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Janeiro 
 

3.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Prisão ilegal 

 Prazo da prisão preventiva 

 Violência doméstica 

 Criminalidade violenta 

 

I - Um arguido acusado (no caso, inter alia) de violência doméstica, não pode pretender 

que o prazo de duração máxima da respetiva prisão preventiva seja o determinado 

simplesmente pelo art. 215.º, n.º 1, al. c), do CPP, porquanto a violência doméstica 

se enquadra no âmbito da criminalidade violenta (art. 1.º al. j) do CPP), remetendo, 

assim, também para o art. 215.º, n.º 2. cf., v.g., Ac. deste STJ, Proc. n.º 

109/16.9GBMDR-B.S1, de 04-01-2017 (Relator: Conselheiro Raul Borges). 

II - Assim sendo, o prazo de prisão preventiva não é de um ano e dois meses, como 

invocado pelo peticionante, mas de um ano e seis meses, lapso de tempo ainda não 

decorrido. Pelo que não se verifica, no caso, a situação prevista pela al. c) do art. n.º 

2 do art. 222 CPP como fundamento de prisão ilegal. Decide-se, em conformidade, 

indeferir o pedido de habeas corpus por falta de fundamento bastante, nos termos 

dos n.ºs 3 e 4, al. a), do art. 223.º do CPP. 

 

06-01-2021 

Proc. n.º 629/19.3PCCSC-A.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

Teresa Féria 

Pires da Graça 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Identidade de factos 

 Reabertura da audiência 

 Lei nova 

 Regime de permanência na habitação 

 Retroatividade da lei 

 Regime concretamente mais favorável 

 Rejeição de recurso 

 Inadmissibilidade 
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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, de modo expresso, sobre a mesma questão 

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

legislação. 

II - A estes requisitos legais, o STJ, de forma pacífica, aditou a incontornável necessidade 

de identidade de factos, não se restringindo à oposição entre as soluções de direito. 

III - Sendo o recurso de fixação de jurisprudência um recurso extraordinário e, por isso, 

excepcional, é entendimento comum do STJ que a interpretação das regras jurídicas 

disciplinadoras tal recurso, deve fazer-se com as restrições e o rigor inerentes (ou 

exigidas) por essa excepcionalidade. 

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

confronto 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. 

 

06-01-2021 

Proc. n.º 109/12.8GDARL.E3-A.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (Relator)  

Conceição Gomes 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Identidade de factos 

 Suspensão 

 Sociedade comercial 

 Rejeição de recurso 

 Inadmissibilidade 

 

06-01-2021 

Proc. n.º 342/16.3IDAVR-AZ.P1-A.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora)  

Nuno Gonçalves  

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Medida da pena 

 Pena suspensa 

 Pena de multa 
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 Conversão 

 Pena de prisão 

 Nulidade  

 

I - O tribunal que procede ao cúmulo jurídico por conhecimento superveniente de um 

concurso de crimes cometido pelo arguido, mais não pode que aplicar uma pena 

única. Não pode modificar as decisões definitivas que no mesmo e nos demais 

processos condenou o arguido pelos crimes do concurso em outras tantas penas 

parcelares, seja em matéria de facto, como ao nível da qualificação jurídica, do 

número de crimes ou da responsabilidade do condenado. Qualquer alteração naqueles 

segmentos das decisões condenatórias ofenderia o caso julgado, estabelecido em 

nome da segurança e paz jurídica, bem como por imperativos de economia 

processual, impedindo que uma causa se repita quando sobre o mesmo já existe uma 

sentença firme. 

II - A solução querida e adotada pelo legislador é da acumulação material da pena única 

de prisão com a pena única de multa, mesmo quando convertida em prisão 

subsidiária, assim se mantendo na decisão cumulatória. Se há uma só pena de multa 

a considerar, esta acumula-se materialmente à pena conjunta de prisão.  

III - No cúmulo jurídico por conhecimento superveniente de um concurso que inclui mais 

crimes que os que foram considerados em anterior cúmulo jurídico, a nova pena 

conjunta, podendo ser igual à do cúmulo anterior, não pode ser inferior. 

IV - A coerência na escolha e sobretudo na dosimetria das penas é esteio nuclear da 

igualdade dos cidadãos perante a lei criminal e âncora de segurança contra algum 

subjetivismo punitivo. Preocupação partilhada por instituições internacionais como 

o Conselho da Europa. 

V - No nosso sistema de cúmulo jurídico a individualização da pena conjunta deve 

assentar na ponderação conjugada do número e da gravidade dos crimes e das penas 

parcelares englobadas e da sua relação de grandeza com a moldura da pena única. 

