histórico-social diferida e esconjurada. 

II - A sindicância de um vício de contexto interno e próprio da decisão só é possível se 

da leitura interpretativa dessa decisão não reverberar um sentido de 

compreensibilidade (lógico-racional e dedutiva) que consolide e estabeleça com 

coerência e congruência o discurso decisional em que culminou a pronúncia. 

Adregando uma falha ou disrupção de conteúdo narrativo do contexto exposto, por 

carência de elementos e factores materiais que embasem o raciocínio condutor da 

pronúncia, pode detectar-se um vício inquinador da decisão susceptível de a invalidar 

para a segurança e eficácia da pronúncia jurisdicional. 

III - A atenuação especial consagra um regime de mitigação da imposição de uma sanção 

penal quando ocorram circunstâncias em que, tanto a ilicitude da acção como a 

culpabilidade do agente se evidenciem delidas por circunstâncias ligadas à prática do 

crime, tanto na sua motivação e intencionalidade – predisposições antecedentes e 

determinações volitivas impulsionadores da acção (ilícita) – como na assumpção da 

respectiva responsabilidade (culpabilidade), tanto no momento em que a acção ainda 

se encontra em decurso, ou no seu seguimento imediato, mas ainda sem obtenção do 

resultado querido ou esperado, como em momento posterior, isto é, quando o 

resultado (omissivo ou comissivo) já se consumou e as consequências da acção ilícita 

e lesiva do direito pessoal alheio (consubstanciado num bem jurídico tutelado pela 

ordem jurídico-penal) já se percutiram na esfera pessoal e sequenciaram um dano ou 

um efeito perturbador da compleição física, patrimonial ou emotivo-intelectual do 

sujeito passivo. Exige, assim, o preceito em equação, uma atitude de 

responsabilização – anterior, contemporânea ou posterior – do agente que demonstre, 

evidencie e reverbere uma compreensão do desvio (ilícito) que se dispõe perpetrar, 

ou que logrou já actuar, e assuma, se essa assumpção for posterior, um 

comportamento de conciliação e aproximação cognitiva e de comunicação 

(intelectual) aderente com os valores ético-jurídicos que a norma violada pretendeu 

proteger e estabilizar socialmente. 

IV - Não assume vância o facto de ter bloqueado o contacto/comunicação com a vítima 

após a consumação/consecução do acto lesivo da autodeterminação individual desta. 

Uma possível antevisão de eventuais consequências pessoais-profissionais, 

decorrente de uma eventual comunicação do acto aos familiares, por parte da vítima, 

podem ter espoletado uma reacção de salvaguarda e preservação da sua posição 

pessoal. 

 

07-10-2020 

Proc. n.º 387/19.1PCSNT.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator) 

Manuel Augusto de Matos 

Pires da Graça 
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 Habeas corpus 

 Obrigação de permanência na habitação 

 Roubo 

 Contagem de prazos 

 Prazo da prisão preventiva 

 Acusação 

 Fundamentação 

 Objecto do recurso 

 Objeto do recurso 

 

07-10-2020 

Proc. n.º 529/20.4PBSTB-B.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

Pires da Graça 

 

 Escusa  

 Juiz 

 Juiz relator 

 Suspeição 

 Imparcialidade 

 Isenção 

 

07-10-2020 

Proc. n.º 44/05.6TACBR.C2.S1-B - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Rejeição de recurso 

 Reclamação 

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Inadmissibilidade 

 

07-10-2020 

Proc. n.º 72/15.3GAAVZ.C1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes  

 Medida concreta da pena 

 Pena de prisão 

 Bem jurídico protegido 
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 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

07-10-2020 

Proc. n.º 1996/19.4JAPRT.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Acórdão absolutório 

 Rejeição de recurso  

 Pedido de indemnização civil 

 Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil 

 Fundamentos 

 Caso julgado formal 

 Inadmissibilidade 

 

07-10-2020 

Proc. n.º 263/15.7T9ALR.E2.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

  

 Instrução  

 Assistente 

 Requerimento de abertura de instrução 

 Rejeição 

 Requisitos 

 Inadmissibilidade 

 Crime 

 Devassa da vida privada 

 

07-10-2020 

Proc. n.º 39/18.0TREVR.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Medidas de coacção 

 Medidas de coação 

 Prisão ilegal 

 Fortes indícios 

 Recurso penal 

 Acórdão 
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 Tribunal da Relação 

 Voto de vencido 

 Inadmissibilidade 

 

I - Não constitui fundamento de uma providência excepcional de habeas corpus a 

imposição de uma medida de coacção de prisão preventiva fixada pelo Juiz de 

Instrução com fundamento na indiciação factual figurada na factualidade que lhe foi 

presente pelo Ministério Público e sustentada na prova indiciária já carreada para o 

processo. 

II - Assumindo a providência (excepcional) de habeas corpus o objectivo de remover 

situações de flagrante e ostensiva ilegalidade de privação de liberdade, não pode ser 

utilizado como meio de impugnação de decisões judiciais que, legítima e legalmente, 

avaliam e ponderam a indiciação factual e com base nos indícios existentes no 

processo decertam medidas de privação de liberdade. 

 

14-10-2020 

Proc. n.º 49/19.0JBLSB-C.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator)  

Manuel Augusto de Matos 

Pires da Graça 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Rejeição parcial 

 Admissibilidade de recurso 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Violência doméstica  

 Condução perigosa de veículo rodoviário  

 Dano qualificado 

 Homicídio qualificado 

 Tentativa 

 Tráfico de menor gravidade 

 Detenção de arma proibida 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Prevenção geral  

 Prevenção especial 

 

I -  Com o comando contido na alínea f) do citado preceito o legislador de 2007 

consagrou a figura da dupla conforme, isto é, a confirmação por um tribunal, sem 

discrepância de fundamentos essenciais, de facto e de direito, da decisão proferida 

em 1ª Instância. Prevaleceu-se o legislador, na sua opção jusnormativa, do facto de 

os intervenientes processuais manterem intactos o direito ao recurso, pelo direito que 
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exerceram de apresentarem as razões da sua discordância perante um tribunal de 

rango superior – na acepção jusconstitucional do irremível direito ao recurso – e de 

evitar um prolongamento do procedimento por uma escalada de recursos para o STJ, 

quando o caso já havia obtido uma confirmação, itera-se sem discrepâncias de dois 

órgãos jurisdicionais, de um parelho e concordante veredicto jurídico.  

II - A criação da figura da dupla conforme, ou seja da confirmação (concordante e 

similar, na sua essencialidade) de uma decisão de um tribunal inferior por uma 

decisão de um tribunal de rango superior, concita consequências no plano do direito 

ao recurso, quando verificada a situação de conformidade, a saber o da não 

admissibilidade do recurso que o prejudicado pretenda interpor da decisão 

confirmatória da primeva decisão. Vale por dizer que a constituição/formação de uma 

situação de dupla conformidade ilaqueia o eventual prejudicado pelas decisões 

concordantes de ver reapreciado seu caso por um outro tribunal. 

III - Tendo o tribunal da Relação confirmado, sem voto contrário e com fundamentação 

essencialmente igual, as penas impostas na 1ª (primeira) instância num patamar 

inferior a 5 anos, não é possível o recurso, para o STJ, da decisão confirmatória. 

IV - As acções descritas e desenvolvidas pelo agente, evidenciam um desarreigo, 

desprezo e hostilidade por valores essenciais em que assente uma comunidade 

organizada e pautada por uma exigência de convivência pessoal e societária.  

V - A incapacidade de obter uma convivência salutar e harmoniosa com a companheira, 

o que é evidenciado na factualidade adquirida pela descrição de frequentes, insidiosas 

e percucientes agressões, sequenciada de impropérios, vaias e insultos à sua honra e 

dignidade pessoal, demonstram um carácter defectivo, despectivo, insalubre e 

conflituoso. 

VI - Traços de carácter que de mais se evidenciam nas reacções violentas e totalmente 

desapegadas de valores de respeito para com a vida assumidas pelo agente quando 

instado a frenar e sujeitar-se ao domínio e guarda das autoridades asseguradoras da 

ordem pública, dos bens e integridade pessoal dos cidadãos. Esta assumpção de 

carácter colhe coonestação na forma como o agente reagiu às ordens de paragem 

efectuada pelos agentes de autoridade e como tentou escapulir-se pondo em perigo a 

circulação viária, os bens e integridade física dos condutores com quem se cruzou 

em total desmando e contravenção às regras mais basilares da circulação.  

 

14-10-2020 

Proc. n.º 315/18.1PAOVR.P1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator)  

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Reclamação para a conferência 

 Reconhecimento 

 Decisão interlocutória 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Admissibilidade de recurso 
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I -  O despacho que indefere a arguição de nulidade de uma diligência probatória – prova 

por reconhecimento presencial (art. 147.º do CPP – reconduz-se a um despacho 

interlocutório. 

II - Não é admissível recurso para o STJ da decisão do tribunal de segunda instância que 

indefere (ou nega provimento ao recurso) o pedido de arguição de nulidade referida 

no item antecedente (art. 432.º, n.º 1, al. b), ex vi do n.º1, al. c) do art. 400.º, ambos 

do CPP. 

 

14-10-2020 

Proc. n.º 387/18.9GGSNT-D.L1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator)  

Manuel Augusto de Matos 

 

 Mandado de Detenção Europeu 

 União Europeia 

 Omissão de diligências 

 Dever de cooperação para a descoberta da verdade 

 Nulidade da decisão 

 

I -  A permanência de cidadão nacional de país não está sujeita a autorização de 

residência (art. 88.8º e ss. da Lei 23/2007, de 04-07), devendo o cidadão, se a 

permanência se mantiver por mais de 3 meses, declarar a sua permanência na 

autarquia onde se encontre a residir - cfr. art. 14.º da Lei 37/2006, de 09-08 (regula o 

exercício do direito de livre circulação e residência da União Europeia e dos membros 

das suas famílias em território nacional e transpõe para a ordem jurídica interna a 

Directiva n.º 2004/38/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29-04). 

II - Constitui nulidade da decisão, por omissão de diligência probatória necessária par a 

decisão, a indagação da condição pessoal da pessoa procurada, com vista a apurar a 

sua estabilidade profissional e familiar em território nacional. 

 

14-10-2020 

Proc. n.º 103/20.5YREVR.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator)  

Manuel Augusto de Matos 

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Medidas de coacção 

 Medidas de coação 

 Tráfico de estupefacientes  

 Tráfico de menor gravidade 

 Alteração da qualificação jurídica 

 Recurso penal 

 Inadmissibilidade 
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14-10-2020 

Proc. n.º 116/18.7PAABT-B.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora)  

Nuno Gonçalves 

Pires da Graça 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Recurso da matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Conhecimento oficioso 

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

 Inadmissibilidade 

 

14-10-2020 

Proc. n.º 367/14.3PATNV.E2.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso per saltum 

 Roubo  

 Consumação 

 Tentativa 

 Detenção de arma proibida 

 Crime continuado 

 Medida concreta da pena 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Prevenção geral  

 Prevenção especial 

 

14-10-2020 

Proc. n.º 200/19.0PBELV.E1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Recurso penal 

 Pedido de indemnização civil 

 Responsabilidade civil emergente de crime 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Dupla conforme 

 Fundamentação 
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14-10-2020 

Proc. n.º 167/11.2GABBR.C2.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Dupla conforme 

 Rejeição de recurso 

 Rejeição parcial 

 Confirmação in mellius 

 Pena parcelar 

 Tráfico de estupefacientes agravado  

 Associação criminosa 

 Branqueamento  

 Extorsão 

 Tentativa 

 Recurso da matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Conhecimento oficioso 

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

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Prevenção geral  

 Prevenção especial 

 

I -  As penas parcelares aplicadas no acórdão da 1.ª instância aos arguidos 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 o acórdão do Tribunal da Relação é insusceptível 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 quanto às questões que lhes respeitam.  

II - Também é insusceptível de recurso o mesmo acórdão quanto à pena parcelar de 1 

ano e 6 meses de prisão aplicada a cada um dos mesmos arguidos, respeitante ao 

crime de extorsão na forma tentada em resultado da redução operada no acórdão 

recorrido (redução de 3 anos e 6 meses, para 1 ano e 6 meses de prisão) na sequência 

do desagravamento daquele ilícito, irrecorribilidade que se funda no art. 400.º, n.º 1, 

al. f), do CPP – dupla conforme por confirmação in mellius, encontrando fundamento 

igualmente na alínea e) do mesmo preceito – pena inferior a 5anos de prisão. 

III - O instituto da «dupla conforme», enquanto fundamento de irrecorribilidade, radica 

na constatação de que a concordância de duas instâncias quanto ao mérito da causa é 

factor indiciador do acerto da decisão, o que, em casos de absolvição ou de 

condenação em pena de prisão de pequena ou média gravidade, prévia e 

rigorosamente estabelecidos pelo legislador, justifica a limitação daquele direito.  

IV - A irrecorribilidade de decisões proferidas, em recurso, pelo Tribunal da Relação, 

enquanto confirmativas da deliberação da 1.ª instância, não ofende qualquer garantia 
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do arguido, nomeadamente, o direito ao recurso, consagrado no art. 32.º, n.º 1, da 

CRP, como o Tribunal Constitucional vem considerando. 

V - A confirmação da decisão da 1.ª instância pela Relação não pode confundir-se com 

coincidência ou identidade absoluta entre as duas decisões. “Confirmação” significa 

uma identidade essencial, mas não necessariamente total, entre as duas decisões. Há 

confirmação quando, mantendo-se a decisão condenatória, a pena é atenuada, o que 

se traduz na chamada confirmação in mellius. No que respeita à qualificação jurídica, 

precisa-se que a identidade de qualificação abrange não só a sua manutenção pelo 

tribunal superior, mas também a desqualificação do tipo agravado para o tipo 

fundamental do mesmo crime, não havendo confirmação se for imputado ao 

condenado um tipo de crime diferente.  

VI - A identidade de facto não é ofendida quando a alteração é juridicamente irrelevante 

ou tem apenas como consequência a desagravação da qualificação dos factos, assim 

beneficiando o condenado.  

VII - Está subtraída ao conhecimento do STJ, nos termos dos artigos 400.º, n.º 1, alínea 

f), e 432.º, n.º 1, alínea b), ambos do CPP, toda a matéria decisória referente aos 

crimes por cuja prática foram os arguidos recorrentes condenados, e respectivas 

penas aplicadas, não superiores a 8 anos, sendo que se verifica, quanto a qualquer 

delas, uma situação de «dupla conforme» condenatória.  

VIII - Abrangido pela irrecorribilidade, igualmente fica prejudicado o conhecimento das 

alegadas nulidades decorrentes dos vícios enunciados no art. 410.º, n.º 2, e do art. 

379.º, n.º 1, do CPP, da violação do princípio in dubio pro reo e das demais questões 

suscitadas relativamente aos crimes por cuja prática foram os recorrentes condenados 

e respectivas penas singulares. Na síntese feita no acórdão deste Supremo Tribunal 

de 19-06-2019, proferido no processo n.º 881/16.6JAPRT-A.P1.S1, «[das] questões 

subjacentes a essa irrecorribilidade, sejam elas de constitucionalidade, processuais e 

substantivas, enfim das questões referentes às razões de facto e direito assumidas, 

não poderá o Supremo conhecer, por não se situarem no círculo jurídico-penal legal 

do conhecimento processualmente admissível, delimitado pelos poderes de cognição 

do Supremo Tribunal». 

IX - Abrangida pela irrecorribilidade encontra-se igualmente a questão suscitada pelo 

recorrente X relativa à condenação a favor do Estado da quantia de 14.502,14 euros 

e a sua condenação solidária no seu pagamento. 

X - Trata-se de questão que foi apreciada no acórdão sob recurso onde se reconhece a 

correcção da decisão da 1.ª instância «se se partir do princípio de que estão provados 

os crimes de associação criminosa e de branqueamento de capitais», princípio ou 

pressuposto esse que se mostra efectivamente verificado, sendo que toda a matéria 

decisória referente a tais crimes, por cuja prática foi o arguido X condenado é 

insusceptível de recurso atenta a dimensão das respectivas penas fixadas. 

XI - Ao recorrente é vedado erigir a divergência factual com o decidido, a convicção 

adquirida nesse domínio, em fundamento de recurso para o STJ, porque não teve 

contacto à vista com as provas, do qual deriva, após a sua produção, reexame e análise 

crítica, a convicção probatória do Tribunal, que não tem que coincidir com a da parte, 

modelada, como bem se entende, à luz do seu interesse, a fixação do acervo factual. 
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XII - A Relação fecha, em definitivo, como regra, o ciclo do conhecimento da matéria de 

facto, seja por aquele conhecimento limitado, seja ainda pelos poderes de 

modificabilidade que lhe são outorgados no art. 432.º, als. a), e c), seja pelo 

conhecimento oficioso dos vícios previstos no art. 410.º, n.º 2, do CPP. 

XIII - 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, sempre se imporia a rejeição 

nesta parte do recurso interposto, por inadmissibilidade, nos termos conjugados dos 

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

XIV - O Supremo Tribunal 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. 

XV - 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, não podendo, 

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)». 

XVI - A razão de ser da agravação quando a conduta - tráfico de estupefacientes -  tem 

lugar em estabelecimento prisional reside na perturbação do processo de 

ressocialização dos reclusos e no grave transtorno da ordem e organização das 

cadeias que o tráfico comporta, ou no desrespeito pelos objectivos de prevenção e de 

reinserção ínsitos necessariamente no cumprimento das penas e prosseguidos pela 

instituição prisional. 

XVII - Conforme entendimento dominante, a circunstância de a infracção ter sido 

cometida em estabelecimento prisional não produz efeito qualificativo automático, 

antes exigindo a sua interpretação teleológica, por forma a verificar se a concreta 

modalidade da acção, a concreta infracção justifica o especial agravamento da 

punição querida pelo legislador, sendo necessário que resulte do facto verificado que 

essa detenção de estupefaciente se traduz numa conduta dolosa do agente com vista 

a potencial produção do resultado desvalioso que levou o legislador a autonomizar o 

especial agravamento. 

XVIII - O plano dos arguidos, em alguns casos concretizado, era o de fazer entrar haxixe 

no EP e vender aos reclusos do mesmo, assim auferindo lucros. E não se tratava de 

coisa pouca ou de menor ilicitude, visto que para tal se formou uma organização e se 

elaborou uma logística, num meio onde as fragilidades psíquicas e sociais são muitas 

(solidão, inactividade, necessidade de reconhecimento pelos outros reclusos e de 
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pertença a um grupo, até para a segurança própria), pelo que não se pode afastar 

aquela agravante. 

XIX - Vem sendo salientado por este Supremo Tribunal que «na concretização da pena 

nos crimes de tráfico de estupefacientes deve-se atender a fortes razões de prevenção 

geral impostas pela frequência desse fenómeno e das suas nefastas consequências 

para a comunidade». A pena a aplicar deverá corresponder às necessidades de tutela 

dos bens jurídicos em causa e às exigências sociais decorrentes daquela lesão, 

cumprindo referir que nos encontramos perante um crime de perigo abstracto e 

pluriofensivo. 

 

14-10-2020 

Proc. n.º 74/17.5JACBR.C1.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator)  

Conceição Gomes 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Homicídio 

 Tentativa 

 Instigação 

 Ameaça 

 Detenção de arma proibida 

 Nulidade de acórdão 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I -  Não pode considerar-se consubstanciar omissão de pronúncia nem qualquer outra 

nulidade um processo de formação da convicção do Tribunal em que a prova é 

apreciada de forma objetiva, segundo as regras da experiência, com razoabilidade e 

ponderação, e, consequentemente, não aceitando versões inverosímeis (e pro domo). 

Tal não significa nenhuma porta aberta ao subjetivismo nem ao “direito livre”, antes 

uma acrescida responsabilidade do julgador e obviamente a sua vinculação à lei, à 

razoabilidade e à lógica. Tudo sendo objeto de fundamentação e submetido às 

garantias do recurso. Teve-se presente o art. 127.º do CPP e, nomeadamente, Ac. STJ 

de 30/04/2020 no Proc. n.º 286/17.1JDLSB.L1.S1. 

II - Não pode colher uma meramente alegada falta de intencionalidade de matar 

(substituída pelo fito de mera intimidação ou ameaça) como forma de atacar a decisão 

pelo tipo legal de homicídio. Face à matéria de facto dada como provada, conclui-se 

que se mostram verificados todos os elementos objetivos e os subjetivos do tipo do 

crime de homicídio, previsto no art. 131.º do CP, posto que na forma tentada, sem 

reparo à agravação decorrente do uso de arma de fogo (o que o recorrente, aliás, 

também não questiona). 

III - Não se encontra presente qualquer inconstitucionalidade quando as matérias 

relevantes foram todas devidamente apreciadas em consonância com o determinado 

pelo art. 32.º da CRP. A própria sindicabilidade das decisões anteriores, 

nomeadamente do Acórdão recorrido, operada por este STJ, é inegavelmente uma 
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forma de garantia. Não se tem do uso da jurisdição constitucional o entendimento de 

um permanente “recurso para o céu” (para relembrar Locke e Hume) o qual, deus ex 

machina, possa sempre ser invocado. (Teve-se presente o Acórdão do Tribunal 

Constitucional 244/2007, Proc. n.º 63/07). 