VI - o denominado «fator de compressão», deve funcionar como critério aferidor do rigor 

e da justeza do cúmulo jurídico de penas, adotando frações ou logaritmos 

diferenciados em função da fenomenologia dos crimes do concurso. 

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

conjunta, deverá obter-se através da ponderação entre a gravidade do comportamento 

ou atividade global (do concurso de crimes), as caraterísticas da personalidade do 

agente nele e a gravidade da medida da pena conjunta no ordenamento punitivo. 

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

fundamentar o procedimento que conduziu à obtenção do juízo da 

desproporcionalidade da pena conjunta e da dimensão do correspondente excesso, 

enunciando o procedimento comparativo efetuado, demonstrar as razões 

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

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

 

06-01-2021 

Proc. n.º 634/15.9PAOLH.S2 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 
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Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso per saltum 

 Princípio da livre apreciação da prova  

 In dubio pro reo 

 Exame crítico das provas 

 Tráfico de estupefacientes  

 Qualificação jurídica 

 Tráfico de menor gravidade 

 Escolha da pena 

 Medida da pena 

 Pena de prisão 

 Pena suspensa 

 Perda de vantagens 

 

I -  A convicção que suporta a prova de um facto ou conjunto de factos não carece da 

certeza absoluta, mas apenas e só de um grau de certeza que afaste a dúvida razoável. 

Dúvida desta escala é somente aquela que é suscitada por razões pertinentes e 

adequadas e já não por dúvidas meramente subjetivas, ou dúvidas sistémicas, 

alicerçadas em hipóteses mais ou menos hiperbólicas. 

II - O princípio in dubio pro reo é uma regra de valoração probatória dirigida ao tribunal 

do julgamento que não o obrigando a duvidar. Deve absolver quando, valorados 

todos os elementos de prova produzidos, persistam dúvidas razoáveis sobre os factos 

e/ou a responsabilidade do acusado. 

III - Examinar criticamente significa analisar com atenção, estudar cuidadosamente, 

criticar, comentar a valia da informação transmitida por cada prova em si mesma e 

em confronto com a aportada pelas demais, segundo a racionalidade lógica e as regras 

da experiência. 

IV - Na tarefa de clarificação dos indicadores que podem desgraduar a responsabilidade 

penal dos traficantes de quantidades menores, a jurisprudência tem apontado 

circunstâncias que podem diminuir consideravelmente a ilicitude do tráfico, 

designadamente: a qualidade do estupefaciente; a atuação individual ou em pequena 

entreajuda; sem que sejam utilizados meios sofisticados; que não seja exercido como 

modo de vida; ausência de lucros ou vantagens; os proventos obtidos servirem para 

financiar consumos do próprio e de familiares ou equiparados; pequena “carteira” de 

compradores ou consumidores; curto período de tempo; ocasionalidade do tráfico; 

não implicação de familiares; não se servir de colaboradores; pequena e circunscrita 

territorialidade da atividade; inexistência de contactos internacionais , que não 

concorram circunstâncias que podem agravar o crime. 

V - Uma circunstância, por si só, regra geral, não é suficiente para diminuir 

consideravelmente a ilicitude do tráfico. Relevando, decisivamente, a imagem global 

da concreta atividade de tráfico desenvolvido pelo agente.  

VI - Não basta que o desvalor da conduta se situe ao nível inferior da ilicitude do crime 

de tráfico (fundamental). O tipo privilegiado previsto no art. 25º do DL n.º 15/93 de 

22/01, exige-se uma “degradação” acentuada, é indispensável que a ilicitude se 
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apresente com uma diminuição de tal ordem que possa, na expressão da lei, ter-se 

por consideravelmente diminuída.  

VII - Se assim não se apresentar, o grau mais baixo da ilicitude do tráfico influirá na 

determinação da medida da pena, naturalmente dentro da moldura penal do crime de 

tráfico do art. 21º, mas não permite subsumi-lo ao tráfico de menor gravidade. 

VIII - Insistindo na inequívoca preferência da opção pela pena pecuniária sempre que o 

crime é punível, alternativamente, com pena de prisão ou multa, contudo, essa 

escolha não pode deixar de ser informada pelas vantagens e inconvenientes que 

podem deparar-se no caso concreto. As quais têm de sopesar-se também e 

especialmente, nas situações de concurso de crimes. 

IX - O crime de tráfico é um tipo de ilícito em que se fazem sentir prementes necessidades 

de proteção dos bens jurídicos tutelados (genericamente a saúde pública e o bem-

estar dos cidadãos e reflexamente a economia legal). 