IV - Tendo em consideração a necessidade de geral proteção de bens jurídicos (e a Vida 

é  bem jurídico por excelência), e o desiderato de reintegração do agente na sociedade 

(art. 40.º, n.º 1, do CP), assim como entendendo que a determinação da medida da 

pena é função da culpa e das exigências de prevenção, dentro dos limites 

determinados legalmente (art. 71.º, n.º 1) e de que, para efeitos da determinação da 

pena única, se tem de atender ao conjunto dos factos e da personalidade do agente 

(art. 77.º, n.º 1, in fine), nenhum reparo merece o Acórdão recorrido e a decisão que 

encerra. Entendendo-se confirmar o Acórdão recorrido na sua integralidade (pena 

única de 9 anos), e negar provimento ao recurso. 

 

14-10-2020 

Proc. n.º 35/18.7GBVVC.E1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (relator)  

Teresa Féria 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Rejeição parcial de recurso 

 Violação 

 Impugnação da matéria de facto 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pena única 

 

I - O Supremo Tribunal de Justiça, funciona como tribunal de revista. 

II - Não cabe no conceito de revista a impugnação de pontos da matéria de facto que 

hajam sido adquiridos pelas instâncias, a menos que essa impugnação se reporte a 

violação de regras de direito probatório material. 

III - Não ocorre qualquer desvio ao que é designado como “direito probatório material”, 

ou seja, aquele amplexo normativo formal-material de que a lei faz depender, 

inexoravelmente, a verificação/comprovação de um elemento factual aportado a 

juízo para verificação/atestado da existência de um concreto enunciado de facto 

essencial à roboração da alegação de um direito (exibido como existente na esfera de 

um determinado sujeito jurídico), ou ainda, o modo e forma como um determinado 

meio de prova é desencadeado e prosseguido para demonstração (atestação) de que 

um concreto facto foi comprovado (pericialmente ou mediante lisura de 

procedimento na obtenção do resultado atingido) na ordem jurídica. 

IV - Assim como a lei exige para comprovação de determinados factos um determinado 

tipo de prova (por exemplo, documental) também exige que para a obtenção de 

determinados factos, mediante meios probatórios específicos, por exemplo através 

de intercepções nos meios de comunicação telefónicos ou de outra natureza, sejam 

observados tramites e procedimentos balizadores da intervenção das autoridades na 
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vida privada e pessoal dos sujeitos a um procedimento, sem que o que essa obtenção 

se torna inválida.  

V - Só a violação de regras e procedimentos legalmente estabelecidos para a produção 

de determinado tipo de prova permite a intervenção/sindicância do Supremo Tribunal 

de Justiça, dado tratar-se de matéria de direito a que se mostra afecta a respectiva 

competência orgânico-funcional. 

 

21-10-2020 

Proc. n.º 91/18.8JAAVR.P1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Reenvio do processo 

 Novo julgamento 

 Tribunal de comarca  

 Decisão interlocutória 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Inadmissibilidade 

 

I -  No seguimento de decisão proferida pelo Tribunal da Relação do Porto, o Tribunal 

da 1.ª instância condenou os arguidos, em cúmulo jurídico , respectivamente, na pena 

de 11 anos e 6 meses de prisão e na pena de 7 anos de prisão. 

II - Inconformados os arguidos interpuseram novo recurso para o Tribunal da Relação 

do Porto, suscitando, além do mais, a nulidade do acórdão por omissão de pronúncia 

nos termos do art. 379.º, n.º 1, als. a), b) e c), do CPP. 

III - O Tribunal da Relação do Porto julgou os recursos interpostos pelos arguidos 

parcialmente providos e, em consequência, determinou o reenvio parcial do processo 

para novo julgamento (art. 426.º, n.º 1, do CPP) a realizar pelo tribunal, previsto no 

art. 426.º- A, limitado ao apuramento de eventual responsabilidade penal e civil dos 

arguidos, quanto à matéria da acusação pela qual foram condenados com base no erro 

notório na apreciação da prova, decisão da qual os arguidos interpõem recurso para 

o STJ. 

IV - Segundo o n.º 1, al. c) do art. 400.º, não é admissível recurso, nomeadamente, na 

situação prevista na al. c), que respeita a «acórdãos proferidos pelas relações que não 

conheçam, a final, do objecto do processo.» 

V - «decisão que não conheça do objecto do processo, é toda a decisão interlocutória, 

bem com a não interlocutória que não conheça do mérito da causa, porquanto «o 

texto legal ao aludir a decisão que não conheça, a final, abrange todas as decisões 

proferidas antes e depois da decisão final, e ao aludir ao objecto do processo, refere-

se, obviamente, aos factos imputados ao arguido, aos factos pelos quais o mesmo 

responde, ou seja, ao objecto da acusação (ou da pronúncia), visto que é esta que 

define e fixa, perante o tribunal, o objecto do processo, condicionando o se da 

investigação judicial, o seu como e o seu quantum, pelo que contempla todas as 

decisões que não conheçam do mérito da causa».” [ ]. 
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VI - É irrecorrível, conforme estabelece a al. c) do n.º 1 do art. 400.º, por referência à al. 

b) do art. 432.º, ambos do CPP, a decisão da Relação tomada em recurso que, tendo 

absoluta autonomia relativamente às demais questões suscitadas, não pôs termo à 

causa por não se ter pronunciado sobre a questão substantiva que é o objecto do 

processo.» 

VII - Com esta compreensão, é patente que a decisão recorrida, proferida pelo Tribunal 

da Relação do Porto, determinando o reenvio parcial do processo para novo 

julgamento, tem natureza interlocutória e não se caracteriza como uma decisão que 

conheça do objecto do processo, pelo que é de rejeitar, por inadmissível, o recurso 

interposto, face à irrecorribilidade do acórdão do Tribunal da Relação, nos termos do 

art. 400.º, n.º 1, al. c), do CPP. 

 

21-10-2020 

Proc. n.º 342/16.3GCVFR.P2.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator) 

Conceição Gomes 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Repetição da motivação 

 Questão nova  

 Inadmissibilidade 

 Recurso da matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Conhecimento oficioso 

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

 Erro notório na apreciação da prova  

 In dubio pro reo 

 Declarações do co-arguido 

 Princípio do contraditório 

 Branqueamento 

 Pena parcelar 

 Rejeição de recurso 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Estabelecimento prisional 

 Reincidência 

 Qualificação jurídica 

 Vantagem patrimonial 

 Perda de vantagens 

 

I - Embora repetindo o recorrente a argumentação que apresentou perante o tribunal da 

Relação, reproduzindo ipsis verbis o recurso da decisão de 1.ª instância, sem qualquer 

elemento novo, entende-se não ser de rejeitar o recurso por falta de motivação, 

considerando-se a motivação apresentada como sendo agora dirigida ao acórdão da 

Relação que confirmou a condenação no acórdão da 1.ª instância. 
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II - De acordo com o disposto no art. 434.º do CPP, o recurso para o STJ visa 

exclusivamente o reexame da matéria de direito, sem prejuízo da possibilidade de 

este Tribunal conhecer oficiosamente dos vícios referidos no n.º 2 do art. 410.º do 

mesmo Código. A discussão relativa à matéria de facto e ao modo como as instâncias 

decidiram quanto aos factos e sobre a valoração da prova produzida, feita pelo 

recorrente, está, como este Supremo Tribunal vem afirmando, excluída dos seus 

poderes de cognição, não podendo, pois, constituir objecto do recurso. 

III - O recurso interposto de uma determinada decisão não pode abranger questões que 

não constam dessa mesma decisão. Assim, reafirma-se a jurisprudência do STJ no 

sentido de que os recursos se destinam a reexaminar decisões proferidas por 

jurisdição inferior e não obter decisões sobre questões novas, não colocadas perante 

aquelas jurisdições. 

IV - Configurando-se a questão agora trazida a debate como 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, ela 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. 

V - O recorrente impugna perante o STJ a decisão de facto da 2.ª instância, apontando-

lhe o erro notório na apreciação da prova, vício contemplado no art. 410.º, n.º 2, al. 

c), do CPP e violação do princípio in dubio pro reo e do princípio da livre apreciação 

da prova. 

VI - Ora, o STJ tem os seus poderes de cognição estrita e pontualmente fixados no art. 

434.º do CPP, limitados ao exclusivo reexame da matéria de direito, sendo-lhe defeso 

intrometer-se no reexame da matéria de facto, sem prejuízo do disposto no art. 410.º, 

n.os  2 e 3, do CPP, ou seja, sempre que, além do mais, ocorram os vícios previstos 

no n.º 2. 

VII - O recorrente, reeditando os fundamentos que invocou no recurso que interpôs para 

o Tribunal da Relação suscita o erro na fixação dos factos provados e dos factos não 

provados, invocando ao mesmo tempo o vício, enunciado no art. 410.º, n.º 2, do CPP, 

do erro notório na apreciação da prova. Ora, neste segmento do recurso que interpõe 

perante o STJ, o que o recorrente verdadeiramente pretende 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. 

VIII - 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 STJa, impõe-se rejeitar, por 

inadmissível, nesta parte, o recurso interposto pelo arguido, nos termos conjugados 

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

IX - O erro notório na apreciação da prova, previsto na al. c) do art. 410.º, n.º 2, 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 ou quando resulta do próprio texto da motivação da 

aquisição probatória que foi violado o princípio in dubio pro reo. 

X - O erro notório na apreciação da prova tem pois que resultar impreterivelmente do 

próprio teor da sentença. Existe este erro, quando considerado o texto da decisão 
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recorrida por si só ou conjugado com as regras de experiência comum se evidencia 

um erro de tal modo patente que não escapa à observação do cidadão comum ou do 

jurista com preparação normal. 

XI - O princípio in dubio pro reo é um princípio geral, estruturante do processo penal, 

decorrente do princípio constitucional da presunção da inocência do arguido, 

assumindo, como tal e como qualquer outro princípio jurídico, a natureza de uma 

questão de direito de que o STJ, enquanto tribunal de revista, deve conhecer. 

XII - Devendo o princípio in dubio pro reo ser configurado como princípio de direito, 

como princípio jurídico atinente à avaliação e valoração da prova, certo é também 

que, como tem sido reconhecido, ele tem uma íntima correlação com a matéria de 

facto, em cujo domínio ele é verdadeiramente operativo, aí assumindo toda a 

relevância prática.  

XIII - Nesta perspectiva, como o STJ já entendeu, «a violação do princípio in dubio pro 

reo, que dizendo respeito à matéria de facto e sendo um princípio fundamental em 

matéria de apreciação e valoração da prova, só pode ser sindicado pelo STJ dentro 

dos seus limites de cognição, devendo, por isso, resultar do texto da decisão recorrida 

em termos análogos aos dos vícios do art. 410.º, n.º 2, do CPP, só se verifica quando 

seguindo o processo decisório evidenciado através da motivação da convicção se 

chegar à conclusão de que o tribunal, tendo ficado num estado de dúvida, decidiu 

contra o arguido, ou quando a conclusão retirada pelo tribunal em matéria de prova 

se materialize numa decisão contra o arguido que não seja suportada de forma 

suficiente, de modo a não deixar dúvidas irremovíveis quanto ao seu sentido, pela 

prova em que assenta a convicção.» 

XIV - Inexistindo dúvida razoável na formulação do juízo factual que conduziu à 

condenação do arguido, «fica afastado o princípio do in dubio pro reo e da presunção 

de inocência, sendo que tal juízo factual não teve por fundamento uma imposição de 

inversão da prova, ou ónus da prova a cargo do arguido, mas resultou do exame e 

discussão livre das provas produzidas e examinadas em audiência, como impõe o art. 

355º nº 1 do CPP, subordinadas ao princípio do contraditório, conforme art. 32º nº 1 

da Constituição da República». 

XV - No âmbito do direito ao silêncio, o mesmo não implica que os co-arguidos não 

possam prestar declarações que envolvam os que se remeteram ao silêncio, tal como 

aqui sucedeu com a co-arguida, desde que seja assegurado o contraditório. 

XVI - O quer nos remete já para a disciplina contida no art. 345º, nº 4 do CPP, aqui 

respeitada, pois que o defensor do, tal como os demais sujeitos processuais, tiveram 

a oportunidade de inquirir a arguida em questão que respondeu a todas as instâncias 

que lhe foram feitas, o que legitima a sua valoração e torna perfeitamente 

incompreensível a alegação de que não existiu contraditório. 

XVII - O arguido-recorrente foi condenado em 1.ª instância na pena de 4 anos de prisão 

a qual foi confirmada, bem como a respectiva matéria de facto em que assentou, pelo 

Tribunal da Relação no acórdão agora sob recurso. 

XVIII - De acordo com o disposto no art. 432.º, n.º 1, al. b), do CPP, recorre-se para o 

STJ de decisões que não sejam irrecorríveis proferidas pelas relações, em recurso, 

nos termos do art. 400.º e, em conformidade com o disposto no art. 400.º, n.º 1, al. 
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e), do CPP, não é admissível recurso de acórdãos proferidos em recurso, pelas 

relações, que apliquem pena de prisão não superior a 5 anos. 

XIX - Para este efeito, este STJ vem entendendo que a pena aplicada tanto é a pena 

parcelar, cominada para cada um dos crimes, como a pena única/conjunta, pelo que, 

aferindo-se a irrecorribilidade separadamente, por referência a cada uma destas 

situações, os segmentos dos acórdãos proferidos em recurso pelo tribunal da Relação, 

atinentes a crimes punidos com penas parcelares inferiores a 5 anos de prisão, são 

insusceptíveis de recurso para o STJ, nos termos do art. 432.º, n.º 1, al. b), do CPP. 

XX - Esta irrecorribilidade abrange, em geral, todas as questões processuais ou de 

substância que tenham sido objecto da decisão, nomeadamente, os vícios elencados 

no art. 410.º, nº 2, do CPP, as nulidades da decisão (arts. 379.º e 425.º, n.º 4, do CPP) 

e aspectos relacionados com o julgamento dos mesmos crimes, aqui se incluindo as 

questões relacionadas com a apreciação da prova (v.g., o respeito pela regra da livre 

apreciação e pelo princípio in dubio pro reo ou proibições de prova), com a 

qualificação jurídica dos factos e com a determinação das penas parcelares». 

XXI - Nestes termos, ao abrigo das disposições conjugadas dos arts. 432.º, n.º 1, al. b), 

400.º, n.º 1, al. e), 414.º, n.os 2 e 3 e 420.º, n.º 1, al. b), do CPP, é rejeitado o recurso 

interposto na parte que se reporta à matéria decisória, incluindo a respectiva pena, 

relativa ao crime de branqueamento de capitais por cuja prática foi o recorrente 

condenado. 

XXII - No âmbito do crime de tráfico de estupefacientes agravado – art. 24.º do DL n.º 

15/93 –, não basta a simples existência de tráfico de estupefacientes num 

estabelecimento prisional para que automaticamente funcione a agravação. 

Necessário é que o tráfico, além de ocorrer aí, constitua um ilícito agravado 

relativamente agravado em relação ao “comum” por pôr em perigo a saúde daqueles 

que a lei quer especialmente proteger. Existirá ilícito agravado, quando a 

disseminação ou perigo de disseminação de estupefacientes pelos reclusos, ou a 

intenção for meramente lucrativa ou quando a quantidade for significativa.É a 

imagem global da situação que determinará o funcionamento da agravação ou não. 

XXIII - O art. 75.º do CP estabelece os pressupostos da reincidência, de ordem formal e 

material que no código vigente à data da prática dos factos, estão perspetivados 

exclusivamente como uma causa de agravação da pena e não como na modificação 

típica, seja ao nível do tipo – de - ilícito ou do tipo - de culpa – conducente à aplicação 

ao agente da moldura penal cabida ao facto mas agravada no seu mínimo. 

XXIV - A prática pelo arguido no decurso do cumprimento das penas de prisão por evasão 

rapto e extorsão, dos crimes de tráfico de estupefaciente agravado e de 

branqueamento basta para se concluir que as condenações não tiveram qualquer 

eficácia dissuasora, pois o arguido persiste na prática de crimes graves. 

XXV - Uma tal reiteração radica na personalidade do arguido, onde se enraizou um hábito 

de persistir na prática de crimes, insensível as anteriores condenações e ao 

cumprimento de penas de prisão, o que, logicamente, nos afasta da alegada situação 

de “um simples multiocasional na prática de crimes em que intervêm causas fortuitas 

ou exógenas”. 

XXVI - O recorrente, quando se insurge contra a declaração de perda das vantagens do 

crime fá-lo argumentando que não há prova de que tenha obtido qualquer vantagem, 
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quando, da matéria de facto tida como assente, é indiscutível que as importâncias 

referidas, nomeadamente aquantia de 5.000,00 euros, derivaram da actividade 

criminosa de tráfico de estupefacientes. 

 

21-10-2020 

Proc. n.º 1551/19.9T9PRT.P1.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator) 

Conceição Gomes 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena suspensa 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 Princípio da proporcionalidade 

 

21-10-2020 

Proc. n.º 497/16.7JACBR.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Qualificação jurídica 

 Tráfico de menor gravidade 

 Medida concreta da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

21-10-2020 

Proc. n.º 1/19.5PEFAR.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso per saltum 

 Homicídio 

 Tentativa 

 Detenção de arma proibida 

 Uso e porte de arma sob o efeito de álcool e substâncias estupefacientes ou 

psicotrópicas 

 Condução de veículo em estado de embriaguez 

 Medida concreta da pena 
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 Manifesta improcedência 

 Rejeição de recurso 

 

21-10-2020 

Proc. n.º 1395/19.8JABRG.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Habeas corpus 

 Recurso penal 

 Princípio da actualidade 

 Princípio da atualidade 

 Prisão preventiva 

 Revogação da prisão preventiva 

 Substituição 

 Obrigação de permanência na habitação 

 Medidas de coacção 

 Medidas de coação 

 Competência material 

 Competência funcional 

 Juiz de instrução 

 Contagem de prazos 

 Decisão instrutória 

 Julgamento 

 

I - Como o STJ vem afirmando, a providência de habeas corpus constitui «um processo 

que não é um recurso mas uma providência excepcional destinada a pôr um fim 

expedito a situações de ilegalidade grosseira, aparente, ostensiva, indiscutível, fora 

de toda a dúvida, de prisão e, não, a toda e qualquer ilegalidade, essa sim, objecto de 

recurso ordinário ou extraordinário». 

II - Daí que, a providência de habeas corpus tenha os seus fundamentos previstos, de 

forma taxativa, nos arts. 220.º, n.º 1 e 222.º, n.º 2, do CPP, consoante o abuso de 

poder derive de uma situação de detenção ilegal ou de uma situação de prisão ilegal, 

respectivamente.  

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

está processualmente configurada como uma providência excepcional, não 

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

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

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

das decisões judiciais. 

IV - A providência excepcional em causa, não se substitui nem pode substituir-se aos 

recursos ordinários, ou seja, não é nem pode ser meio adequado de pôr termo a todas 

as situações de ilegalidade da prisão. Está reservada, quanto mais não fosse por 

implicar uma decisão verdadeiramente célere – mais precisamente «nos oito dias 

subsequentes», conforme art. 223.º, n.º 2, do CPP – aos casos de ilegalidade 
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grosseira, porque manifesta, indiscutível, sem margem para dúvidas, como o são os 

casos de prisão «ordenada por entidade incompetente», «mantida para além dos 

prazos fixados na lei ou decisão judicial», e como o tem de ser o «facto pela qual a 

lei a não permite». 

V - A procedência do pedido de habeas corpus pressupõe ainda uma actualidade da 

ilegalidade da prisão reportada ao momento em que é apreciado o pedido.  

VI - Os requerentes invocam como fundamento do pedido de habeas corpus a al. c) do 

art. 222.º do CPP, alegando que a prisão preventiva a que se encontram sujeitos se 

mantém para além dos prazos fixados na lei. Que, «atenta a particularidade de o 

processo ainda não ter entrado na fase processual seguinte, na fase de julgamento, 

estava inteiramente defeso ao Juiz de Instrução a fixação da medida de coação 

obrigação de permanência na habitação. Que «Tal possibilidade apenas podia, por 

conseguinte, ser deferida ao juiz do julgamento. Concluindo que «o despacho judicial 

que recolocou os arguidos numa situação de privação de liberdade (em obrigação de 

permanência na habitação) foi exarado no decurso da mesma fase processual – a fase 

de instrução – em que anteriormente havia sido declarado extinta, por caducidade, a 

medida de coação de prisão preventiva.»  

VII - Aos requerentes não foi fixada a medida de coacção de prisão preventiva, antes 

foram sujeitos à obrigação de permanência na habitação. Devendo esta medida de 

coacção ser encarada como privação da liberdade, embora menos gravosa que a 

prisão preventiva, o STJ tem tornado extensivas à medida de obrigação de 

permanência em habitação com vigilância electrónica as garantias conferidas à prisão 

preventiva, podendo, portanto, a manutenção ilegal daquela medida de coacção 

constituir fundamento da providência de habeas corpus. 

VIII - No caso presente, a medida de coacção de privação da liberdade foi aplicada aos 

arguidos, agora peticionantes, após a pronúncia dos mesmos como autores de crimes 

relativamente aos quais, de acordo com o disposto no art. 201.º, n.º 1, do CPP, é 

admissível a imposição da obrigação de permanência na habitação ou a prisão 

preventiva (art. 2012.º, n.º 1, do CPP). 

IX - Em conformidade com o disposto no art. 212.º, n.º 2, do CPP, as medidas revogadas 

podem de novo ser aplicadas, sem prejuízo da unidade dos prazos que a lei 

estabelecer, se sobrevierem motivos que legalmente justifiquem a sua aplicação. 

X - Por seu lado, o art. 213.º, n.º 1, al. b), do CPP prescreve a obrigação do reexame dos 

pressupostos da prisão preventiva e da obrigação de permanência na habitação, 

dispondo que o juiz procede oficiosamente ao reexame dos pressupostos de tais 

medidas, decidindo se elas são de manter ou devem ser substituídas ou revogadas, 

designadamente quando no processo forem proferidos despacho de pronúncia. 

XI - Ora, temos para nós evidente que o Juiz de Instrução aplicou a medida de coacção 

aos agora peticionantes exactamente no âmbito deste preceito, cumprindo a 

prescrição aí imposta, sendo manifestamente improcedente a alegação da sua 

incompetência material ou funcional. 

XII - Ora, tendo presente que os arguidos estiveram sujeitos a medidas de coacção 

detentivas da liberdade até à fase de instrução, durante 1 ano e 4 meses, situação que 

determinou a revogação de tais medidas, só agora com o encerramento desta fase 

processual, se voltaram a aplicar medidas detentivas da liberdade, sendo que o prazo 
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máximo de vigência dessas medidas terá de se considerar o previsto no artigo  215.º, 

n.os 1, al. c), e 3 do CPP. 

XIII - Com a prolação da decisão instrutória, atinge-se o termo final do prazo de duração 

máximo da medida privativa da liberdade, iniciando-se o novo prazo de duração 

máxima correspondente à fase subsequente: o referido prazo previsto no art. 215.º, 

n.ºs 1, al. c), e 3, do CPP, prazo que só se esgotará se antes não tiver havido 

condenação em 1.ª instância. 

XIV - Consequentemente, nesta data, a medida de coacção imposta aos requerentes 

mantém-se dentro dos prazos legalmente previstos, não se verificando a situação de 

excesso de prazo prevista na al. c) do n.º 2 do art. 222.º do CPP. 

XV - A norma da al. a) do n.º 1 do art. 222.º do CPP não tem em vista a incompetência 

funcional, apenas havendo incompetência se a entidade que efectuou ou ordenou a 

prisão não tem o estatuto requerido para ordenar a prisão, ou seja, não tem o estatuto 

de juiz com competência em matéria criminal». 

 

28-10-2020 

Proc. n.º 12/17.5JBLSB-X.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator)  

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova  

 Recurso penal 

 Revogação da suspensão da execução da pena 

 Audição do arguido 

 Inadmissibilidade 

 

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

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

instâncias de recurso ordinário. Só circunstâncias substantivas e imperiosas devem 

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

se não transforme em uma “apelação disfarçada”. 

II - Os fundamentos e admissibilidade da revisão estão taxativamente enumerados no art. 

449.º do CPP, invocando o recorrente o fundamento previsto na al. d) do seu n.º 1. 

Este fundamento de revisão desdobra-se nos seguintes elementos: (a) que, após o 

trânsito em julgado da decisão condenatória, tenham sido descobertos factos ou 

elementos de prova novos; e (b) que tais factos suscitem graves dúvidas sobre a 

justiça da condenação.  

III - Quanto à novidade dos factos dos factos e/ou dos meios de prova, considera-se que 

«factos ou meios de prova novos são aqueles que eram ignorados pelo recorrente ao 

tempo do julgamento e não puderam ser apresentados antes deste, não bastando que 

os factos sejam desconhecidos do tribunal, só esta interpretação fazendo jus à 

natureza excepcional do remédio da revisão e, portanto, aos princípios 
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constitucionais da segurança jurídica, da lealdade processual e da protecção do caso 

julgado». 

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

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

suscitem graves dúvidas sobre a justiça da condenação.  

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

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

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

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

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

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

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

factos e/ou meios de prova de assumir qualificativo correlativo da “gravidade” da 

dúvida. 

VII - Por estarmos perante um recurso extraordinário, o mesmo tem de ser avalizado 

rigorosamente, não podendo, nem devendo, vulgarizar-se, pelo que haverá que 

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

atinjam profundamente um julgado passado. 

VIII - O presente recurso extraordinário de revisão vem interposto do despacho, transitado 

em julgado em 15-06-2020, que determinou a revogação da suspensão da pena de 2 

anos e 6 meses de prisão que fora aplicada ao agora recorrente e determinado o seu 

cumprimento, invocando-se, como fundamento do recurso, o facto de tal não ter sido 

precedido de audição do condenado. 

IX - No sentido da admissibilidade do recurso de revisão nas decisões que revogam a 

suspensão da execução da pena, tem-se entendido, embora não unanimemente, que 

«a revogação da suspensão da pena de prisão imposta não se reconduz a uma singela 

operação de natureza exclusivamente processual de recuperação de uma pena latente 

prefixada, antes participa ainda da dimensão substantiva da relação jurídica 

processual que envolveu o cidadão arguido e o Estado, na definição da sua situação 

processual, podendo incluir-se na categoria dos despachos que põem termo à causa.». 

E que «a decisão de revogação da suspensão da execução da pena integra-se na 

decisão final, sendo, por isso, equiparada à sentença, para efeitos do disposto no art. 

449.º, n.º 2, do CPP, pelo que se inclui no elenco das decisões susceptíveis de recurso 

de revisão». 

X - Os fundamentos indicados pelo recorrente não se enquadram em qualquer das als. do 

art. 449.º, n.º 2, do CPP, constituindo antes razões que poderiam ser invocadas em 

sede de recurso ordinário da decisão que revogou a suspensão da pena, que é aquilo 

que constitui o pedido do recurso: não a abertura de uma fase rescisória para novo 

julgamento mas simplesmente a revogação do despacho que determinou a execução 

da pena de prisão. 

XI - Percorrendo as conclusões retiradas da motivação apresentada, imediatamente se 

constata que o recorrente fundamenta a sua pretensão como se de um recurso 

ordinário se tratasse, ignorando que se está perante um recurso extraordinário de 

revisão de uma decisão transitada em julgado e, portanto, «imodificáveis pela via 
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ordinária» cuja admissibilidade assenta exclusiva e taxativamente nos fundamentos 

inscritos nas als. a) a g) do n.º 1, do art. 449.º do CPP. 

XII - Ora, a matéria alegada não se integra manifestamente no fundamento contemplado 

no art. 449.º, n.º 1, al. d), do CPP, nem em qualquer outro fundamento de 

admissibilidade da revisão da sentença aí previsto e, por isso, absolutamente 

imprestável e impertinente para justificar o pedido de revisão formulado. 

 

28-10-2020 

Proc. n.º 1007/10.5TDLSB-B.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator)  

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Oposição expressa 

 Difamação 

 Lugar da prática do facto 

 

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

dos pressupostos legais de admissão do recurso extraordinário para fixação de 

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

quando, nos acórdãos em confronto, manifestamente de modo expresso, sobre a 

mesma questão fundamental de direito, se acolhem soluções opostas, no domínio da 

mesma legislação.  

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

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

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

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

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

soluções jurídicas tomadas a título principal e não secundário. 

IV - A oposição relevante de acórdãos só se verifica quando, nos acórdãos em confronto, 

existam soluções de direito antagónicas e, não apenas, contraposição de fundamentos 

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

tomadas a título principal e não secundário.  

V - Ao mesmo tempo, as soluções de direito devem reportar-se a uma mesma questão 

fundamental de direito, no quadro da mesma legislação aplicável e de uma mesma 

identidade de situações de facto. 

VI - No caso sub judice, não se vislumbra a existência de qualquer oposição entre a 

interpretação efectuada nos acórdãos recorrido e fundamento. Num e noutro se 

entendeu que, quando a difamação é feita por escrito, o crime se consuma no local 

em que o resultado típico se produziu, como decorre da 2ª parte do nº 1, do art. 7.º 

do CP, pelo que há que concluir pela inexistência de oposição de julgados. 
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28-10-2020 

Proc. n.º 2536/17.5T9PDL.L1-A.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator)  

Conceição Gomes 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Correio de droga 

 Medida concreta da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

I -  De acordo com o disposto no n.º 1 do art. 71.º do CP, a medida da pena é determinada, 

dentro dos limites definidos na lei, em função da culpa do agente e das exigências de 

prevenção, sendo que, em caso algum a pena pode ultrapassar a medida da culpa, 

conforme prescreve o art. 40.º, n.º 2, do mesmo Código. Na determinação concreta 

da pena há que atender às circunstâncias do facto, que deponham a favor ou contra o 

agente, nomeadamente à ilicitude, e a outros factores ligados à execução do crime, à 

personalidade do agente, e à sua conduta anterior e posterior ao crime (art. 71.º, n.º 

2, do CP). 

II - A defesa da ordem jurídico-penal, tal como é interiorizada pela consciência colectiva 

(prevenção geral positiva ou de integração), é a finalidade primeira, que se prossegue, 

no quadro da moldura penal abstracta, entre o mínimo, em concreto, imprescindível 

à estabilização das expectativas comunitárias na validade da norma violada, e o 

máximo, que a culpa do agente consente; entre estes limites, satisfazem-se quando 

possível, as necessidades de prevenção especial positiva ou de socialização. 

III - O STJ tem sublinhado que na fixação da pena nos crimes de tráfico de estupefacientes 

deve-se atender a fortes razões de prevenção geral impostas pela frequência desse 

fenómeno e das suas nefastas consequências para a comunidade.  

IV - Estamos perante um crime de perigo abstracto e pluriofensivo que põe em causa uma 

pluralidade de bens jurídicos como a vida, a integridade física e a liberdade dos 

virtuais consumidores de estupefacientes, afectando a vida em sociedade, na medida 

em que dificulta a inserção social dos consumidores e possui comprovados efeitos 

criminógenos, protegendo, enfim, uma multiplicidade de bens jurídicos, 

designadamente de carácter pessoal – embora todos eles possam ser reconduzidos a 

um mais geral: a saúde pública. 

V - No caso concreto, a ilicitude do facto (consubstanciada no desvalor da acção e do 

resultado), mostra-se elevada, considerando a quantidade e qualidade de 

estupefaciente transportado – 8581,200 gramas de cocaína, estupefaciente 

particularmente nocivo para a saúde pública e que propicia elevados lucros a quem o 

transacciona, agravando ainda a responsabilidade da arguida a circunstância de a 

cocaína ser transportada desde o Brasil com vista à introdução na Europa e «a 

circunstância, sublinhada no acórdão sob recurso, de ter manipulado a sua filha para 

aumentar os seus ganhos, colocando-a em risco, como arriscando a sua neta bebé». 
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VI - O facto de a arguida ser «apenas» um «correio», pode diminuir ligeiramente a 

ilicitude, embora seja evidente que os «correios», no caso de transporte aéreo entre 

continentes, facilitam sobremaneira o tráfico e a sua actividade não é de somenos 

importância, pelo contrário. 

VII - Como o STJ já afirmou, «os “correios de droga” são uma peça fundamental no 

tráfico de estupefacientes concorrendo, de modo directo, para a sua disseminação, 

não merecendo um tratamento penal de favor. De facto, torna-se mais difícil a sua 

detenção e apreensão, não se deixando contra motivar pelas consequência perniciosas 

do seu ato, demonstrando arrojo, audácia e dolo intenso, insensibilidade e ganância, 

porquanto, a troco de uma compensação, se dispõem a fazer o transporte da droga até 

ao local da sua entrega, apesar de saberem da ilegalidade desse transporte». 

VIII – Na determinação da medida concreta da pena para um delito com as específicas 

características presentes no crime praticado pela arguida deverá atender-se aos 

padrões sancionatórios deste STJ para situações de idêntica ou próxima intensidade, 

considerando-se, desde logo, as quantidades de droga transportadas, assim se visando 

a «justiça relativa entre os casos», garantindo-se ainda uma jurisprudência 

consistente e equitativa. Tenta-se, enfim, conferir a situação mediante um critério 

igualitário quando o circunstancialismo de facto for semelhante. 

IX - Tudo ponderado, tendo em atenção os padrões sancionatórios utilizados neste STJ 

em matéria de correios de droga, atendendo ao limite definido pela culpa intensa da 

arguida, ao elevado grau de ilicitude da sua conduta, e às fortes exigências de 

prevenção geral que se fazem sentir, sendo elevadas também as exigências de 

prevenção especial, não nos merece qualquer censura a pena de 6 anos de prisão 

fixada pelo Tribunal recorrido, pena que se considera justa e adequada ao crime 

praticado. 

 

28-10-2020 

Proc. n.º 475/19.4JELSB.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (relator)  

Conceição Gomes 

 

 Habeas corpus 

 Requisitos 

 Prisão preventiva 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Princípio da especialidade 

 

28-10-2020 

Proc. n.º 356/20.9PHLRS-C.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

Pires da Graça 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Duplo grau de jurisdição 
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 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Nulidade de sentença 

 Dupla conforme 

 Inadmissibilidade 

 

28-10-2020 

Proc. n.º 21/19.0T9AGH.L1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova  

 Livre apreciação da prova 

 Declarações 

 Ofendido 

 Inadmissibilidade 

 

28-10-2020 

Proc. n.º 261/10.7JALRA-C.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves  

Pires da Graça 

 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Despacho 

 Tribunal da Relação 

 Decisão final 

 Medidas de coacção 

 Medidas de coação 

 Aplicação subsidiária do Código de Processo Penal 

 Prazo de interposição do recurso 

 Processo urgente 

 Férias judiciais 

 Extemporaneidade 

 Rejeição de recurso 

 

28-10-2020 

Proc. n.º 202/17.0YREVR.S2 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves  

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 
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 Oposição de julgados 

 Fundamentos 

 Rejeição de recurso 

 

28-10-2020 

Proc. n.º 1181/19.5PHSNT.L1-A.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (relatora) 

Nuno Gonçalves  

 

5.ª Secção 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Abuso de confiança 

 Furto qualificado 

 Ofensa à integridade física grave 

 Ofensa à integridade física simples 

 

I - Não existe nulidade por falta de fundamentação de direito quando o Tribunal 

fundamenta a aplicação da pena tendo por base diversos acórdãos anteriores do 

Supremo Tribunal de Justiça, diversas passagens de textos da doutrina (que 

transcreve, fazendo suas aquelas afirmações) e a legislação em vigor, nomeadamente, 

o disposto nos arts. 71.º, 72.º, e 77.º, todos do CP. 

II - Não existe falta de fundamentação de facto quando, ainda que de forma sintética, o 

Tribunal elenca os factos que entende como relevantes para fundamentar a pena a 

aplicar. 

III - A partir de uma moldura que oscila entre os 5 anos de prisão e os 10 anos e 4 meses,  

IV - Os factos demonstram por si só um comportamento ilícito grave, com completa 

indiferença perante a pessoa da ofendida; a persistência do comportamento demanda 

fortes exigências de prevenção especial, apesar de, tendo em conta o facto de a 

arguida ser delinquente primária, não se poder já concluir por uma carreira criminosa, 

embora a persistência do comportamento releve uma tendência para a prática do 

crime; são igualmente muito relevantes as exigências de prevenção geral, num país 

onde a população envelhecida cresce a cada ano, e onde se impõe demonstrar à 

coletividade que as normas têm a mesma força jurídica independentemente de quem 

é ofendido; assim, a pena única de 6 anos e 5 meses é a adequada e necessária. 

 

01-10-2020 

Proc. n.º 962/05.1TACSC.L3.S2 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Francisco Caetano 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 
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 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena suspensa 

 Qualificação jurídica 

 Pena única 

 Homicídio 

 Burla 

 Medida concreta da pena 

 Suspensão da execução da pena 

 

I - Nos casos de conhecimento superveniente, devem ser chamadas ao cúmulo jurídico 

as penas aplicadas pelos crimes em concurso, mesmo se suspensas na sua execução. 

II - No recurso do acórdãoo que procedeu ao cúmulo jurídico das penas aplicadas por 

decisões transitadas em julgado, não pode discutir-se a qualificação jurídica dos 

factos sedimentados como provados num dos processos. 

III - No contexto dos factos apurados, relativos a crime de burla (por «evidente») e a crime 

de homicídio (sob encomenda, que não veio a ser levado a cabo), praticados há cerca 

de dez anos, em contextos particulares e ocasionais da vida da arguida, agora com 64 

anos de idade e com subsequente, regular, integração social e familiar, é de reduzir a 

5 anos de prisão, suspensa condicionadamente na sua execução, a pena de 6 anos e 6 

meses de prissão concretizada em 1.ª instância. 

 

01-10-2020 

Proc. n.º 76/11.5GAOFR.C2.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso per saltum 

 Abuso sexual de crianças 

 Trato sucessivo 

 Pena parcelar  

 Pena única 

 Medida concreta da pena  

 Reparação oficiosa da vítima 

 

I -  É inadmissível a punição dos crimes contra bens eminentemente pessoais, como é o 

caso dos crimes de abuso sexual de criança, p. e p. nos termos do disposto no art. 

171.° do CP como um único crime de trato sucessivo, ficcionando o julgado um dolo 

inicial que engloba todas as acções. 

II - No contexto revelado nos autos da prática, por arguido de 55/56 anos de idade sobre 

ofendida de 13/14 anos de idade, durante cerca de 10 meses, de relações sexuais orais 

e de cópula completa, traduzindo a prática de 8 crimes de abuso sexual de criança, p. 

e p. nos termos do disposto no art. 171.º, n.º 1, do CP, e de 13 crimes de abuso sexual 

de criança, p. e p. nos ternos do disposto no art. 171.°, n.ºs 1 e 2, do CP, as penas 
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parcelares concretizadas na instância, respectivamente, em 1 ano e 8 meses de prisio 

e em 3 anos e 10 meses de prislo, nas molduras abstractas de 1 a 8 anos de prisão e 

de 3 a 10 anos de prisão, concretizando-se a pena única em 6 anos e 6 meses de 

prisão, na moldura abstracta de 3 anos e 10 meses a 25 anos de prisão, figuram-se 

estabelecidas com respeito pelo justo concreto exigido, designadamente, pelo 

disposto nos arts. 40.º e 71.º do CP. 

III - No quadro circunstancial revelado nos autos, o montante reparatório fixado em 

benefício da ofendida, nos termos conjugadamente previstos nos art. 82.º-A e 67.º-A 

do CPP, e no art. 16.º, n.ºs 1 e 2, do Estatuto da vítima, aprovado pela Lei 130/2015, 

de 04-09, em € 15.000, deve ser reduzido, segundo critérios de equidade, ao montante 

de € 10.000. 

 

01-10-2020 

Proc. n.º 308/18.9GACDV.L1.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (relator) 

Margarida Blasco 

 

 Habeas corpus 

 Fundamentos 

 Nulidade 

 Irregularidade processual 

 Tráfico de estupefacientes  

 Contagem de prazos 

 Prazo da prisão preventiva 

 Primeiro interrogatório judicial de arguido detido 

 Acusação 

 Especial complexidade 

 Princípio do contraditório 

 Recurso penal 

 Objecto do recurso 

 Objeto do recurso 

 Constitucionalidade 

 Inadmissibilidade 

 

I - Qualquer ilegalidade de procedimento na prática dos actos processuais, constitua ela 

nulidade ou irregularidade, não integra o elenco dos fundamentos de habeas corpus. 

O meio próprio e único de reagir contra vícios desse tipo é a sua arguição perante o 

tribunal que neles incorreu e a interposição de recurso da eventual decisão que 

desatenda a arguição. 

II - A providência de habeas corpus destina-se a pôr cobro a situações de privação de 

liberdade de evidente e indiscutível ilegalidade, de verdadeiro abuso de poder, num 

curto espaço de tempo (8 dias) (arts. 31.º da CRP e 223.º, n.º 2, do CPP), não tendo 

em vista a apreciação de situações de prisão preventiva cuja legalidade ou ilegalidade 

seja discutível por depender do entendimento que se tenha sobre determinada 

questão, v.g., sobre o modo de contar um prazo. 
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III - Enquanto não for arredada do processo, pela via apontada, a decisão que declarou a 

sua excepcional complexidade, esta mantém-se actuante, produzindo o efeito de 

elevação do prazo de duração máxima da prisão preventiva, o qual, no caso, tendo 

em conta a natureza do tipo legal de crime por que os arguidos estão indiciados 

(tráfico de produtos estupefacientes do art. 21.º do DL n.º 15/93, de 22.01, seja pela 

pena máxima em abstracto cominada, superior a 8 anos de prisão, seja porque se 

insere na “criminalidade altamente organizada”, conforme al.. m) do art. 1.º do 

CPP), por força do n.º 3 do art.º 215.º do CPP é de 1 ano sem que tenha sido deduzida 

acusação. 

 

01-10-2020 

Proc. n.º 234/19.4JELSB-F.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator)  

Clemente Lima 

Manuel Braz 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Rejeição de recurso 

 Nulidade de acórdão 

 Excesso de pronúncia 

 Erro na forma do processo 

 Conhecimento oficioso 

 Arguição de nulidades 

 Reenvio do processo 

 Tribunal da Relação 

 

I - Não é admissível recurso de acórdão da Relação proferido em recurso que não 

conheça, a final, do objecto do processo. 