X - Na fixação do quantum da pena única a aplicar ao concurso de crimes essencial é o 

grau da gravidade dos factos e as tendências da personalidade que o agente neles 

revela. 

XI - Os arts. 35.º a 38.º do DL n.º 15/93 de 22-01 contem o regime especial sobre a perda 

dos instrumenta, producta sceleris e quaisquer vantagens retiradas do tráfico, bem 

como os eventuais lucros, juros, e outros benefícios obtidos. 

 

06-01-2021 

Proc. n.º 2/19.3PBPTM.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida concreta da pena 

 Atenuação especial da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Condições pessoais 

 

06-01-2021 

Proc. n.º 673/19.0JAPDL.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves  

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Pluralidade de acórdãos fundamento 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 Rejeição de recurso 
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 Inadmissibilidade 

 

I - É condição necessária ao recurso para fixação de jurisprudência – e sob pena de 

rejeição do mesmo - a indicação de um único acórdão fundamento: é isso que resulta 

da letra da lei e este entendimento é o único que dá viabilidade prática a este recurso 

extraordinário. 

II - A indicação de mais do que um acórdão fundamento (no caso, quatro) determina a 

rejeição do recurso não sendo legalmente admissível a formulação de convite à 

correcção da motivação e conclusões do recurso. E assim concluindo, é de rejeitar o 

recurso, porque inadmissível. 

 

06-01-2021 

Proc. n.º 112/15.6T9VFR.P1-D.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator)  

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Homicídio qualificado 

 Medida concreta da pena 

 Cumprimento de pena 

 Estabelecimento prisional 

 Inimputabilidade 

 Internamento 

 Anomalia psíquica 

 Poderes do juiz 

 

I - Verificados os pressupostos enunciados no art. 104.º, n.º 1, do CP, a decisão de 

internamento do arguido em estabelecimento destinado a inimputáveis resulta de algo 

mais do que de uma mera faculdade colocada à disposição do juiz, antes se traduzindo 

num poder/dever do mesmo. 

 

06-01-2021 

Proc. n.º 3563/19.3JAPRT.P1.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Fundamentação 

 Pena parcelar 
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 Qualificação jurídica 

 Caso julgado material 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 223/12.0TAPDL.1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (Relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso per saltum 

 Competência territorial 

 Julgamento 

 Arguido ausente 

 Direito internacional 

 Regime concretamente mais favorável 

 Pena parcelar 

 Burla  

 Branqueamento 

 Medida concreta da pena 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 338/14.0JAFAR.E1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (Relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso per saltum 

 Furto qualificado 

 Furto 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 243/19.3PCRGR.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (Relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso per saltum 

 Violação 

 Regime penal especial para jovens 

 Atenuação especial da pena 

 Medida concreta da pena 

 Pena parcelar 

 Cúmulo jurídico 
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 Pena única 

 

I -  A aplicação do regime penal especial para jovens não é obrigatória nem automática, 

sendo necessário que se tenha estabelecido positivamente que há razões para crer que 

dessa atenuação especial resultem vantagens para a reinserção social do jovem sem 

ser afectada a exigência de prevenção geral, isto é, de protecção dos bens jurídicos e 

da validade das normas. 

II - O juízo a formular sobre as vantagens da atenuação especial para a reinserção social 

tem de assentar em condicionalismo que, não se reduzindo à idade do agente, atenda 

a todo o condicionalismo do cometimento do crime. 

III - Assim, não será de aplicar o regime dos jovens delinquentes quando do conjunto dos 

factos praticados e a sua gravidade o desaconselham em absoluto, por não se mostrar 

passível de prognose favorável à reinserção social do arguido. 

IV - A adequada reinserção social do arguido, ou seja, a sua correcta reintegração na 

sociedade, depende necessariamente de considerações de natureza preventiva, 

particularmente especial, cuja avaliação deve ter presente, designadamente, a 

gravidade do facto ou factos perpetrados e as suas consequências, o tipo e a 

intensidade do dolo, os fins que subjazem ao ilícito, o comportamento anterior e 

posterior e a personalidade do arguido à luz dos factos, isto é, neles manifestada e 

reflectida. 

V - As medidas propostas no regime penal especial para jovens, como resulta do próprio 

preâmbulo do DL n.º 401/82, de 23-09 (ponto 7), não deverão ser aplicadas quando, 

em concreto, se mostre necessário defender a comunidade e prevenir a criminalidade, 

que será à partida, embora carecendo de apreciação, o caso de a pena aplicável ser de 

prisão superior a dois anos. 

VI - Assim, razões atinentes às necessidades de reprovação e de prevenção do crime 

poderão levar à não aplicação daquele regime, designadamente quando a ele se 

opuserem considerações de prevenção geral sob a forma de exigência mínima e 

irrenunciável de defesa do ordenamento jurídico. 

VII - Um juízo de prognose, como o que está ínsito no mencionado regime penal dos 

jovens, pressupõe uma valoração do conjunto dos factos e da personalidade do 

arguido, quanto a saber se, em termos prospectivos, a imagem global indicia 

positivamente uma esperança fundada de que da atenuação especial da pena resultem 

vantagem para a reinserção do arguido. 

VIII - A avaliação das vantagens da atenuação especial para a reinserção do jovem tem 

de ser equacionada perante as circunstâncias concretas do caso e do percurso de vida 

do arguido, e não por considerações abstractas desligadas da realidade; do 

julgamento do caso concreto tem de resultar claramente a convicção do juiz sobre a 

natureza expressiva das [sérias] vantagens da atenuação para a reinserção do jovem 

condenado. 

IX - As condições do arguido, reveladas nos factos provados, integradores da prática de 

três crimes de violação agravada, não permitem concluir, como impõe o art. 4.º do 

DL n.º 401/82 que haja «sérias razões para crer que da atenuação resultem vantagens 

para a reinserção social do jovem condenado»; bem em diverso, apontam mais para 
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sérias dúvidas sobre a verificação do pressuposto de aplicação de regime específico 

para jovens adultos.  

X - O arguido não demonstrou arrependimento nem evidenciou actos demonstrativos de 

contrição, sendo que, como se recolhe do relatório da perícia médico-legal de 

psicologia, o mesmo «tende a atribuir os seus actos abusivos a causas externas a si 

(locus de causalidade externa) e a responsabilizar a irmã (ofendida) pela prática 

destes». 

XI - Segundo o mesmo relatório, o arguido, «[c]olocado perante factos cometidos por 

alguém em abstrato, em situação similar à descrita nos autos, mostrou-se pouco capaz 

de efetuar uma análise crítica acerca deste tipo de comportamentos, tendendo a 

efetuar atribuições externas dos mesmos. Denota, na generalidade, uma análise 

pouco reflexiva/crítica sobre a realidade envolvente, caracterizada por uma certa 

subvalorização de aspetos éticos/sociais fundamentais». 

XII - A gravidade das infracções praticadas e a dimensão da culpa e da ilicitude, 

evidenciadas no caso vertente, justificam a conclusão de que uma atenuação especial 

induzida pela idade não se compagina com as exigências da sociedade perante 

infracções que contendem com valores nucleares.  

XIII - Assim, entende-se por correcta a não aplicação ao arguido da medida de atenuação 

especial contida no DL n.º 401/82, procedendo, nesta parte, o recurso interposto pelo 

MP. 

XIV - 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. 

XV - Na determinação concreta da pena há que atender às circunstâncias do facto, que 

deponham a favor ou contra o agente, nomeadamente ao grau de ilicitude, e a outros 

factores ligados à execução do crime, à intensidade do dolo, aos sentimentos 

manifestados no cometimento do crime e aos fins e motivos que o determinaram, às 

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

n.º 2, do CP). 

XVI - Tendo presente as considerações já feitas supra sobre a conduta do arguido, 

«considerando a alarmante natureza dos crimes sexuais e no eco com que se 

apresentam na sociedade e naquilo que constitui o recorrente flagelo que 

invariavelmente se repete com eco na comunicação social naquilo que constituem 

agressões físicas e sexuais, e aquilo que são as concretas acções do arguido para com 

a ofendida contemporâneas aos actos de violação, perante a moldura abstracta 

“normal”, acentuando-se as exigências de prevenção geral que assumem aqui uma 

especial intensidade, devendo ter-se em devida atenção a intensidade da culpa do 

arguido manifestada na execução dos crimes, revelando uma personalidade 

particularmente desvaliosa em todo o processo de execução dos mesmos, 

entendemos justa e adequada a pena de 5 anos e 6 meses para cada um dos crimes de 

violação agravada. 

XVII - A pena conjunta do concurso será encontrada em função das exigências gerais de 

culpa e prevenção, fornecendo a lei, para além dos critérios gerais de medida da pena 
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contidos no art 71º, n.º 1, do CP, um critério especial: «na medida da pena são 

considerados, em conjunto, os factos e a personalidade do agente». 