II - A Relação, conhecendo de parte da decisão não recorrida, incorreu na nulidade de 

excesso de pronúncia, com previsão na parte final da al. c) do n.º 1 do art. 379.º do 

CPP. 

III - Tendo o arguido escolhido a via do recurso, ao invés da arguição da nulidade perante 

o tribunal que a cometeu, incorreu em erro na qualificação do meio processual, que 

é de conhecimento oficioso e, assim conhecendo, há que determinar que os autos 

sigam os termos processuais adequados (art. 193.º, n.º 3, do CPC, ex vi art. 4.º do 

CPP), com remessa dos autos à Relação. 

 

01-10-2020 

Proc. n.º 23/12.7GAAMT.P1.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator)  

Clemente Lima 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 
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 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Identidade de factos 

 Transcrição 

 Registo criminal 

 Rejeição de recurso 

 Inadmissibilidade 

 

I - Se o acórdão recorrido condenou em pena de multa a partir da prática de determinado 

crime e o acórdão fundamento em pena de prisão, suspensa na sua execução, a partir 

da prática de um outro crime, não há identidade de situações de facto que permita 

recorrer ao recurso extraordinário de fixação de jurisprudência. 

II - O mesmo acontece se ambos os acórdãos forem, como foram, proferidos no âmbito 

de diferente legislação, no caso, sobre a não transcrição das condenações no registo 

criminal (arts. 17, n.º 1 e 10.º 1 12.º da Lei n.º 57/98, de 18.08 e arts. 13.º, n.º 1 e 10.º, 

n.ºs 5 e 6, da Lei n.º 35/2015, de 05-05). 

 

01-10-2020 

Proc. n.º 40/16.8T9FAL-B.E1-A.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator)  

Clemente Lima 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova  

 Condução sem habilitação legal 

 Documento 

 Carta de condução 

 Erro de julgamento 

 Inadmissibilidade 

 

I - O recurso de revisão de sentença está sujeito às causas taxativas e imperiosas 

elencadas no n.º 1 do art. 449.º do CPP, entre as quais aquela que enforma o objecto 

do recurso, constante da sua alín. d), ou seja, a descoberta de novos factos ou meios 

de prova que, de per si ou combinados com os que foram apreciados no processo, 

suscitam graves dúvidas sobre a justiça da condenação. 

II - Sobre o conceito de novidade, a jurisprudência do STJ durante muito tempo entendeu 

que para efeitos dessa al.. d) os factos ou os meios de prova eram novos desde que 

não apreciados no processo, ainda que não fossem ignorados pelo recorrente à data 

do julgamento. 

III - Essa jurisprudência foi sendo abandonada, podendo hoje considerar-se consolidada 

uma interpretação mais restritiva do preceito, de acordo com a qual, novos, são 

apenas os factos ou os meios de prova que eram ignorados pelo recorrente à data do 

julgamento e, porque aí não apresentados, não puderam ser atendidos pelo tribunal. 
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IV - Algumas decisões do STJ admitem, ainda, a revisão quando, sendo embora o facto 

ou o meio de prova conhecido do recorrente no momento do julgamento, ele 

justifique suficientemente a sua não apresentação, explicando suficientemente 

porque não pôde ou entendeu não dever apresentá-los na altura. 

V - Constando o documento do processo em cuja sentença se disse ter sido valorado, não 

é documento novo nem contém factos novos que possam constituir fundamento para 

a revisão nos termos da al. d) do n.º 1 do art. 449.º do CPP. 

 

01-10-2020 

Proc. n.º 31/18.4GTAVR-A.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator)  

Clemente Lima 

Manuel Braz 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida concreta da pena 

 Condições pessoais 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

I - Respeitando o produto traficado não só a droga leve (haxixe) como a droga dura 

(cocaína), cujo envio para a Ilha Terceira nos Açores, através de um “correio”, via 

aérea, a quem pagava por cada transporte a quantia de 2.000,00 €, o que persistiu 

durante tempo assinalável e produziu proventos elevados, tratando-se de 

criminalidade que pelos malefícios a que está associada, (saúde pública e outras 

condutas criminosas) e pela sua frequência, faz com que sejam elevadas as exigências 

de prevenção geral, como também a de prevenção especial de ressocialização face à 

não interiorização pelo arguido do desvalor da conduta, é adequada a pena de 9 anos 

de prisão. 

II - O modo organizado como era desenvolvida a actividade ultrapassa a mediania do 

modus de tráfico e, por isso, não poderia deixar de ter sublinhado reflexo na medida 

da condenação, sob pena de quebra das expectativas comunitárias da validade da 

norma jurídico-penal. 

 

01-10-2020 

Proc. n.º 152/18.3JAPDL.L1.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (relator)  

Clemente Lima 

 

 Recurso per saltum 

 Roubo agravado 

 Falsificação  

 Pena de multa 

 Pena de substituição 
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 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Medida concreta da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

I - No caso em que o tipo legal de crime prevê a possibilidade de aplicação de uma pena 

de prisão ou de uma pena de multa (de que é exemplo, o crime de falsificação de 

documentos, previsto no art. 256.º, n.º1 e 2, do CP), logo no primeiro momento de 

determinação da medida da pena, o julgador, perante a previsão legal, terá que 

escolher se opta ou não pela pena privativa da liberdade. 

II - Quando o tipo legal de crime prevê a possibilidade de aplicação de uma pena de 

prisão ou de uma pena de multa, a pena de multa aqui referida é uma pena principal 

e não uma pena de substituição; isto é, o arguido é condenado numa pena de multa 

principal (não se trata de uma condenação do arguido numa pena de prisão substituída 

por pena de multa, nos termos do art. 45.º, do CP). 

III - Nos casos em que o tipo penal de crime somente prevê a possibilidade de aplicação 

de uma pena de prisão, no primeiro momento de determinação da medida da pena, o 

julgador não tem que proceder a qualquer escolha da pena — não tem possibilidade 

de escolher entre uma pena privativa da liberdade e uma pena não privativa da 

liberdade, pois o tipo legal de crime apenas prevê a aplicação de uma pena privativa 

da liberdade. Apenas após a decisão da medida concreta de prisão a aplicar ao 

arguido, pode o julgador, se se tratar de uma pena de prisão que o permita, proceder 

a uma operação de escolha da pena e decidir se aquela pena aplicada pode ser 

substituída por uma pena de substituição, que poderá ser, de entre outras previstas 

pelo legislador, uma pena de multa; nestes casos a pena de multa é uma pena de 

substituição. 

IV - Dos factos provados resulta que o arguido atuou com uma atitude contrária ao dever 

ser jurídico-penal, sem qualquer respeito pelas regras comunitárias, e em clara 

violação da lei.  Atento o modo de execução e a determinação na prática dos factos 

(relevante em sede de culpa), o alarme social é relevante, demandando fortes 

exigências de prevenção geral, de modo a que a comunidade saiba que perante a lesão 

de bens jurídicos o sistema jurídico reage de modo adequado e eficaz. Acresce que 

as exigências de prevenção especial são igualmente relevantes. Nada afastou o 

arguido da prática dos factos ainda que anteriormente tenha sido condenado em 

prisão efetiva por factos da mesma natureza. Em consequência considerou-se a pena 

de 8 anos pela prática do crime de roubo (nos termos dos arts. 210.º, n.ºs 1 e 2, al. b) 

e 204.º, n.º 2, al. f), todos do CP) como necessária e adequada. 

V - Deve dar-se preferência às penas não privativas assim permitindo uma mais fácil 

socialização do condenado, porém seria necessário que da matéria de facto provada 

resultasse algum elemento que nos permitisse concluir que a pena de multa satisfaria 

as exigências de prevenção geral e especial. 

VI - Se o legislador previu no tipo legal de crime a aplicação de uma pena de multa, tal 

significa que em abstrato esta pena ainda poderia satisfazer as necessidades de 

prevenção geral, porém, em concreto, as necessidades são relevantes e acrescidas 
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quando toda a atuação do arguido (ao falsificar a chapa de matrícula) pretendia 

encobrir a autoria dos factos que se lhe seguiriam - a prática do crime de roubo. Pelo 

que consideramos como adequada a aplicação de pena de prisão. 

 

08-10-2020 

Proc. n.º 38/20.1GAVFR.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Francisco Caetano 

 

 Reclamação  

 Recurso de acórdão da Relação  

 Rejeição de recurso 

 Duplo grau de jurisdição 

 Direito ao recurso 

 Constitucionalidade 

 Aproveitamento do recurso aos não recorrentes 

 Condições pessoais 

 Inadmissibilidade 

 

I - Nos termos do art. 432.º, n.º 1, al. b), do CPP, são recorríveis para o STJ as decisões 

cuja recorribilidade não esteja vedada por força do disposto no artigo 400.º, do CPP. 

Ora, segundo o disposto no art 400.º, n.º 1, al. f), do CPP, na redação em vigor e cujas 

últimas alterações foram introduzidas, neste dispositivo, pela Lei n.º 20/2013, de 21-

02, “Não é admissível recurso: (...) f) De acórdãos condenatórios proferidos, em 

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

prisão não superior a 8 anos”. 

II - A norma em causa, estabelece, assim, dois pressupostos de irrecorribilidade: o 

acórdão da Relação confirmar a decisão de 1ª instância e a pena aplicada na Relação 

não ser superior a 8 anos de prisão.  

III - De acordo com a disposição mencionada, nos casos de julgamento por vários crimes 

em concurso em que, em 1ª instância, por algum ou alguns ou só em cúmulo jurídico, 

haja sido imposta pena superior a 8 anos e por outros a pena aplicada não seja superior 

a essa medida, sendo a condenação confirmada pela Relação, o recurso da decisão 

desta para o STJ só é admissível no que se refere aos crimes pelos quais foi aplicada 

pena superior a 8 anos de prisão e à operação de determinação da pena única. Isto é, 

havendo uma decisão do Tribunal da Relação que mantém integralmente a decisão 

da 1ª instância que aplicou penas parcelares inferiores a 8 anos de prisão – a chamada 

dupla conforme –   o recurso para o STJ só é admissível quanto à medida da pena 

única caso esta exceda 8 anos de prisão. 

IV - Pelo que, em síntese, havendo uma decisão do Tribunal da Relação que mantém 

integralmente a decisão da 1ª instância que aplicou penas parcelares inferiores a 8 

anos de prisão – a chamada dupla conforme –   o recurso para o STJ só é admissível 

quanto à medida da pena única caso esta exceda 8 anos de prisão.  

V - Tem sido jurisprudência constante do TC a afirmação de que a CRP, ao assegurar no 

art. 32.º, n.º 1, o direito ao recurso, garante o duplo grau de jurisdição, admitindo ser 
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constitucional um único grau de recurso. Ora, tendo o presente caso sido analisado 

em 1.ª instância e depois em sede de recurso no Tribunal da Relação, está assegurado, 

o duplo grau de jurisdição e o direito ao recurso.  A admissibilidade excecional do 

duplo grau de recurso (triplo grau de jurisdição) apenas ocorre quando haja 

condenação superior a 8 anos ainda que haja confirmação da decisão (art. 400.º, n.º 

1, al. f), do CPP, a contrario), todavia não há uma imposição constitucional, segundo 

a jurisprudência do Tribunal Constitucional, quanto a um efetivo triplo grau de 

jurisdição.  

VI - Quanto à pretensão de outro arguido de ver as questões por si suscitadas serem 

apreciadas, ainda que oficiosamente, cumpre dizer que as questões suscitadas no 

recurso por si interposto não foram apreciadas a seu pedido porque o recurso não foi 

admitido. E também o não foram oficiosamente porque não tinham que sê-lo. 

VII - Efectivamente, só podiam ser objecto de apreciação oficiosa se se verificasse a 

situação prevista no art. 402.º, n.º 2, al. a), do CPP, e que não se verifica, pois, a única 

parte do recurso dos co-arguidos de que este STJ conheceu, foi a referente à medida 

das penas, questão para cuja decisão, não tendo havido alteração da qualificação 

jurídica dos factos, relevam elementos estritamente pessoais.  

 

08-10-2020 

Proc. n.º 260/18.0PBLRS.L1.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (relatora) 

Helena Moniz 

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova  

 Condução sem habilitação legal 

 Carta de condução 

 Fundamentos 

 Inadmissibilidade 

 

I - Não se aplicando ao requerente à data dos factos (13-11-2002) e da condenação (18-

02-2003) o disposto na norma do n.º 9 do art. 123.º do Código da Estrada na redacção 

dada pelo DL n.º 265-A/2001, de 28-09 e, por maioria de razão, o preceituado no 

mesmo art. 123.º, ora no  n.º 4 na redacção dada pelo DL n.º 138/2012, de 05-07, 

dúvida alguma se suscita a respeito da justiça da condenação do requerente pela 

prática de um crime de condução de veículo sem habilitação legal, previsto e punido 

pelo art. 3.º, nºs. 1 e 2 do DL n.º 2/98, de 03.01, na pena de três meses de prisão, 

suspensa na execução, já extinta. 

II - E como assim para, com fundamento em qualquer um dos previstos nas diversas 

alíneas, maxime no da al. d), do n.º 1 do art. 449.º do CPP (o único a que, 

eventualmente, poderia acolher-se o invocado pelo requerente), ser concedida a 

pretendida revisão da sentença condenatória de 18-02-2003.   

 

08-10-2020 
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Proc. n.º 475/02.3GAALB-A.S1 - 5.ª Secção  

Isabel São Marcos (relatora) 

Helena Moniz 

Manuel Braz 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Pena de prisão 

 Medida concreta da pena 

 Suspensão da execução da pena  

 Regime de prova 

 

I - No contexto dos factos, de venda, durante cerca de 3 meses, de heroína e de cocaína, 

por arguido primário, beneficiado por particulares factores de inserção familiar e 

laboral, a concretização da pena (na moldura de 4 a 12 anos) em 5 anos de prisão, 

suspensa na sua execução, com regime de prova, por idêntico período de tempo, 

mostra-se adequada e suficiente para satisfazer as necessidades de prevenção geral e 

especial respeitando os limites de culpa apurados. 

 

08-10-2020 

Proc. n.º 34/19.1PEVIS.C1.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (relator) 

Margarida Blasco 

 

 Habeas corpus 

 Fundamentação 

 Recurso de revisão 

 Trânsito em julgado 

 Inadmissibilidade 

 

I - Não cabe no âmbito da providência de habeas corpus a discussão da fundamentação 

de decisão condenatória ou de decisão de recurso de revisão já transitadas em 

julgado. 

 

15-10-2020 

Proc. n.º 890/15.2JAPRT-E.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Isabel São Marcos 

Francisco Caetano 

 

 Recusa 

 Juiz relator 

 Tribunal da Relação 

 Requerimento 
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 Prazo 

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 

I - No âmbito do disposto no art. 44.º, do CPP, não pode considerar-se atempadamente 

deduzido o incidente de recusa de juiz relator em processo que corre termos no 

Tribunal da Relação, em fase de admissão e de fixação do efeito de recurso para 

fixação de jurisprudência interposto pelo arguido de acórdão ali prolatado. 

II  No âmbito do disposto no art. 43.º n.º 1, do CPP, não configura motivo sério e grave, 

adequado a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do juiz relator, o facto de, 

fundamentadamente, este não ter ainda decidido do trânsito em julgado da decisão 

do Tribunal da Relação nem da fixação do efeito do recurso para fixação de 

jurisprudência interposto pelo arguido do acórdão ali proferido. 

 

15-10-2020 

Proc. n.º 1420/11.0T3AVR.G1-P.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Margarida Blasco 

Helena Moniz 

 

 Recurso penal 

 Decisão instrutória 

 Irregularidade 

 Indícios suficientes 

 Despacho de não pronúncia 

 

I - A falta ou insuficiência da decisão instrutória configura irregularidade, a arguir nos 

termos e prazo previstos no art. 123.º, do CPP; 

II - No contexto dos autos, não tendo sido recolhidos indícios suficientes da prática, pelos 

arguidos, dos crimes que lhes vinham imputados, a decisão de não pronúncia deve 

ser confirmada. 

 

15-10-2020 

Proc. n.º 52/17.4YGLSB - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso de revisão 

 Qualificação jurídica 

 Manifesta improcedência 

 

I - O recurso extraordinário de revisão que vem estruturado como um recurso ordinário, 

reiterando a motivação do recurso apresentado perante o Tribunal da Relação, invocando 

o não preenchimento dos elementos típicos do crime por que o arguido havia sido 
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condenado em 1.ª instância e a medida da pena ali aplicada, e ali julgado improcedente, 

por acórdão transitado em julgado, deve ser julgado manifestamente improcedente. 

 

15-10-2020 

Proc. n.º 3533/17.6JAPRT.P1-A.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Margarida Blasco 

Manuel Braz 

 

 Recurso penal 

 Roubo agravado 

 Erro de julgamento 

 Qualificação jurídica 

 Falta de fundamentação 

 Medida concreta da pena 

 Reincidência 

 Pena de prisão 

 Suspensão da execução da pena 

 

I -  A pena de 7 anos e 5 meses de prisão sem entrar em linha de conta com a reincidência 

e de 8 anos de prisão com a verificação da reincidência, mostrando-se mais 

proporcional à culpa do arguido e adequada a satisfazer as exigências de prevenção 

geral e sobretudo especial, cumpre satisfatoriamente as finalidades da punição, pelo 

que se fixa em 8 anos de prisão a pena a aplicar-lhe pela prática, como reincidente, 

de um crime de roubo agravado previsto e punido nos termos das disposições 

conjugadas dos arts. 210.º, n.ºs 1 e 2, por referência ao art. 204.º, n.º 1, al. d) e n.º 2, 

al. f), 75.º e 76.º, todos do CP. 

II - Por via da medida da pena fixada (superior a cinco anos de prisão) fica 

necessariamente prejudicada a possibilidade de tal pena ser suspensa na respectiva 

execução, considerando o disposto no art. 50.º, n.º 1, do CP. 

 

15-10-2020 

Proc. n.º 57/18.8GCVFR.S1 - 5.ª Secção 

Isabel São Marcos (relatora) 

Helena Moniz 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Furto qualificado 

 Ameaça  

 Homicídio qualificado 

 Roubo 

 Tentativa 
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 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 

I -  Nos termos do art. 77.º, n.º 2 do CP, a moldura penal abstracta do concurso tem 

como limite mínimo 10 anos de prisão [a mais elevada das penas parcelares em que 

o arguido foi condenado por um crime tentado de homicídio qualificado] e como 

limite máximo 18 anos e 4 meses de prisão [a soma de todas as penas singulares, num 

total de oito, que lhe foram impostas pela prática de crimes que vão desde crimes de 

ameaça agravada (quatro) e de furto qualificado (dois) até de roubo agravado (um) e 

tentado de homicídio qualificado].  

II - Considerando a gravidade dos factos e do ilícito global, a propensão que o arguido 

revela possuir para a prática de crimes contra as pessoas e o património e o efeito 

dissuasor e ressocializador que se visa e espera alcançar com a punição, entende-se 

que a pena de 13 (treze anos de prisão) imposta pelo tribunal recorrido se representa 

perfeitamente adequada à culpa manifestada pelo arguido e ainda proporcional às 

exigências de prevenção geral e sobretudo especial, pelo que se mantem. 

 

15-10-2020 

Proc. n.º 1076/20.0T8CBR.S1 - 5.ª Secção 

Isabel São Marcos (relatora) 

Helena Moniz 

 

 Recurso penal 

 Falta de fundamentação 

 Omissão de pronúncia 

 Conhecimento superveniente 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Ofensa à integridade física simples 

 Ofensa à integridade física qualificada 

 Medida da pena 

 Pena única 

 

I - Não esquecendo as fortes exigências de prevenção geral demandadas pela prática de factos 

maioritariamente contra bens jurídicos pessoais, todavia comprimidas pelo lapso de tempo 

que entretanto decorreu, e as especiais exigências de cumprimento da legalidade que se 

impõem aos trabalhadores na área da segurança privada, o certo é que o período de tempo 

passado sem cometer mais crimes revela uma prognose favorável no sentido da integração 

do agente na sociedade. 

II - Atenta a moldura penal - uma moldura que tem um mínimo de 3 anos e 9 meses mas um 

máximo de 24 anos e 6 meses — a revelar a gravidade do conjunto dos factos praticados, 

e a personalidade desrespeitadora das regras em sociedade e das regras próprias da 

profissão que exercia, consideramos como adequada a pena de prisão de 6 anos, dado que, 

apesar da compressão das exigências de prevenção geral decorrente da passagem do 

tempo, impõe-se ainda, em atenção a estas exigências, a aplicação de uma pena que 
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demonstre à coletividade que a agressão gravosa de bens jurídicos pessoais, como a 

subjacente aos factos provados, e o não cumprimento das regras protetoras daqueles 

direitos fundamentais é punida, assim se demonstrando a manutenção da vigência das 

normas violadas.  

 

15-10-2020 

Proc. n.º 635/15.7SFLSB.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Francisco Caetano 

 

 Recurso penal 

 Acórdão  

 Cúmulo jurídico 

 Medida da pena 

 Pena única 

 Violação 

 Tráfico de menor gravidade  

 Conhecimento superveniente 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações atenuação especial da pena 

 Regime penal especial para jovens 

 

I - O arguido vem condenado numa pena única de 8 anos e 6 meses, pela prática de diversos 

crimes ocorridos entre 2015 e março de 2017, a 10-08-2015, a 18-10-2016 e a 16-03-2017. 

Por estes foi o arguido julgado e condenado por decisões transitadas em julgado a 12-11-

2018 e a 09-02-2018; verifica-se que todos os crimes estão numa relação de concurso de 

crimes, pois todos foram praticados antes do primeiro trânsito em julgado (cf. art. 77.º, do 

CP), e estão a ser julgados pelo Tribunal da última condenação (de harmonia com o 

disposto no art. 471.º, n.º 2, do CPP). 

II - A moldura do concurso de crimes a partir da qual deve ser determinada a pena concreta a 

aplicar ao arguido tem como limite mínimo 5 anos e 6 meses (correspondente à pena 

concreta mais elevada) e como limite máximo de 12 anos e 7 meses (correspondente à 

soma das penas concretas aplicadas, nos termos do art. 77.º, n.º 2, do CP). 

III - O arguido praticou os factos nos anos de 2015 a março de 2017, quando tinha a idade de 

17/18 anos de idade (o arguido nasceu a 21-07-1998), tratando-se, pois, de um jovem 

delinquente; tratando-se da determinação da pena única conjunta em sede de conhecimento 

superveniente de concurso de crimes, já não há lugar à possibilidade de aplicação do 

regime especial para jovens adultos pois, sendo um aspeto ligado às concretas penas 

(parcelares), e estando somente agora em causa a pena única do concurso de crimes, não 

se considera aplicável o regime especial de atenuação da pena ao caso. 

IV - Sabendo que as exigências de prevenção geral são fortes, o limite da culpa elevado e as 

exigências de prevenção especial também elevadas e tendo em conta a idade do arguido, 

impõe-se a aplicação de uma pena que não comprometa demasiado a retomada de uma 

vida normal ainda em idade jovem, assim se comprimindo a necessidade de uma pena 

muito alta; assim a pena deve situar-se abaixo da metade da moldura penal, todavia 
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claramente acima do limite mínimo; uma pena de 7 anos mostra-se adequada e necessária 

tendo em conta as exigências de necessidade de uma retoma da vida ainda em idade 

relativamente jovem, de modo a facilitar a sua integração na sociedade. 

 

15-10-2020 

Proc. n.º 3/16.3PAABT.1.E1.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Francisco Caetano 

 

 Recurso penal 

 Homicídio 

 Homicídio qualificado 

 Motivo fútil 

 Meio particularmente perigoso 

 Faca 

 Canivete 

 Medida concreta da pena 

 Indemnização  

 Dupla conforme  

 Matéria de facto  

 Poderes de cognição 

 

I -  Estando vedado a este Tribunal qualquer alteração da matéria de facto ou qualquer 

reanálise da prova em vista de uma possível alteração da matéria de facto, qualquer 

conhecimento de uma qualquer alegação que parta daquela alteração fica prejudicada; 

assim, a apreciação das alegações quanto à requalificação jurídica dos factos fica 

prejudicada por a matéria de facto estar sedimentada após a prolação do acórdão do 

Tribunal da Relação. 

II - A admissibilidade de recurso para o STJ de decisão que incida sobre a matéria civil passou 

a ser regulada, subsidiariamente, pelo regime jurídico vertido no CPC, já que se 

abandonou, nesta sede, a indexação aos critérios de recorribilidade da matéria criminal. 

III - Quanto ao pedido de indemnização civil, o acórdão do Tribunal da Relação só admite 

recurso para o STJ, sem prejuízo dos casos de revista excecional previstos pelo art. 672.º 

do CPC, quando, em casos de dupla conforme, não exista unanimidade por parte dos 

Senhores Juízes Desembargadores e a decisão recorrida apresente uma fundamentação 

essencialmente divergente da sufragada pela decisão (sentença ou acórdão) do tribunal de 

1.ª instância. 

IV - Não estando dado como provada, de forma clara e explícita, a motivação subjacente à 

agressão, não se sabendo qual o motivo que determinou o arguido a matar, não existem 

elementos que nos permitam subsumir os factos ao crime de homicídio qualificado. 

V - Não se pode concluir tratar-se de um instrumento particularmente perigoso o canivete 

utilizado quando não tendo sido apreendido não se conhecem as suas caraterísticas. 

 

15-10-2020 

Proc. n.º 382/18.8JAFAR.E1.S1 - 5.ª Secção 
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Helena Moniz (relatora) 

Francisco Caetano 

 

 Reclamação para a conferência 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

 Rejeição de recurso 

 Aclaração 

 Indeferimento 

 

I - A figura da aclaração de sentença deixou de existir a partir da reforma processual 

civil de 2013 (Lei n.º 41/2013, de 26-06), cujo art. 615.º, n.º 1, al. c), do NCPC passou 

a integrar o vício da ininteligibilidade da sentença, v. g. por ambiguidade, no elenco 

das causas de nulidade, sendo que o CPP dispõe no art.º 380.º de norma própria para 

arguição e conhecimento de tal vício em processo penal, aplicável aos acórdãos por 

força do art. 425.º, n.º 4. 

II - Na sempre clara expressão de Alberto dos Reis (CPC, Anot., V, 152) uma decisão é 

ambígua quando alguma passagem se preste a interpretações diferentes, quando se 

hesite entre dois sentidos diferentes e porventura opostos, não se sabendo, ao certo, 

qual o pensamento do juiz. 

III - A decisão em causa, decidindo que, “apreciando a reclamação como se tratando de 

reclamação para a conferência, sobre a não admissibilidade do recurso para o STJ 

de um acórdão da Relação proferido em recurso e que aplicou uma pena de 8 meses 

de prisão, na sequência de redução da pena aplicada pelo tribunal colectivo de 10 

meses de prisão, dir-se-á que nenhum argumento válido o reclamante apresentou e 

que não fosse levado em conta na decisão sumária atrás transcrita e que aqui se dá 

como reproduzida”, pelo que, “[f]ace ao exposto, acordam em indeferir a 

reclamação e confirmar a decisão sumária do relator, rejeitando assim o recurso, 

nos termos nela indicados do art. 400.º, n.º 1, al. e), do CPP”, de tão clara, só tem 

um sentido possível: de confirmação de uma decisão sumária de rejeição do recurso 

interposto pelo recorrente ora reclamante, por o mesmo não ser legalmente 

admissível, conforme disposto no art. 400.º, n.º 1, al. e), do CPP. 

IV - A pretensão do reclamante parece, contudo, ir mais além, ou seja, mais não ser que 

mero expediente dilatório com vista a impedir o trânsito em julgado da sentença 

condenatória e, assim, adiar o cumprimento da pena imposta de 8 meses de prisão, o 

que, a melhor resultar de futuras intervenções processuais, não deixará de ser 

observado o estatuído no art. 670.º do CPC. 

 

15-10-2020 

Proc. n.º 2275/15.1JAPRT.P2.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Clemente Lima 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Cúmulo jurídico  
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 Conhecimento superveniente 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Crime continuado 

 Abuso de confiança 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 Pluriocasionalidade 

 Pena de prisão 

 Pena suspensa 

 Suspensão da execução da pena  

 

I - São elementos do crime continuado, (i) a realização plúrima de condutas violadoras 

do mesmo bem jurídico, (ii) a execução essencialmente homogénea de tais condutas 

e (iii) a existência de uma solicitação exterior que diminua consideravelmente a culpa 

do agente. 

II - A homogeneidade das diversas formas de comissão é dada por uma unidade de 

contexto situacional que, por sua vez, pode ser indiciada pela proximidade de espaço 

e tempo das diversas condutas. 

III -  Pressuposto da continuação criminosa é a existência de uma relação que, de fora, 

e de maneira considerável, facilitou a repetição da actividade criminosa, tornando 

cada vez menos exigível ao agente que se comporte de maneira diferente, isto é, de 

acordo com o direito. 

IV - Nos casos de crime continuado existe um só crime porque, verificando-se embora a 

violação repetida do mesmo tipo legal ou a violação plúrima de vários tipos legais de 

crime, a culpa está tão acentuada que só é possível formular um só e não vários juízos 

de censura, sendo que a diminuição da culpa deve radicar em solicitações de uma 

mesma situação exterior que arrastem o agente para o crime, que não em razões de 

carácter endógeno. 

V - No caso em apreço a resolução criminosa da arguida a partir do momento em que 

como tal foi constituída pela 1.ª apropriação da quantia de 10.470,56 €, essa forçosa 

tomada de consciência da ilicitude e censurabilidade de conduta, afastou qualquer 

unificação relativamente à resolução da apropriação posterior da quantia de 

23.023,48 €, escassos 5 meses decorridos da 1.ª, ou seja, a 2.ª apropriação, objecto 

de condenação noutro processo foi resultante de uma nova e autónoma resolução 

criminosa, previamente assumida. 

VI - Qualquer “amolecimento” da culpa que pudesse existir na consciência da arguida, 

terminara com a sua constituição como arguida pelos 1.ºs factos que a indiciavam 

como autora do crime de abuso de confiança, pelo que não há nem continuação 

criminosa, nem violação do princípio ne bis in idem, uma vez que os factos que 

fundamentaram uma e outra condenação são diversos, desde logo em razão dos 

valores ilegitimamente apropriados e das circunstâncias temporais de um e outro 

momento apropriativo. 

VII - Perante o pressuposto formal da medida da pena única a fixar, não excedente a 5 

anos de prisão e cumpridas que foram, entretanto, nos prazos concedidos em ambas 
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as decisões, as condições de que dependia a suspensão de execução das penas de 

prisão, com o pagamento das quantias fixadas e correspondentes aos valores 

apropriados (10.470,56 € e 23.013,48 €) aos herdeiros do ofendido, entretanto 

falecido, não há razões para dissentir do juízo repetidamente formulado nas 

condenações que integram o concurso, embora se julgue conveniente e adequado à 

ressocialização da arguida que a suspensão da pena de prisão, a fixar pelo mesmo 

período de 5 anos, deva ser acompanhado de regime de prova, assente num plano a 

definir pela Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), além do 

mais orientado para um plano de vida futura assente em prestação de trabalho digno 

e remunerado por parte da arguida. 

 

15-10-2020 

Proc. n.º 1186/19.6T8EVR.E1.S1- 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Clemente Lima 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Rejeição de recurso 

 Legitimidade 

 Interesse em agir 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Inadmissibilidade 

 

I - Dispunha o art. 400.º, nº 1, al. c) do CPP que: “Não é admissível recurso: (...) c) De 

acórdãos proferidos, em recurso, pelas relações, que não ponham termo à causa;”. 

Todavia, na sequência da Lei n.º 48/2007, de 29-08 e que entrou em vigor a 15-09-2007 

(art 7.º), aquele normativo, ainda agora vigente, ficou com a seguinte redacção: “Não é 

admissível recurso: (...) c) De acórdãos proferidos, em recurso, que não conheçam, a final, 

do objecto do processo;”. Por sua vez, o art. 432.º, do CPP vem explicitar, quanto ao 

recurso para o STJ, que: “Recorre-se para o Supremo Tribunal de Justiça:(...) b). De 

decisões que não sejam irrecorríveis proferidas pelas Relações, em recurso, nos termos 

do artigo 400.º; (...)”. 

II - Dúvidas não existem que a questão jurídica supracitada – levantamento de uma apreensão 

de objectos realizada no âmbito do processo penal – foi decidida através um despacho, 

ficando mais que evidente que em causa está, pois, objectivamente, uma questão de 

natureza adjectiva e que recolheu decisão na forma exposta. Esta decisão processual, 

manifestamente, não pôs fim à causa. Esta deve ser entendida, como sendo aquela que tem 

como consequência o arquivamento ou o encerramento do objecto do processo, mesmo 

que não se tenha conhecido do mérito, tanto podendo ser um despacho, como uma sentença 

ou acórdão, ou seja, aquela em que o objecto do processo tenha ficado definitivamente 

decidido. 

III - Como pode haver recurso de todas as decisões que não sejam de expediente ou que não 

dependam da livre discricionariedade do juiz, e, por regra, o recurso é interposto para as 

relações, as decisões proferidas por estas, em recurso, que não ponham termo à causa, não 

são recorríveis, pois o processo não termina, podendo ter, na sequência, outras decisões, 
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designadamente a decisão final, submetida, essas sim, às regras gerais dos recursos. Em 

tais casos, a racionalidade do modelo não seria compatível com a previsão de recurso até 

ao STJ para decisão de questões processuais intermédias que não definem o direito do 

caso, mas apenas determinam um certo modo de ordenação e sequência processual. 

IV - Mas, se assim é, a mesma razão valerá para os casos em que o Tribunal da Relação 

intervenha, não como instância formal de recurso, mas como instância de decisão no 

processo, em outro grau, para questão incidental cujo conhecimento a lei lhe defira. Na 

coerência e racionalidade do sistema, não há razão para distinguir entre uns e outros casos. 

V - Deste modo, a decisão que concretamente está em causa não se integra em qualquer das 

hipóteses previstas de recurso para o STJ (art. 432.º, do CPP). Não se trata, de decisão 

proferida pela relação em 1.ª instância (art. 432.º, n.º 1, al. a), do CPP), isto é, em que a 

competência em razão da matéria e da hierarquia para a decisão do caso e do objecto do 

processo caiba, em primeiro grau de conhecimento, e segundo as leis de organização e 

competências dos tribunais, aos tribunais da relação. E não constitui também, quaisquer 

das situações que se enquadrem nas als. c), d) e e) do art. 432.º do CPP. E a conjugação 

das normas da al. b), do art. 432.º e do art. 400.º, n.º 1, al. c) do CPP tem de ser interpretada 

em equilíbrio sistémico do regime dos recursos. Nesta perspectiva, a norma da al. c) do n.º 

1 do art. 400.º, quando se refere a decisões proferidas, em recurso, pelas relações, que não 

tenham posto termo à causa, quer significar, salvo contradição interna do sistema, que a 

competência em razão da hierarquia para proferir decisões que não ponham termo à causa 

cabe às relações, que decidem, em matérias interlocutórias, em última instância - quer seja 

decisão proferida em recurso, quer seja por ocasião de um recurso ou por intervenção 

incidental directamente deferida pela lei. 

VI - O art. 400.º, n.º 1, al. c), do CPP abrange, assim, todas as decisões interlocutórias, 

subtraindo-as à competência do STJ (salvo, como se referiu, e por razões de eficácia e 

racionalidade processual, quando o recurso de decisões interlocutórias tenha de subir com 

o recurso para cujo conhecimento seja competente o Supremo Tribunal). 

VII - Nos termos do art. 414.º, n. º 2, do CPP, o recurso não é admissível, pelo que é de 

rejeitar - art. 420.º n.º 1, al. b), do CPP. 

 

15-10-2020 

Proc. n.º 143/03.9GCGMR-A.G1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (relatora) 

Helena Moniz 

 

 Recurso per saltum 

 Abuso sexual de crianças 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Crime de trato sucessivo 

 Crime continuado 

 Medida da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Pena parcelar 
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 Pena única 

 

I - Configura , em concreto, a pluralidade das condutas autónomas do arguido, em termos de 

períodos temporais, locais e, sobretudo, pelas diferentes modalidades da atuação sobre a 

menor, como analisado na motivação citada, em que o tipo legal de crime é preenchido 

por cada uma das situações de vida em causa, de acordo com a relação em causa e a 

conexão natural entre os actos, tendo em conta as condutas ilícitas praticadas na necessária 

renovação/formulação de nova resolução criminosa, por referência aos diversos tipos de 

actos/diversas condições de vida e de idade da menor vítima, numa consideração do 

contexto natural de vida em causa. 

II - Pelo que é aplicável o estipulado no art. 30.º, do CP para se aferir da existência do concurso 

de crimes, a saber, “o número de tipos legais de crimes preenchidos pelo agente ou o 

número de vezes que um tipo legal se deixou preencher”, acrescendo que “Sendo 

indiciador de uma pluralidade de crimes a ocorrência de uma pluralidade de bens 

jurídicos violados e de uma pluralidade de processos volitivos, o decisivo, para afirmar a 

pluralidade de infrações, deve ser o critério do significado social dos factos” (cfr. Helena 

Moniz, “Crime de Trato Sucessivo”, in Revista Julgar online, abril de 2018). 

III - Nessa perspetiva, e tendo em conta o significado global de sentido e a sucessão dos factos 

provados, impõe-se a opção pela pluralidade de crimes de abuso sexual imputados, sendo 

a unidade criminosa desadequada às condutas típicas em apreço e ao bem jurídico 

eminentemente pessoal atingido em cada ocasião, desde logo, atendendo quer ao quadro 

espácio-temporal, quer à modalidade dos atos praticados sobre a vítima, que resultaram 

distintos e delimitados no tempo e nas suas circunstâncias de execução.  

IV - Não se pode ainda ignorar que os crimes pelos quais o arguido foi condenado protegem 

bens jurídicos de natureza eminentemente pessoal. Nos termos do art. 25.º, n.º 1, da CRP 

“A integridade moral e física das pessoas é inviolável”. Esta norma dá expressão a um dos 

pilares da nossa ordem constitucional, que é a dignidade da pessoa humana (art. 1.º, da 

CRP). 

V -  Cada cidadão é portador de um património físico e moral autónomo, que o Estado tem 

especial obrigação de proteger, tendo no que concerne aos crimes contra bens jurídicos 

eminentemente pessoais plena aplicação o disposto no art. 30.º, n.º 1, do CP, como de resto 

resulta do n.º 3 da mesma norma. É esta a solução que se compagina com a dignidade da 

pessoa, sendo inconcebível dar tratamento privilegiado ao agente que, mesmo no quadro 

de um dolo unitário, pratique ao longo do tempo um crime contra a liberdade sexual, ainda 

que da mesma vítima, utilizando-a a seu bel-prazer como se de um objecto se tratasse.  

Ainda assim, entendeu o legislador ao acrescentar o n.º 3 ao art. 30.º (Lei n.º 40/2010, de 

03-09), excluindo da continuação criminosa, os crimes praticados contra bens 

eminentemente pessoais, indo de encontro a uma proposta que já havia sido formulada em 

sede de Comissão Revisora do Projeto de Código Penal e que então foi considerada 

desnecessária.  

VI - Nos termos do art. 40.º, do CP, que dispõe sobre as finalidades das penas, “a aplicação de 

penas e de medidas de segurança visa a protecção de bens jurídicos e a reintegração do 

agente na sociedade” e “em caso algum a pena pode ultrapassar a medida da culpa”, 

devendo a sua determinação ser feita em função da culpa do agente e das exigências de 

prevenção, de acordo com o disposto no art. 71.º do mesmo diploma. Como se tem 
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reiteradamente afirmado, este regime encontra os seus fundamentos no art. 18.º, n.º 2, da 

CRP, segundo o qual “a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos 

expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário 

para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos”. A 

restrição do direito à liberdade, por aplicação de uma pena (art. 27.º, n.º 2, da CRP), 

submete-se, assim, tal como a sua previsão legal, ao princípio da proporcionalidade ou da 

proibição do excesso, que se desdobra nos subprincípios da necessidade ou 

indispensabilidade – segundo o qual a pena privativa da liberdade se há-de revelar 

necessária aos fins visados, que não podem ser realizados por outros meios menos 

onerosos –, adequação – que implica que a pena deva ser o meio idóneo e adequado para 

a obtenção desses fins – e da proporcionalidade em sentido estrito – de acordo com o qual 

a pena deve ser encontrada na “justa medida”, impedindo-se, deste modo, que possa ser 

desproporcionada ou excessiva.  

VII - A projecção destes princípios no modelo de determinação da pena justifica-se pelas 

necessidades de protecção dos bens jurídicos tutelados pelas normas incriminadoras 

violadas (finalidade de prevenção geral) e de ressocialização (finalidade de prevenção 

especial), em conformidade com um critério de proporcionalidade entre a gravidade da 

pena e a gravidade do facto praticado, avaliada, em concreto, por factores ou circunstâncias 

relacionadas com este e com a personalidade do agente, relevantes para avaliar da medida 

da pena da culpa e da medida da pena preventiva, que, não fazendo parte do tipo de crime 

(proibição da dupla valoração), deponham a favor do agente ou contra ele (arts. 40.º e n.º 

1 do 71.º do CP). 

VIII - Como se tem reafirmado, para a medida da gravidade da culpa há que, de acordo com o 

art. 71.º, n.º 2, considerar os factores reveladores da censurabilidade manifestada no facto, 

nomeadamente os factores capazes de fornecer a medida da gravidade do tipo de ilícito 

objectivo e subjectivo – indicados na al. a), primeira parte (grau de ilicitude do facto, modo 

de execução e gravidade das suas consequências), e na al. b) (intensidade do dolo ou da 

negligência) –, e os factores a que se referem a al. c) (sentimentos manifestados no 

cometimento do crime e fins ou motivos que o determinaram) e a al. a), parte final (grau 

de violação dos deveres impostos ao agente), bem como os factores atinentes ao agente, 

que têm que ver com a sua personalidade – factores indicados na al. d) (condições pessoais 

e situação económica do agente), na al. e) (conduta anterior e posterior ao facto) e na al. f) 

(falta de preparação para manter uma conduta lícita, manifestada no facto). Na 

consideração das exigências de prevenção, destacam-se as circunstâncias relevantes por 

via da prevenção geral, traduzida na necessidade de protecção do bem jurídico ofendido, 

mediante a aplicação de uma pena proporcional à gravidade dos factos, reafirmando a 

manutenção da confiança da comunidade na norma violada, e de prevenção especial, que 

permitam fundamentar um juízo de prognose sobre o cometimento de novos crimes no 

futuro e assim avaliar das necessidades de socialização. Incluem-se, aqui, o 

comportamento anterior e posterior ao crime [al. e)], com destaque para os antecedentes 

criminais) e a falta de preparação para manter uma conduta lícita, manifestada no facto [al. 

f)]. O comportamento do agente, a que se referem as circunstâncias das als. e) e f), adquire 

particular relevo para determinação da medida da pena em vista das exigências de 

prevenção especial. 
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IX- Na determinação da medida concreta da pena, a instância levou em conta e ponderou 

adequada e fundadamente, todas as circunstâncias concretas em que os crimes foram 

cometidos, nomeadamente quanto ao elevado grau de ilicitude dos factos, considerando o 

modo de execução, o valor do bem jurídico violado e as suas consequências, a intensidade 

do dolo, a conduta do arguido anterior e posterior aos crimes, as condições pessoais e 

económicas do arguido e a sua primariedade. Considerando o contexto e o modo de 

atuação que os factos dados como provados espelham, o período de tempo em que a 

atuação do arguido persistiu e o contexto intrafamiliar em que se produziu, a relação de 

parentalidade em que se manifestou e de que o agente se aproveitou, tudo constitui um 

conjunto alargado de factores, enquadráveis nos arts. 71.º e 72.º, do CP, que pesam contra 

o arguido. Não pode deixar de ser tida em conta, nesta sede, a gravidade da conduta 

repetida de abuso sexual da menor por parte do arguido, seu pai, sendo o arguido a figura 

parental cujas responsabilidades parentais, legalmente consagradas, impunham que fosse 

a pessoa responsável pela proteção, a promoção e a garantia dos direitos da menor, entre 

os quais o direito a ser respeitado e garantido o seu desenvolvimento sexual equilibrado e 

são. 

X - E, também terá de se atender às elevadas as exigências de prevenção geral que se fazem 

sentir relativamente a este tipo de criminalidade, e à frequência com que é cometido por 

todo o país. 

XI - Antes, o conhecimento e a previsão dos graves danos ao nível do desenvolvimento pessoal 

da vítima e das potenciais vítimas devem ser tidos em conta quando se aprecia da reacção 

penal adequada a este tipo de condutas abusivas, exigindo-se a garantia de uma clara 

função de reintegração e reafirmação do bem jurídico posto em causa, e de forma clara 

para todos 

XII - São elevadíssimas as exigências de prevenção geral quanto a este tipo de crimes, dirigidos 

contra o bem jurídico-penal da autodeterminação sexual da criança, que exigem a 

reafirmação da norma violada, atento o seu impacto na vítima, na sua família e também no 

conjunto da sociedade, de modo a repor a confiança e a segurança públicas e assegurar a 

protecção de potenciais vítimas contra actos dessa mesma natureza abusiva. 

XIII - Considera-se, pois, mais adequado e proporcional a tais exigências, ao invés de: por 1 

crime de abuso sexual de criança agravado, p.e p. no art. 171.°, n.° 1 e 177.°, n. °1, al. a) 

do CP, a pena de 3 anos de prisão, por 1 crime de abuso sexual de criança agravado, p. e 

p. no art. 171.°, n.° 2 e 177.°, n. °1, al. a) do CP, a pena de prisão de 5 anos de prisão; por 

1 crime de abuso sexual de criança agravado, p. e p. no art. 171.°, n.° 3 e 177.° n. °1, al. a) 

do CP, a pena de 1 ano de prisão; por 1 crime de abuso sexual de criança agravado na 

forma tentada, p. e p. no art. 171.°, n.° 2 e 177.° n. °1, al. a) do CP, na pena de prisão de 4 

anos de prisão, e em cúmulo jurídico a pena única de 7 anos de prisão, a aplicação ao 

arguido das penas: por 1 crime de abuso sexual de criança agravado, p.e p. no art. 171.°, 

n.° 1 e 177.°, n. °1, al. a) do CP, a pena de 4 anos de prisão, por 1 crime de abuso sexual 

de criança agravado, p. e p. no art. 171.°, n.° 2 e 177.°, n. °1, al. a) do CP, a pena de prisão 

de 6 anos de prisão; por 1 crime de abuso sexual de criança agravado, p. e p. no art. 171.°, 

n.° 3 e 177.° n. °1, al. a) do CP, a pena de 2 ano de prisão; por 1 crime de abuso sexual de 

criança agravado na forma tentada, p. e p. no art. 171.°, n.° 2 e 177.° n. °1, al. a) do CP, na 

pena de prisão de 4 anos de prisão (esta mantem-se), e em cúmulo jurídico a pena única de 

10 anos de prisão. 
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15-10-2020 

Proc. n.º 1498/19.9JAPRT.P1.S - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (relatora) 

Helena Moniz 

 

 Recurso de revisão 

 Processo sumaríssimo 

 Pena não privativa da liberdade 

 Revogação da suspensão da execução da pena  

 Pena acessória 

 Violência doméstica 

 Novos factos 

 Novos meios de provaFactos novos 

 Medida da pena 

 

I - O recorrente entende que foi violada a garantia de processo equitativo consagrada no 

art. 20.º, n.º 4, do CRP e no art. 6.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos 

(CEDH), por o crime de violência doméstica ter sido julgado sob a forma de processo 

sumaríssimo, porém, a garantia de um processo equitativo, por si só, não se integra 

em nenhuma das condições de admissibilidade do recurso de revisão, expressamente 

previstas de forma taxativa no art. 449.º, n.º 1, do CPP. 

II - Sabendo que a aplicação de uma pena de substituição da pena de prisão, com regime 

de prova e a aplicação de deveres, ou a aplicação de uma pena acessória integram o 

momento da determinação da pena e, portanto, a medida concreta da sanção aplicada, 

não poderá, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal de Justiça,  este 

constituir o único motivo para a revisão da decisão (cf. art. 449.º, n.º 3, do CPP). 

III - Não só os “novos” elementos não apagam as agressões verbais e a agressão física da 

arguida ao aqui ofendido, mas também não podem ser considerados como elementos 

determinantes para uma revisão da sentença, porque se trata de factos objetivamente 

supervenientes. 

 

22-10-2020 

Proc. n.º 582/16.5PFCSC-B.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Francisco Caetano (com voto de vencido em relação a parte da fundamentação) 

Manuel Braz (com voto de vencido em relação a parte da fundamentação) 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes  

 Qualificação jurídica 

Tráfico de menor gravidade 

Medida concreta da pena 

 Bem jurídico protegido 
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 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Suspensão da execução da pena 

 Regime de prova  

 

I - A previsão legal do art. 21.º do DL n.º 15/93 contém a descrição típica do crime de 

tráfico de estupefacientes, de maneira compreensiva e de largo espectro, contendo o 

tipo base, fundamental, essencial, matricial. Trata-se de um tipo plural, com 

actividade típica ampla e diversificada, abrangendo desde a fase inicial do cultivo, 

produção, fabrico, extracção ou preparação dos produtos ou substâncias até ao seu 

lançamento no mercado consumidor, passando pelos outros elos do circuito, mas em 

que todos os actos têm entre si um denominador comum, que é exactamente a sua 

aptidão para colocar em perigo os bens e os interesses protegidos com a incriminação. 

Tem sido englobado na categoria do "crime exaurido", "crime de empreendimento" 

ou "crime excutido". É um crime de perigo comum. E é, também, um crime de perigo 

abstracto. E consuma-se com a simples criação de perigo ou risco de dano para o bem 

jurídico protegido (a saúde pública na dupla vertente física e moral). 

II - Por seu turno, o art. 25.º, do DL nº 15/93, epigrafado de “tráfico de menor 

gravidade”, trata-se de um crime de tráfico de estupefacientes privilegiado 

relativamente ao tipo fundamental (previsto no artigo 21º), punível com pena de 

prisão de 1 a 5 anos, quando se tratar das substâncias previstas nas tabelas I a III, V 

e VI anexas ao diploma. Esse privilegiamento assenta numa considerável diminuição 

da ilicitude do facto, “tendo em conta nomeadamente os meios utilizados, a 

modalidade ou as circunstâncias da ação, a qualidade ou a quantidade das plantas, 

substâncias ou preparações”. O privilegiamento deste tipo legal de crime não resulta, 

pois, de um concreto elemento típico que acresça à descrição do tipo fundamental 

(art. 21º do mesmo diploma), mas sim da verificação de uma diminuição considerável 

da ilicitude, a partir de uma avaliação da situação de facto, para a qual o legislador 

não indica todas as circunstâncias a atender, limitando-se a referir 

exemplificativamente “os meios utilizados, a modalidade ou as circunstâncias da 

ação, a qualidade e a quantidade das substâncias”, abrindo assim a porta à 

densificação doutrinal e jurisprudencial do conceito de “menor gravidade”.  

III - Na senda dessa densificação, dir-se-á que assumem particular relevo na identificação 

de uma situação de menor gravidade: o tipo dos estupefacientes comercializados ou 

detidos para comercialização, tendo em consideração a sua danosidade para a saúde, 

habitualmente expressa na distinção entre “drogas duras” e “drogas leves”; a 

quantidade dos estupefacientes comercializados ou detidos para esse fim, avaliada 

não só pelo peso, mas também pelo grau de pureza; a dimensão dos lucros obtidos; 

o grau de adesão a essa atividade como modo e sustento de vida; a afetação ou não 

de parte das receitas conseguidas ao financiamento do consumo pessoal de drogas; a 

duração temporal da atividade desenvolvida; a frequência (ocasionalidade ou 

regularidade), e a persistência no prosseguimento da mesma; a posição do agente no 

circuito de distribuição clandestina dos estupefacientes, tendo em conta 

nomeadamente a distância ou proximidade com os consumidores; o número de 

consumidores contactados; a extensão geográfica da atividade do agente; a existência 
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de contactos internacionais;o modo de execução do tráfico, nomeadamente se 

praticado isoladamente, se no âmbito de entreajuda familiar, ou antes com 

organização e meios sofisticados. 

IV - Estas circunstâncias devem ser avaliadas globalmente. Dificilmente uma delas, com 

peso negativo, poderá obstar, por si só, à subsunção dos factos a esta incriminação, 

ou, inversamente, uma só circunstância favorável imporá essa subsunção. Exige-se 

sempre uma ponderação que avalie o valor, positivo ou negativo, e respetivo grau, 

de todas as circunstâncias apuradas e é desse cômputo total que resultará o juízo 

adequado à caracterização da situação como integrante, ou não, de tráfico de menor 

gravidade. 

V - A situação de vendedor de rua, contactando o agente diretamente os consumidores, 

enquadra-se normalmente neste preceito, mas não necessariamente. Também a 

cedência gratuita ou a guarda por conta de outrem sem intuito lucrativo integrarão 

normalmente, mas não obrigatoriamente, este tipo criminal. 

VI - É a imagem global do facto, ponderadas conjuntamente todas as circunstâncias 

relevantes que nele concorrem, que permitirá a identificação de uma situação de 

ilicitude consideravelmente diminuída, ou seja, uma situação em que o desvalor da 

ação é claramente inferior ao padrão ínsito no tipo fundamental de crime – o tráfico 

de estupefacientes previsto no art. 21º. Em síntese: o art. 25.º encerra um específico 

tipo legal de crime, o que pressupõe a sua caracterização como uma variante 

dependente privilegiada do tipo de crime do art. 21.º. A sua aplicação tem como 

pressuposto específico a existência de uma considerável diminuição do ilícito; 

pressupõe um juízo positivo sobre a ilicitude do facto, que constate uma substancial 

diminuição desta, um menor desvalor da acção, uma atenuação do conteúdo de 

injusto, uma menor dimensão e expressão do ilícito. 

VII - Respeita, assim, os pressupostos da disposição, todos eles, ao juízo sobre a ilicitude 

do facto no sentido positivo, constatando, face à específica forma e grau de realização 

do facto, que o caso se situará forçosamente aquém da necessidade de pena expressa 

pelo limite mínimo do tipo base, uma substancial diminuição desta. 

VIII - E sendo os índices, exemplos padrão, enumerados no preceito, a par de outros, 

atinentes, uns, à própria acção típica (meios utilizados, modalidade, circunstâncias 

da acção), outros, ao objecto da acção típica (qualidade ou quantidade do 

estupefaciente), pertencem todos ao desvalor da conduta, à execução do facto, 

fazendo parte do tipo de ilícito, não entrando em acção qualquer consideração relativa 

ao desvalor da atitude interna do agente, à personalidade deste, a juízo sobre a culpa. 

IX - Constitui o art. 25º, al. a), do DL n.º 15/93, de 22-01, uma "válvula de segurança do 

sistema'', destinado a evitar que se parifiquem os casos de tráfico menor aos de tráfico 

importante e significativo, evitando-se que situações de menor gravidade sejam 

tratadas com penas desproporcionadas ou que se utilize indevidamente uma 

atenuação especial. 

X - A determinação da pena, realizada em função da culpa e das exigências de prevenção 

geral de integração e da prevenção especial de socialização, de harmonia com o 

disposto nos arts. 71.º e 40, n.º 2, ambos do CP, deve, no caso concreto, corresponder 

às necessidades de tutela do bem jurídico em causa e às exigências sociais 
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decorrentes daquela lesão, sem esquecer que deve ser preservada a dignidade humana 

do delinquente. 

XI - Para que se possa determinar o substrato da medida concreta da pena, dever-se-ão ter 

em conta todas as circunstâncias que depuserem a favor ou contra o arguido, 

nomeadamente, os factores de determinação da pena elencados no n.º 2 do art. 71.º, 

do CP. Nesta valoração, o julgador não poderá utilizar as circunstâncias que já 

tenham sido utilizadas pelo legislador aquando da construção do tipo legal de crime, 

e que tenha tido em consideração na construção da moldura abstrata da pena 

(assegurando o cumprimento do princípio da proibição da dupla valoração).  

XII - Por seu turno, o art. 40.º, n.º 1 estabelece que “a aplicação de penas visa a protecção 

de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade” e, no n.º 2, que “em caso 

algum a pena pode ultrapassar a medida da culpa”.  

XIII -Assim, a finalidade primária da pena é a de tutela de bens jurídicos e, na medida do 

possível, de reinserção do agente na comunidade. À culpa cabe a função de 

estabelecer um limite que não pode ser ultrapassado. 

XIV - A criminalidade relacionada com o tráfico de estupefacientes tem um efeito 

devastador sobre a saúde e mesmo sobre a vida dos consumidores, relevando ainda 

como potencialmente desestruturante da tranquilidade social comunitária. 

XV - O reconhecimento do fenómeno e da comoção social que provoca, ansiando a 

sociedade por uma diminuição deste tipo de criminalidade e a uma correspondente 

consciencialização de todos aqueles que se dedicam a estas práticas ilícitas para os 

efeitos altamente nefastos para a saúde e vida das pessoas, faz salientar a necessidade 

de acautelar as finalidades de prevenção geral na determinação das penas nos crimes 

em referência, como garantia da validade das normas e de confiança da comunidade. 

XVI - As exigências de prevenção geral são, pois, de acentuada intensidade. As 

imposições de prevenção especial, por seu lado, devem ser levadas na direcção da 

prevenção da reincidência, de modo a obter, na melhor medida possível, um 

reencontro do agente com os valores comunitários afectados, e a orientação da sua 

vida no futuro de acordo com tais valores. Elementos de referência na determinação 

da pena são o grau de ilicitude do facto, o modo de execução e a gravidade das 

consequências. 

XVII - Condição formal da suspensão da pena de prisão, nos termos do art. 50.º, nº 1, do 

CP é esta não ser superior a 5 anos. Como é sabido, à opção pela suspensão da 

execução da pena de prisão, enquanto medida de reacção criminal autónoma, são 

alheias considerações relativas à culpa do agente, valendo exclusivamente as 

exigências postas pelas finalidades preventivas da punição, sejam as de prevenção 

geral positiva ou de integração, sejam as de prevenção especial de socialização (art. 

40.º, n. º1 do CP). De molde que a opção por esta pena deverá assentar, em primeira 

linha, na formulação de um juízo positivo ou favorável à recuperação comunitária do 

agente através da censura do facto e da ameaça da prisão, sem a efectiva execução 

desta prisão, que ficaria suspensa, mas, desde que esta opção não prejudique ou 

contrarie a necessidade de reafirmar a validade das normas comunitárias, ou seja, 

desde que o sentimento comunitário de crença na validade das normas infringidas 

não seja contrariado ou posto em causa com tal suspensão.  
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XVIII - Nos termos do disposto no art. 50.º do CP, a averiguação de tal capacidade deve 

ser feita em concreto, através da análise da personalidade do arguido, das suas 

condições de vida, da conduta que manteve antes e depois do facto e das 

circunstâncias em que o praticou. Se, dessa análise, resultar que é possível esperar 

que a ameaça da pena de prisão e a censura do facto são idóneos a permitir a 

formulação do referido juízo de confiança na capacidade do arguido para não cometer 

novos crimes, deverá ser decretada a suspensão da execução da pena. 

XIX - A intervenção já ocorrida no âmbito do processo (com a aplicação de medida de 

coacção detentiva) pode surgir como um factor de recuperação, dado ter agora o 

arguido noção clara do relevo comunitário da infracção e do peso pessoal, severo, da 

reacção comunitária: a privação da liberdade deixou de ser uma ameaça longínqua e 

algo abstracta, distanciada da sua experiência concreta, tendo passado a ser uma 

referência precisa e que a qualquer momento, se infringir qualquer norma, pode ser 

retomada. Tudo isto se reflecte, por um lado, nas exigências de prevenção especial 

de ressocialização, e, por outro, na forma como a comunidade apreende a sua 

situação. Podendo, assim, aceitar-se que a suspensão da pena não seria vista como 

uma contemporização face ao flagelo do tráfico de drogas, mas como uma forma de 

reforçar o percurso de reaproximação ao direito do arguido. Ainda que com cautelas 

especiais, que se revelem também pacificadoras da comunidade – nomeadamente 

com o acompanhamento próximo inerente ao regime de prova. Dizendo de outro 

modo, as exigências de prevenção geral não são tão impressivas que imponham a 

reclusão do arguido. Por outro lado, deve ainda considerar-se a ausência de outros 

contactos com o sistema de Justiça ou de comportamentos desajustados, dispondo o 

arguido de competências pessoais para protagonizar um estilo de vida normativo, 

com consistente apoio familiar. Trata-se, de alcançar a socialização, prevenindo a 

reincidência, e, assim, mesmo, como oportunidade, de reversão de estilo e futuro de 

vida, de reflexão e de mudança de padrão de comportamento. 

XX - Donde se julgar admissível a suspensão da pena aplicada, sujeita a mecanismos de 

controlo e orientação do arguido, impondo-se a aplicação do regime de prova (art. 

53.º, n. º 1, do CP), como forma de reforçar o papel ressocializador da pena.  

XXI - De acordo com o disposto no art. 50.º, n. º 5, do CP, o período de suspensão é fixado 

entre 1 e 5 anos. No caso, e tendo em conta o carácter extremadamente probatório da 

suspensão da execução da pena de prisão, impõe uma duração do período de 

suspensão equivalente à pena aplicada, com cautelar regime de prova (a elaborar no 

Tribunal de 1.ª instância), nos termos previstos no art. 53.º, n.ºs 1 e 2, do CP. 

 

22-10-2020 

Proc. n.º 476/17.7PALGS.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (relatora) 

Helena Moniz 

 

 Recurso per saltum 

 Falsificação 

Burla qualificada 

Furto qualificado 
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Burla 

Tentativa 

Pena única  

Medida concreta da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Suspensão da execução da pena 

 

I - De harmonia com o disposto nos arts. 40.º e 71.º, n.º 1, do CP, a determinação da 

pena é realizada em função da culpa e das exigências de prevenção geral de 

integração e da prevenção especial de socialização, devendo em cada caso concreto, 

corresponder às necessidades de tutela do bem jurídico em causa e às exigências 

sociais decorrentes da lesão causada, sem esquecer que deve ser preservada a 

dignidade humana do delinquente.  Para que se possa determinar o substrato da 

medida concreta da pena, dever-se-ão ter em conta todas as circunstâncias que 

depuserem a favor ou contra o arguido, nomeadamente, os factores de determinação 

da pena elencados no n.º 2, do art. 71.º, do CP.  Por seu turno, o art. 40.º, n.º 1 

estabelece que “a aplicação de penas visa a protecção de bens jurídicos e a 

reintegração do agente na sociedade” e, no n.º 2, que “em caso algum a pena pode 

ultrapassar a medida da culpa”. Assim, a finalidade primária da pena é a de tutela 

de bens jurídicos e, na medida do possível, de reinserção do agente na comunidade. 

À culpa cabe a função de estabelecer um limite que não pode ser ultrapassado. 

II - O Tribunal ponderou todos estes factores no que respeita ao critério especial de 

determinação da pena única- art. 77.º do CP, apercebendo-se e fundamentando a 

imagem global do facto e da personalidade do agente. Considerou e bem, que ainda 

em se poder afirmar estar-se perante alguém com uma verdadeira carreira delitiva, 

em relação ao recorrente registam-se elevadas exigências de ordem preventiva geral 

e especial. 

III - Nos termos do disposto o art. 50.º, n.º 1, do CP, a pena admite a suspensão da 

execução, Fixando-se a pena em medida não superior a 5 anos de prisão, resulta 

preenchido o pressuposto formal estabelecido naaquele artigo, para que o Tribunal 

deva equacionar a suspensão da respetiva execução. Impõe-se, por isso, averiguar se 

está preenchido o pressuposto material, isto é, averiguar se o tribunal pode 

prognosticar que a pena de substituição é a adequada e a suficiente para prevenir a 

prática de crimes futuros.  Pressuposto material é aquele que o tribunal, apoiado nos 

factos, nas circunstâncias do seu cometimento, na personalidade do agente, neles 

revelada, nas suas condições de vida, na sua história criminal, na postura perante os 

crimes cometidos e o resultado destes e ainda no comportamento adoptado 

posteriormente, possa prever, fundamentadamente, que a condenação e a ameaça de 

execução da prisão efectiva, são suficientes para que o arguido adeque a sua conduta 

de modo a respeitar o direito.  

IV - A opção pela suspensão da pena deverá assentar, em primeira linha, na formulação 

de um juízo positivo ou favorável à recuperação comunitária do agente através da 

censura do facto e da ameaça da prisão, sem a efectiva execução desta prisão, que 

ficaria suspensa, mas desde que esta opção não prejudique ou contrarie a necessidade 
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de reafirmar a validade das normas comunitárias, ou seja, desde que o sentimento 

comunitário de crença na validade das normas infringidas não seja contrariado ou 

posto em causa com tal suspensão. 

V - Da avaliação e ponderação das exigências de prevenção geral e especial não podemos 

concluir pela aplicação de uma pena de substituição, pois dado os crimes praticados, 

considera-se que aquelas (prevenção geral) se sobrepõem a estas (prevenção 

especial), pelo que se impõe a aplicação de uma pena de prisão efetiva.  

 

22-10-2020 

Proc. n.º 101/19.1PACTX.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (relatora) 

Helena Moniz 

 

 Habeas corpus 

 Perdão 

 Requisitos 

 Cumprimento de pena 

 Recurso penal 

 

I -  O preceituado no n.º 6 do art. 2.º, da Lei 9/2020, visando claramente prevenir o 

alarme social decorrente da libertação de reclusos condenados pelos crimes que ali 

cataloga, não se reporta a condenados em cumprimento de pena pelos crimes ali 

arrolados, apenas exigindo uma condenação pretérita por um dos crimes ressalvados 

do perdão. 

II - O perdão concedido pela Lei 9/2020 não opera ope legis, antes requerendo uma 

decisão de aplicação que comporta uma margem de apreciação que verifique o 

preenchimento dos requisitos e condições nela estabelecidos, decisão que, sendo 

favorável, necessariamente resultará numa antecipação do termo do cumprimento da 

pena. 

III - No caso, tendo a referida decisão declarado que o requerente não beneficia do perdão, 

dela não resultam quaisquer consequências de antecipação do termo do cumprimento 

da pena de prisão em que o requerente se encontra submetido. 

IV - Ademais, a apreciação de actos decisórios que possam ter influência nos prazos de 

prisão, como a decisão que motiva o peticionado, não se inscreve no objecto da 

providência de habeas corpus.  

V - A discordância que tais actos possam suscitar constitui matéria a decidir no âmbito 

do processo em que foram proferidos, nomeadamente por via de recurso, que 

constitui o meio processual próprio para a dirimir. 

 

22-10-2020 

Proc. n.º 28/20.4YFLSB - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Margarida Blasco 

Manuel Braz 
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 Recurso de revisão  

 Prova proibida 

 Métodos proibidos de prova 

 Fundamentação 

 

I -  Deve ser julgado improcedente o recurso de revisão interposto ao abrigo da al. e) do 

n.º 1 do art. 449.º do CPP, sem concretização das provas proibidas que hajam sido 

levados em fundamentação da decisão recorrida, ademais não se evidenciando, desta, 

que a culpabilidade do arguido tenha sido apurada com base em métodos proibidos 

de prova nos termos dos n.ºs 1 a 3 do art. 126.º do CPP. 

 

22-10-2020 

Proc. n.º 9492/05.0TDLSB-G.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Margarida Blasco 

Manuel Braz 

 

 Instrução  

 Despacho 

 Tribunal da Relação 

 Assistente 

 Requerimento de abertura de instrução 

 Rejeição 

 Requisitos 

 Factos essenciais 

 Prova 

 Crime 

 Denegação de justiça 

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

 Inadmissibilidade 

 

I -  Deve ser rejeitado, por inadmissibilidade legal, e por inutilidade, nos termos 

prevenidos no art. 287.º n.º 3, do CPP, e 130.º, do CPC, o requerimento do assistente 

para abertura da instrução que deixe de arrolar a totalidade dos factos 

consubstanciadores do crime pelo qual pretende ver o arguido pronunciado, e sem 

que evidencie, a respeito, fundamento probatório bastante, sob pena de, em infração 

regras de economia e utilidade processuais, se fazer iniciar uma instrução que, à 

partida, inarredavelmente, só se pode ter por inconsequente. 

II - Os vícios prevenidos no n.º 2 do art. 410.º, do CPP, são oponíveis à sentença, enquanto 

decisão que sedimenta julgamento sobre a matéria de facto, e não à decisão que 

rejeita o RAI, por inadmissibilidade, dado que, nas fases preliminares do processo, 

não se visa alcançar a demonstração da realidade dos factos, mas apenas, e 

exclusivamente, os indícios, os sinais, de que um crime foi eventualmente cometido 

por um arguido. 
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22-10-2020 

Proc. n.º 2938/18.0T9PTM - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena suspensa 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Arrependimento 

 

I -  O cúmulo jurídico deve integrar as penas de prisão com suspensão da respectiva 

execução, aplicadas pelos crimes em concurso. 

II - No contexto dos factos, que revelam o longo pretérito delitivo do arguido, 

designadamente por crimes contra o património, mas também factores ponderosos de 

arrependimento e contrição, justifica-se a redução da pena única concretizada na 

instância, de 11 anos e 2 meses de prisão, para 9 anos de prisão. 

 

22-10-2020 

Proc. n.º 2280/19.9T8BRG.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Fundamentação 

 Furto qualificado 

 Roubo agravado 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Suspensão da execução da pena  

 Regime de prova 

 

22-10-2020 

Proc. n.º 342/15.0GALGS.E1.S1 - 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (relator) 
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Francisco Caetano 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Crime de trato sucessivo 

 Rejeição parcial 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Abuso sexual de crianças 

 Abuso sexual de menores dependentes 

 Violação 

 Progenitor  

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

22-10-2020 

Proc. n.º 52/19.0JAVRL.G1.S1 - 5.ª Secção 

Nuno Gomes da Silva (relator) 

Francisco Caetano 

 

 Recurso de revisão 

 Inconciliabilidade de decisões 

 Factos provados 

 Factos não provados 

 Sentença 

 Decisão instrutória 

 Despacho de não pronúncia 

 Absolvição crime 

 Cheque sem provisão 

 

I -  O fundamento da inconciliabilidade de factos da al. c) do n.º 1 do art. 449.º do CPP 

exige que os factos provados na sentença respeitantes à imputação do crime e à 

determinação da pena sejam inconciliáveis com os factos provados noutra sentença, 

de modo a que no confronto de uns com outros se suscitem graves dúvidas sobre a 

justiça da condenação, ou seja, que entre esses factos exista uma relação de exclusão 

ou de oposição, no sentido de que, se se tiverem por provados determinados factos 

numa outra sentença, não podem ser, ao mesmo tempo, verdadeiros os tidos por 

provados na sentença revidenda. 

II -  A inconciliabilidade entre factos que servirem de fundamento à condenação 

revidenda e os que integrem uma sentença, têm de se apresentar numa contradição 

entre factos provados e não entre factos provados numa decisão e factos não 

provados noutra. 
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III - Só existe verdadeira contradição para o efeito que aqui importa entre factos provados 

em decisões diferentes que se não conciliem e respeitem à mesma pessoa e que 

contendam (e não, que não contendam) com a responsabilidade criminal desta. 

IV - Por outro lado, o conceito de factos dados como provados para efeitos do preceito 

legal em causa só abrange aqueles factos sobre os quais foi produzida prova com 

respeito pelo contraditório, o que só pode ocorrer após audiência de discussão e 

julgamento e constarem, ipso facto, de uma sentença ou de um acórdão e já não, v. 

g., de uma decisão instrutória. 

 

22-10-2020 

Proc. n.º 4483/12.8TDLSB-A.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Clemente Lima 

Manuel Braz 

 

 Recurso per saltum 

 Fundamentação 

 Pena única 

 Cúmulo jurídico 

 Abuso sexual de crianças 

 Actos sexuais com adolescentes 

 Atos sexuais com adolescentes 

 Pornografia de menores  

 Medida concreta da pena 

 Condições pessoais 

 

I -  São as exigências gerais de culpa e de prevenção (geral e especial) que levam à 

determinação da pena única do concurso só que, aqui, numa visão de conjunto da 

gravidade do ilícito global a partir da consideração do conjunto dos factos e da 

personalidade do arguido, nos termos do n.º 1 do art. 77.º do CP. 

II - A gravidade global dos factos, aferida em função da medida das várias penas 

singulares, no caso, 38 penas, 21 das quais de 5 anos de prisão e da relação de 

grandeza em que se encontram entre si e cada uma com o máximo aplicável (sem se 

considerarem as circunstâncias que já relevaram em sede de determinação das penas 

singulares) é, no contexto da moldura penal conjunta, significativa, como elevada é 

a culpa ou o grau de censura a dirigir ao arguido pelo conjunto dos factos de abuso 

sexual de criança quando o menor tinha 13 e 14 anos de idade, após essa idade 

continuando a praticar actos sexuais com adolescente, em causa estando crimes cuja 

bem jurídico protegido se traduz na autodeterminação sexual face a condutas que 

podem prejudicar (trata-se de crimes de perigo abstracto) e se presume prejudiquem, 

o livre desenvolvimento da personalidade da esfera sexual do menores, como no caso 

prejudicaram. 

III - A personalidade do arguido, reflectida na globalidade dos factos, cuja prática se 

arrastou por mais de dois anos e com aproveitamento da situação favorável criada 

pela relação familiar do arguido enquanto cônjuge de seu padrinho, com quem 
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amiúde convivia e pernoitava e passava férias de Natal, Páscoa, e Verão, na casa 

deste casal, permite apontar para a apetência ou propensão da prática de crimes de 

natureza sexual. 

IV - São indiscutivelmente elevadas as exigências de prevenção geral, não só pela 

frequência com que tais actos são praticados, mormente no seio familiar, por todo 

país, mas também pela repugnância e alarme social que tal tipo de criminalidade 

causa na comunidade, em geral. 

V - Também as necessidades de prevenção especial de ressocialização se afiguram de 

relevo dada a natureza dos crimes em causa e o grande período em que a conduta se 

desenrolou, pelo que a pena única imposta de 11 anos de prisão, aquém do ponto 

médio do coeficiente da medida abstracta da pena do concurso, é adequada e 

proporcional quer à culpa, quer a essas necessidades de prevenção, razão por que 

importa mantê-la. 

 

22-10-2020 

Proc. n.º 175/19.5JDLSB.L1.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Clemente Lima 

 

 Habeas corpus 

 Mandado de detenção 

 Cumprimento de pena 

 Efeito do recurso 

 Efeito devolutivo 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Inadmissibilidade 

 

I -  A providência de habeas corpus enquanto meio extraordinário e expedito não visa a 

sindicância de decisões proferidas no processo objecto da condenação e só a 

ilegalidade da prisão que seja manifesta, grosseira, inequívoca, a pode justificar. 

II - O despacho que indeferiu a sustação do cumprimento de mandados de detenção para 

cumprimento da pena e que atribuiu ao recurso interposto efeito devolutivo é matéria 

cuja apreciação não cabe na providência, antes à relação quanto ao recurso e seu 

presidente quanto à impugnação do efeito fixado. 

III - O facto de a pena de prisão vir integrar uma pena única conjunta resultante de um 

concurso de crimes de conhecimento superveniente e, daí, não ser uma pena que 

possa ser executada por ser ilíquida, na expressão do requerente, nada obsta à 

execução em curso, que desde logo deixa marcado o início do seu cumprimento, essa 

sendo, de resto, a situação normal dos casos de conhecimento superveniente do 

concurso, sendo certo também que o eventual cumprimento da pena parcelar não 

deixará de ser descontado no cumprimento da pena única que eventualmente vier a 

ser aplicada (art. 78.º, n.º 1, do CP).  

 

29-10-2020 
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Proc. n.º 49/13.3IDFUN-C.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Clemente Lima 

Manuel Braz 

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada 

 Pressupostos 

 Oposição expressa 

 Desconhecimento 

 Erro de julgamento 

 Rejeição de recurso 

 

I -  Para os efeitos do art. 446.º do CPP as decisões proferidas contra a jurisprudência 

fixada são aquelas que não aceitam essa jurisprudência. 

II - Isso não acontece se, por acaso, a decisão não convocar a jurisprudência fixada para 

resolução da questão de direito, desde logo por desconhecimento ou má 

interpretação. 

III - O recurso extraordinário de decisão contra jurisprudência fixada não visa a tutela do 

caso concreto pelo que, qualquer erro de julgamento, terá que passar pelos recursos 

ordinários, até serem esgotados, antes constitui um meio adequado para reanalisar a 

jurisprudência fixada quando surjam novos argumentos, antes não foram ponderados, 

ou quando se mostre ultrapassada. 

 

29-10-2020 

Proc. n.º 185/19.2T0PTL-E.G1-A.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Clemente Lima 

 

 Recurso per saltum 

 Homicídio 

 Medida concreta da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

I -  O modo de execução do facto, que se traduziu em o arguido se ter munido de uma 

faca de cozinha com 20 cm de lâmina e com ela desferir um golpe em zona vital do 

corpo da vítima, concretamente na região intraclavicular esquerda do tórax, com vista 

a, como era seu intento, provocar-lhe a morte, aliás, de forma gratuita, quando a 

mesma se encontrava sentada no sofá da sua habitação a fazer croché, após tal acto 

tendo abandonado a vítima à sua mercê, a sangrar, vítima que o ajudava no seu dia-

a-dia fornecendo-lhe refeições ou tratando-lhe da roupa, para lá de algum 

relacionamento íntimo, o que tudo revela forte insensibilidade, frieza, ingratidão e 

grande desprezo pela vida alheia e é revelador de elevado grau de culpa, na forma de 

dolo directo (e intenso) e um elevado grau de ilicitude do facto. 
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II - O arguido não confessou a prática dos factos, nem demonstrou arrependimento, o 

que significa que não interiorizou o desvalor da sua conduta, pelo que fortes são 

também as exigências de prevenção especial. 

III - Apresentando-se a pena de 12 anos de prisão fixada no ponto médio e à falta de 

circunstâncias atenuantes que possam determinar medida inferior e porque tem 

correspondência na culpa e observa as exigências de prevenção geral de integração 

ou especial de socialização e, respeitados que foram os princípios da necessidade, 

adequação e proporcionalidade, é a mesma de manter.  

 

29-10-2020 

Proc. n.º 772/19.9GACSC.S1 - 5.ª Secção 

Francisco Caetano (relator) 

Clemente Lima 

 

 Habeas corpus 

 Acusação 

 Notificação 

 Arguido 

 Contagem de prazos 

 Prazo da prisão preventiva 

 Homicídio qualificado 

 Manifesta improcedência 

 

I -  O arguido foi preso preventivamente a 18.04.2020, após o primeiro interrogatório 

judicial de arguido detido, por estar indiciado pela prática, em co-autoria, de um 

crime de homicídio qualificado, nos termos dos arts. 26.º, 131.º, e 132.º, n.ºs 1 e 2, 

als. a), e), i), e j), todos do CP; a acusação foi prolatada a 15.10.2020; o arguido foi 

acusado da prática de um crime de homicídio qualificado, nos termos dos arts. 131.º 

e 132.º, n.º 1, als. a), c), e) e j), do CP, um crime de roubo, nos termos do art. 210.º, 

n.º 1, do CP e uma tentativa de crime de burla informática, nos termos dos arts. 22.º, 

23.º e 221.º, n.º 1, do CP. 

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

no art. 215.º, do CPP, é relevante a data de prolação da acusação. Assim sendo, a 

prisão preventiva aplicada ao arguido não ultrapassa os prazos máximos 

estabelecidos no art. 215.º, do CPP.  

 

29-10-2020 

Proc. n.º 96/20.9PHOER-B.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Francisco Caetano 

Manuel Braz 

 

 Escusa  

 Juiz 
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 Suspeição 

 Imparcialidade 

 

I - A partir do pedido apresentado, sabemos que a Requerente, desde a juventude, 

mantém um relacionamento próximo com o arguido e sua Família, ao longo dos 

últimos 40 anos, sendo visita de casa do arguido. 

II - O homem médio, integrado na comunidade, suspeitará que, por causa das relações 

estreitas entre a Requerente e o arguido, possa existir um conhecimento extra-

processual do caso, assim se gerando uma maior desconfiança quanto à decisão a 

obter. 

III - Num processo já tão escrutinado pelo público, que desde que nasceu já gerou diversas 

manchettes nos jornais nacionais, e aberturas de serviços televisivos nas principais 

estações de televisão portuguesas, impõe-se que quem nele tome decisões esteja livre 

de qualquer suspeição, assim se assegurando a necessária tranquilidade enquanto 

condição indispensável a um sadio sistema judicial.  

IV -  que está em causa não é o de saber se a Requerente iria ou não manter a sua 

imparcialidade, mas sim o de defendê-la de uma suspeita, o de evitar que sobre a sua 

decisão recaia qualquer dúvida, e através da aceitação do seu pedido de escusa 

reforçarmos a confiança da comunidade nas decisões judiciais. 

 

29-10-2020 

Proc. n.º 19/16.0YGLSB-K.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Francisco Caetano 

Clemente Lima 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Pena parcelar 

 Pena acessória 

 Expulsão  

 Pena única 

 Dupla conforme 

 Confirmação in mellius  

 Nulidade de acórdão 

 Inadmissibilidade 

 Medida concreta da pena 

 Tráfico de estupefacientes  

 Violação de proibições ou interdições 

 Afastamento do território nacional 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

I -  É admissível o recurso de uma decisão do Tribunal da Relação relativamente aos 

crimes aos quais se tenha aplicado pena de prisão superior a 5 anos e não superior a 

8 anos quando não haja “dupla conforme”, e de uma decisão da Relação 
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relativamente a todos os crimes cuja pena seja superior 8 anos, ainda que haja “dupla 

conforme”. 

II - No que se refere ao arguido EF as penas que lhe foram aplicadas em 1.ª instância e 

depois confirmadas pelo Tribunal da Relação são todas inferiores a 8 anos de prisão, 

pelo que é inadmissível o recurso para este Tribunal, por força do disposto nos arts. 

432.º, n.º 1, al. b), e 400.º, n.º 1, al. f), ambos do CPP, sabendo que não houve 

qualquer alteração da matéria de facto provada, nem da qualificação jurídica, nem 

houve qualquer alteração dos pressupostos a partir dos quais se determinaram as 

penas a aplicar. 

III - O arguido EF alega a nulidade do acórdão recorrido, mas sendo a decisão irrecorrível, 

as nulidades deviam ter sido arguidas, no prazo de 10 dias após a notificação, para o 

próprio tribunal que proferiu a decisão. 

IV - Sendo a decisão irrecorrível, eventuais recursos alegando inconstitucionalidades de 

interpretação deverão ser interpostos para o Tribunal Constitucional no prazo 

determinado pela lei após notificação do acórdão prolatado no Tribunal da Relação. 

V - O acórdão do Tribunal da Relação constitui um acórdão condenatório, que confirmou 

(sem qualquer alteração da matéria de facto provada ou da qualificação jurídica dos 

factos) in mellius a condenação anterior do arguido AB em pena inferior a 8 anos de 

prisão, pelo que (por força do disposto no art. 432.º, n.º 1, al. b), do CPP, articulado 

com o art. 400.º, n.º 1, al. f), do CPP) deve o recurso ser rejeitado por 

inadmissibilidade. 

VI - Tendo em conta o circunstancialismo que envolve o arguido AB e os crimes 

praticados, em especial o crime de tráfico de estupefacientes enquanto crime lesivo 

(também) de bens jurídicos pessoais e que demanda, em atenção às características 

nefastas para toda a sociedade, fortes exigências de prevenção geral impondo que se 

demostre à comunidade que a norma proibitiva se mantém válida, e tendo em conta, 

em atenção ao percurso particular do arguido sem que tenha sido provado qualquer 

arrependimento (nada consta da matéria de facto provada), as fortes exigências de 

prevenção especial (fortemente acrescidas pelo comportamento do arguido que 

completamente indiferente ao Direito viola a proibição de entrada em território 

nacional e usando documentos de identificação falsos), consideramos que a pena 

única que lhe foi aplicada de 9 anos de prisão é a necessária e imprescindível, e dentro 

do limite imposto pela culpa. 

 

29-10-2020 

Proc. n.º 65/16.3GBSLV.E1.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Francisco Caetano 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência  

 Reclamação 

 Arguição de nulidades 

 Falta de fundamentação 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 
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 Despacho sobre a admissão de recurso 

 

I - O acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra era irrecorrível, por força do disposto 

nos arts. 432.º, n.º 1, al. b) e 400.º, n.º 1, al. c), ambos do CPP. Aquele acórdão apenas 

admitia, eventualmente, recurso para o Tribunal Constitucional, nos termos do art. 

75.º, n,º 1, da Lei n.º 28/82, de 15.11 (e alterações posteriores); sabendo que não era 

admissível recurso ordinário do acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, no 

prazo de 30 dias após o seu trânsito poderia ter sido interposto o recurso para fixação 

de jurisprudência.  

II - Os factos relevantes foram elencados, foi apresentada a fundamentação de direito, e 

de forma clara expôs-se a decisão, pelo que improcede a arguição de nulidade nos 

termos do art. 379.º, n.º 1, al. a), ex vi art. 425.º n.º 4, ambos do CPP. 

III - Havendo legislação específica no Código de Processo Penal quanto aos recursos para 

fixação de jurisprudência não há lugar à integração de uma lacuna (inexistente) nos 

termos do art. 4.º, do CPP, pelo que não há fundamento para aplicação das regras do 

Código de Processo Civil.  

 

29-10-2020 

Proc. n.º 775/18.0T9LRA.C1-B.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (relatora) 

Francisco Caetano 

 

 Reclamação 

 Arguição de nulidades 

 Excesso de pronúncia 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Novo cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Pena parcelar 

 Pena de substituição 

 Substituição do tribunal recorrido 

 Direito ao recurso 

 Princípio do contraditório 

 Duplo grau de jurisdição 

 Constitucionalidade 

 

I - O STJ, no acórdão reclamado, com base na interpretação/qualificação jurídica que 

julgou adequada, na factualidade dada como provada no acórdão da 1.ª instância e 

bem assim no alegado pelo recorrente MP, apreciou a questão suscitada dentro dos 

limites do efeito prático-jurídico pretendido, que era a exclusão do cúmulo jurídico 

da pena parcelar de 2 anos e 8 meses de prisão, que deveria ser executada em 

acumulação material e em cumprimento sucessivo com a nova pena conjunta. De 

onde que, não havendo conhecido de questão diversa da que fora colocada pelo MP 

no recurso, apenas tendo o STJ efectuado uma integração jurídica diferente da 

questão colocada pelo recorrente, em que considerou que ela configurava um erro de 
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(julgamento) direito, e não uma nulidade por excesso de pronúncia, conforme lhe era 

permitido pelo n.º 3 do art. 5.º do CPC ex vi art. 4.º do CPP, não incorreu em excesso 

de pronúncia (art. 379.º, n.º 1, al. c), do CPP).  

II - O arguido foi notificado do recurso interposto pelo MP da 1.ª instância bem como do 

parecer emitido pelo MP, junto do STJ, nos termos do artigo 416.º do CPP, em que 

acompanha e completa a posição assumida por aquele. O STJ, no acórdão reclamado, 

pronunciou-se sobre a exclusão daquela pena parcelar de 2 anos e 8 meses do cúmulo 

e sobre as decorrências lógicas e com ela conexionadas, pelo que não incorreu em 

excesso de pronúncia (art. 379.º, n.º1, al. c), do CPP). 

III - O princípio do contraditório (art. 32.º da CRP) reconduz-se ao facto de nenhuma 

decisão dever ser tomada pelo juiz sem que previamente tenha sido dada ampla e 

efectiva possibilidade ao sujeito processual contra quem a mesma é dirigida de a 

discutir, contestar e valorar. 

IV - O STJ ao ter conhecido e decidido a questão relativa à escolha da pena de 2 anos e 8 

meses, aplicada ao arguido, maxime quanto à não aplicabilidade de pena de 

substituição, não violou o princípio do contraditório, porquanto o arguido teve 

oportunidade efectiva de se defender quer quanto à desagregação pedida pelo MP da 

aludida pena de 2 anos e 8 meses de prisão, quer quanto à reformulação deste em 

resultado da exclusão da dita pena parcelar e à determinação da nova pena conjunta 

(sendo que o MP sustentava dever a nova pena conjunta fixar-se em 6 anos de prisão), 

devendo à mesma acrescer, em acumulação material e em cumprimento sucessivo, a 

desagregada pena parcelar de 2 anos e 8 meses de prisão. 

V - Como tem afirmado o TC, o direito ao recurso como garantia de defesa do arguido 

não impõe um duplo grau de recurso, de sorte que a apreciação do caso por dois 

tribunais de grau distinto, tutela de forma suficiente as garantias de defesa 

constitucionalmente consagradas. 

VI - Como resultará compreensível para qualquer profissional do foro, o cumprimento 

sucessivo de duas penas – uma pena conjunta e uma pena singular – proposto pelo 

MP só poderia significar que ambas as penas seriam de prisão efectiva. Se a pena 

desagregada do cúmulo jurídico se tratasse de uma pena suspensa na respectiva 

execução o seu cumprimento seria, não sucessivo, mas, simultâneo em relação ao 

cumprimento da pena conjunta, o que vale por dizer que o período de suspensão de 

execução de tal pena correria em simultâneo com o cumprimento da pena de prisão 

efectiva. Teve o arguido oportunidade efectiva e real de sindicar em todas as suas 

vertentes (nomeadamente a aplicabilidade de pena suspensa quanto à pena de 2 anos 

e 8 meses) o juízo condenatório que viria a ser proferido no acórdão reclamado. 

VII - No sistema processual penal português predomina essencialmente o sistema de 

substituição (cfr assumido no AFJ n.º 4/2016). Sistema de substituição (por oposição 

aos sistemas de mera anulação e intermédio) que, em consonância com o propósito 

manifestamente visado pelo legislador, tem como efeito que, sempre que o tribunal 

superior, intervindo como tribunal de recurso, disponha dos elementos necessários 

para decidir da causa e que no processo se encontrem salvaguardadas as posições dos 

vários sujeitos processuais, deverá decidi-la, e não remeter o processo para a 

instância inferior. 
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29-10-2020 

Proc. n.º 131/14.0GBVNF.S1 - 5.ª Secção 

Isabel São Marcos (relatora) 

Helena Moniz (voto vencido) 

Manuel Braz  

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infracções 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Relatório social 

 Roubo 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I - Como desde logo inculca a expressão “pode”, constante do n.º 1 do art. 370.º do CPP, 

o relatório social não é obrigatório, pelo que a falta do mesmo constituiria, se fosse 

caso disso, mera irregularidade, sujeita ao regime de arguição previsto no artigo 123.º 

daquele diploma legal. 

II - No caso, não se revestindo de necessidade alguma a elaboração de relatório social 

actualizado do arguido, não se verifica qualquer irregularidade ou outro vício, de 

resto não invocados pelo interessado.  

III - Nos termos do art. 77.º, n.º 2 do CP, a moldura penal abstracta do concurso tem como 

limite mínimo 5 anos de prisão (a mais elevada das penas parcelares em que o arguido 

foi condenado pela prática de um crime de roubo agravado) e como limite máximo 

25 anos de prisão por imperativo legal (art. 77.º, n.º 2, por referência do art. 78.º, n.º 

1, ambos do CP). 

IV - Considerando a gravidade que assume o ilícito global e a personalidade do agente 

nele manifestada, e o efeito dissuasor e ressocializador que se visa  alcançar com a 

punição, entende-se que semostra mais adequada à culpa manifestada pelo arguido e 

ainda proporcional às exigências de prevenção geral e sobretudo especial a pena 

conjunta de 12 (doze) anos de prisão, que se fixa. 

 

29-10-2020 

Proc. n.º 7435/19.3T8STB.S1 - 5.ª Secção 

Isabel São Marcos (relatora) 

Helena Moniz 

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada 

 Pressupostos 

 Tempestividade 

 Inadmissibilidade 

 Oposição expressa 

 Matéria de facto 
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 Rejeição de recurso 

 

I -  Na medida em que a interposição do recurso contra jurisprudência fixada pelo STJ 

no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da decisão recorrida (art. 446.º 

n.º 1, do CPP) configura um dos pressupostos formais de admissibilidade do mesmo 

recurso, é inadmissível, por intempestividade da respectiva interposição, o recurso 

interposto antes de iniciado aquele prazo, devendo ser rejeitado, nos termos 

conjugadamente previstos nos artigos 414.º n.º 2, 420.º n.º 1 alínea b), 446.º, 441.º 

n.º 1 e 448.º, do CPP. 

II - Sem embargo, o presente recurso de decisão contra jurisprudência fixada sempre 

deveria ser rejeitado por inadmissibilidade legal, do passo em que se não verifica, no 

acórdão recorrido qualquer posição expressa que traduza uma solução jurídica de 

situação de facto idêntica ou assimilável à tratada no acórdão de uniformização de 

jurisprudência e que ali tenha sido decidida de forma dissonante da jurisprudência 

fixada, e assim, nos termos conjugadamente previstos nos artigos 414.º, n.º 2, 420.º, 

n.º 1, al. b), 446.º, 441.º, n.º 1, e 448.º, do CPP. 

 

29-10-2020 

Proc. n.º 441/11.8JDLSB.P1-B.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Modificação 

 Lei aplicável 

 Rejeição de recurso 

 

I -  Na medida em que os acórdãos em confronto não foram proferidos no domínio da 

mesma legislação, falece um requisito substancial para admissibilidade do recurso de 

fixação de jurisprudência, que deve ser rejeitado, ficando consequentemente 

prejudicada a apreciação dos demais requisitos substanciais do recurso de fixação de 

jurisprudência 

 

29-10-2020 

Proc. n.º 6755/17.6T9LSB.L1-A.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (relator) 

Margarida Blasco 

 

 Reclamação 

 Extradição 

 Arguição de nulidades 

 Omissão de pronúncia 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

70 

Número 276 – Outubro de 2020 

 Conclusões da motivação 

 Questão relevante 

 

I -  Nulidade por omissão de pronúncia nos termos do art. 379.º, n.º 1, al. c) ex vi art. 

425.º, n.º 4, ambos do CPP, verifica-se quando o tribunal deixou de se pronunciar 

sobre questão que devia ter apreciado, seja esta questão suscitada, no recurso, pelos 

sujeitos processuais, seja a mesma de conhecimento oficioso. 

II - As conclusões de recurso não podem ser retiradas do seu contexto, sob pena de 

poderem configurar uma aparência de realidade que não tem correspondência com a 

verdadeira realidade. Não podem ser analisados pontos isolados das conclusões, que 

torna o raciocínio descontextualizado.  

III - Não se pode confundir questão a decidir, com eventuais consequências da questão 

decidida. O Tribunal tem de decidir e emitir pronúncia quanto à questão concreta em 

apreciação. Não tem de apreciar todos os argumentos invocados pelas partes, 

mormente escalpelizando e rebatendo argumentos. 

IV - O acórdão emitiu pronúncia sobre todas as questões a decidir e assumiu e decidiu 

expressamente que não ocorreu violação do art. 3.º do Instrumento entre a República 

Portuguesa e os Estados Unidos da América, feito em 14-07-2005 bem como que 

estavam cumpridas/satisfeitas as exigências previstas no art. 44.º da LCJI, onde estão 

incluídas as suas als. a) e b).  

 

29-10-2020 

Proc. n.º 1281/19.1YRLSB.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (relatora) 

Clemente Lima 

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova  

 Inconciliabilidade de decisões 

 Factos provados 

 Inadmissibilidade 

 

I -  Não se verifica qualquer inconciliabilidade de factos provados na decisão revidenda 

quando analisados em comparação com os factos dados como provados nos acórdãos 

transitados em julgado, de forma a suscitar dúvidas graves sobre a justiça da 

condenação, pois inexiste qualquer relação de exclusão entre uns e outros, no sentido 

de que os factos dados como provados nesses processos determinariam uma decisão 

de absolvição ou a aplicação de uma sanção mais leve nos presentes autos. 

II - Igualmente, inexiste qualquer novo facto ou meio de prova referente aos elementos 

constitutivos dos crimes pelos quais o recorrente foi condenado que não tenha sido 

apreciado pelo tribunal aquando do julgamento e que per si ou conjugado com outros 

ali apreciados, seja susceptível de pôr em causa os fundamentos da condenação 

imposta pela decisão revidenda, porquanto suscitem graves dúvidas sobre a sua 

justeza, não relevando o facto e/ou meio de prova capaz de lançar alguma dúvida 
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sobre a justiça da condenação pois o conceito reclama para tais dúvidas um grau ou 

qualificação tal que ponha em causa, de forma séria, a condenação, no sentido de que 

hão-de ter uma consistência tal que aponte seriamente no sentido da absolvição como 

a decisão mais provável. 

III - O que o recorrente pretende, com o presente recurso de revisão, uma vez mais, é, 

através de um meio encapotado, obter a impugnação da decisão sobre a matéria de 

facto, com vista à sua absolvição, o que já logrou realizar através do recurso 

interposto para o Tribunal da Relação, posteriormente para o Supremo Tribunal de 

Justiça, tudo em sede ordinária, todos julgados improcedentes. 

IV - Admitir a reapreciação do julgado nestas circunstâncias seria criar uma insegurança 

e incerteza jurídicas com sacrifício da estabilidade das decisões transitadas que, 

cremos, ser injustificada face aos fundamentos invocados perante uma decisão que 

foi tomada com base, não só nas declarações das testemunhas e dos co-arguidos cujo 

teor o recorrente tentou pôr em crise, como também - como bem informou o tribunal 

de 1.ª Instância - com a análise conjugada de outros depoimentos e de diversa prova 

documental produzida e analisada em audiência de julgamento, que conferiram maior 

consistência e credibilidade àquelas declarações, permitindo formar uma convicção 

segura do julgador naquela sede. 

 

29-10-2020 

Proc. n.º 657/01.5PAVCD-H.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (relatora) 

Francisco Caetano 

Manuel Braz 

 

A 

Absolvição crime 60 

Abuso de confiança 29, 45 

Abuso sexual de crianças 30, 47, 60, 61 

Abuso sexual de menores dependentes 60 

Aclaração 44 

Acórdão 5, 42 

Acórdão absolutório 4 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 44 

Actos sexuais com adolescentes 61 

Acusação 3, 31, 64 

Admissibilidade de recurso 1, 5, 7 

Afastamento do território nacional 66 

Alteração da qualificação jurídica 8 

Ameaça 12 

Aplicação subsidiária do Código de Processo 

Civil 4 

Aplicação subsidiária do Código de Processo 

Penal 28 

Aproveitamento do recurso aos não 

recorrentes 36 

Arguição de nulidades 32, 67, 71 

Arguido 64 

Arrependimento 59 

Assistente 4, 58 

Associação criminosa 9 

Atenuação especial da pena 1 

Atos sexuais com adolescentes 61 

Audição do arguido 23 

B 

Bem jurídico protegido 4, 52 

Branqueamento 9, 16 

Burla 29, 56 

Burla qualificada 56 
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C 

Canivete 43 

Carta de condução 33, 37 

Caso julgado formal 4 

Cheque sem provisão 60 

Coação 1 

Coacção 1 

Competência do Supremo Tribunal de 

Justiça 13 

Competência material 21 

Conclusões da motivação 71 

Concurso de infracções 5, 19, 29, 34, 41, 42, 

45, 47, 59, 60, 69 

Concurso de infrações  5, 19, 29, 34, 41, 42, 

45, 47, 59, 60, 69 

Condições pessoais 34, 36, 61 

Condução de veículo em estado de 

embriaguez 20 

Condução perigosa de veículo rodoviário 5 

Condução sem habilitação legal 33, 37 

Confirmação in mellius 9, 65 

Conhecimento oficioso 8, 9, 15, 32 

Conhecimento superveniente 19, 29, 40, 41, 

42, 45, 59, 62, 69 

Constitucionalidade 31, 36, 68 

Consumação 8 

Contagem de prazos 3, 21, 31, 64 

Contradição insanável 1 

Correio de droga 25 

Crime 4, 58 

Crime continuado 8, 45, 48 

Crime de trato sucessivo 48, 60 

Cumprimento de pena 57, 62 

Cúmulo jurídico 19, 29, 40, 42, 45, 59, 61, 62, 

69 

D 

Dano qualificado 5 

Decisão final 28 

Decisão instrutória 21, 39, 60 

Decisão interlocutória 7, 14 

Decisão que não põe termo ao processo 7, 14, 

32, 46 

Declarações 28 

Declarações do co-arguido 16 

Denegação de justiça 58 

Despacho 28, 58 

Despacho de não pronúncia 39, 60 

Despacho sobre a admissão de recurso 3, 39, 

67 

Detenção de arma proibida 5, 12, 20 

Devassa da vida privada 4 

Dever de cooperação para a descoberta da 

verdade 7 

Difamação 25 

Direito ao recurso 36, 68 

Documento 33 

Dupla conforme 1, 5, 9, 27, 43, 60, 65 

Duplo grau de jurisdição 27, 36, 68 

E 

Efeito devolutivo 62 

Efeito do recurso 62 

Embargos de terceiro 1 

Erro de julgamento 33, 40, 63 

Erro na forma do processo 32 

Erro notório na apreciação da prova 16 

Escusa 3, 65 

Especial complexidade 31 

Estabelecimento prisional 16 

Excesso de pronúncia 32, 67 

Expulsão 65 

Extemporaneidade 28 

Extorsão 9 

Extradição 71 

F 

Faca 43 

Factos essenciais 58 

Factos não provados 60 

Factos provados 60, 72 

Falsificação 34, 56 

Falta de fundamentação 40, 41, 67 

Férias judiciais 28 

Fortes indícios 5 

Fundamentação 1, 3, 9, 38, 58, 59, 61 

Fundamentos 4, 28, 31, 37 

Furto qualificado 29, 40, 56, 59 

H 

Habeas corpus   3, 4, 7, 20, 27, 31, 38, 57, 62, 

64 
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Homicídio 12, 20, 29, 43, 63 

Homicídio qualificado 5, 40, 43, 64 

I 

Imparcialidade 3, 65 

Impugnação da matéria de facto 13 

In dubio pro reo 16 

Inadmissibilidade 3, 4, 5, 8, 14, 15, 23, 27, 28, 

31, 33, 36, 37, 38, 46, 58, 62, 65, 70, 72 

Inconciliabilidade de decisões 60, 72 

Indeferimento 44 

Indemnização 43 

Indícios suficientes 39 

Instigação 12 

Instrução 4, 58 

Interesse em agir 46 

Irregularidade 39 

Irregularidade processual 31 

Isenção 3 

J 

Juiz 3, 65 

Juiz de instrução 21 

Juiz relator 3, 38 

Julgamento 21 

L 

Legitimidade 46 

Lei aplicável 70 

Livre apreciação da prova 27 

Lugar da prática do facto 25 

M 

Mandado de detenção 62 

Mandado de Detenção Europeu 7, 27, 28 

Manifesta improcedência 20, 39 

Matéria de direito 67 

Matéria de facto 1, 32, 43, 67, 70 

Medida concreta da pena 1, 3, 5, 8, 9, 12, 19, 

20, 25, 29, 30, 34, 38, 40, 41, 43, 45, 52, 56, 

59, 60, 61, 63, 66, 69 

Medida da pena 41, 42, 48, 51 

Medidas de coação 4, 8, 20, 28 

Medidas de coacção 4, 8, 20, 28 

Meio particularmente perigoso 43 

Métodos proibidos de prova 58 

Modificação 70 

Motivo fútil 43 

N 

Notificação 64 

Novo cúmulo jurídico 67 

Novo julgamento 14 

Novos factos 23, 27, 33, 37, 51, 72 

Novos meios de prova 23, 27, 33, 37, 51, 72 

Nulidade 31 

Nulidade da decisão 7 

Nulidade de acórdão 1, 12, 32, 65 

Nulidade de sentença 27 

O 

Objecto do recurso 3, 31 

Objeto do recurso 3, 31 

Obrigação de permanência na habitação 3, 20 

Ofendido 28 

Ofensa à integridade física grave 29 

Ofensa à integridade física qualificada 41 

Ofensa à integridade física simples 29, 41 

Omissão de pronúncia 41, 71 

Oposição de julgados 24, 28, 32, 70 

Oposição expressa 25, 63, 70 

P 

Pedido de indemnização civil 4, 9 

Pena acessória 51, 65 

Pena de multa 34 

Pena de prisão 4, 38, 40, 45 

Pena de substituição 34, 67 

Pena parcelar 1, 5, 8, 9, 16, 30, 48, 60, 65, 67 

Pena suspensa 19, 29, 45, 59 

Pena única 1, 5, 8, 9, 12, 13, 19, 29, 30, 41, 42, 

45, 48, 56, 59, 60, 61, 65, 67, 69 

Perda de vantagens 16 

Perdão 57 

Pluriocasionalidade 45 

Poderes do Supremo Tribunal de Justiça   8, 

9, 15, 27, 67 

Pornografia de menores 61 

Prazo 38 

Prazo da prisão preventiva 3, 31, 64 
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