XVIII - Na determinação da pena concreta conjunta, importa, pois, averiguar sobre se 

ocorre ou não ligação ou conexão entre os factos, bem como a indagação da natureza 

ou tipo de relação entre os factos, sem esquecer o número, a natureza e gravidade dos 

crimes praticados e das penas aplicadas, tudo ponderando em conjunto com a 

personalidade do agente, reflectida nos factos. 

XIX - Na leitura compreensiva dos factos provados, o circunstancialismo que rodeou a 

execução, de forma reiterada, dos crimes de violação, revela um ilícito global muito 

grave e uma personalidade do arguido muito desvaliosa que não respeitou valores 

essenciais ao viver em sociedade e desde há muito sedimentados na comunidade. 

XX - Ponderando os factos, a natureza do bem jurídico violado, perante a gravidade do 

ilícito global e a personalidade muito desvaliosa do arguido, considera-se justa e 

adequada a pena única de 7 anos e 6 meses de prisão. 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 733/17.2JAPRT.G2.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (Relator)  

Conceição Gomes 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Efeito devolutivo 

 Constitucionalidade 

 Pressupostos 

 Identidade da questão de facto 

 Identidade da questão de direito 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Oposição de julgados 

 

I - São pressupostos substantivos do recurso extraordinário para fixação de 

jurisprudência: 

a. dois acórdãos do STJ tirados em processos diferentes; ou 

b. um acórdão da Relação que, não admitindo recurso ordinário, não tenha 

decidido contra jurisprudência fixada e outro anterior de tribunal da 

mesma hierarquia ou do STJ; 

c. proferidos no domínio da mesma legislação; 

d. assentes em soluções opostas relativamente à mesma questão de direito. 

II - São, pressupostos formais:  

a. a legitimidade do recorrente; 

b. o trânsito em julgado dos acórdãos conflituantes; 

c. interposição no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado do acórdão 

recorrido; 
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d. a invocação e junção de cópia do acórdão fundamento ou pelo menos 

identificação de publicação oficial onde tenha sido publicado; 

e. justificação, de facto e de direito, do conflito de jurisprudência. 

III - A oposição, expressa, tem de aferir-se pelo julgado e não pelos fundamentos da 

decisão. 

IV - A questão de direito só será a mesma se houver identidade das situações de facto. 

V - O efeito não suspensivo do recurso extraordinário para fixação de jurisprudência visa 

impedir que se “congele” a tramitação e a situação processual anterior até que o STJ 

decida da admissibilidade e, se for o caso, da uniformização de jurisprudência. 

VI - O recurso extraordinário para fixação de jurisprudência pode comportar duas fases:  

a. a primeira, destinada a verificar, em exame preliminar, da existência dos 

pressupostos da admissibilidade; 

b. a segunda, inicia-se se o STJ, julgando verificados os demais pressupostos, 

reconhecer a alegada oposição de julgados.  

VII - No caso, embora versando sobre idêntica situação de facto, os respetivos julgados 

não estão em oposição, nem aplicaram o mesmo regime jurídico processual penal. 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 39/08.8PBBRG-K-A.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo por arrastamento 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I - Essencial para que possam condensar-se numa pena única a multiplicidade de penas 

parcelares decretadas para o conjunto dos crimes cometidos pelo agente num 

determinado período temporal é, assim, a data que o delimita de modo a colocar um 

termo que o encerra. “Fechado”, assim, esse período temporal, inicia-se outro. 

II - O crime ou crimes cometidos depois desse período temporal não integram o mesmo 

concurso de crimes e, por isso, não pode a pena parcelar correspondente englobar-se 

na pena conjunta a aplicar em cúmulo jurídico. 

III - O cúmulo por arrastamento foi afastado pelo legislador, expressamente, na norma do 

art. 78.º, n.º 1, do CP. 

IV - Em cúmulo jurídico por conhecimento superveniente de um concurso que inclui mais 

crimes que os que foram considerados em anterior cúmulo jurídico, a nova pena 

conjunta, podendo, no limite, ser igual à do cúmulo anterior, todavia não pode ser 

inferior. 
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V - No cúmulo jurídico de penas anteriormente cumuladas em mais que um concurso, a 

nova pena única não pode ser inferior à pena conjunta mais elevada. 

VI - No reverso, se todas as penas a englobar no novo cúmulo já tiverem sido cumuladas 

anteriormente, a nova pena conjunta não deve ultrapassar a soma material daquelas. 

VII - A coerência na escolha e na dosimetria das penas é esteio nuclear da igualdade dos 

cidadãos perante a lei criminal e âncora de segurança contra algum subjetivismo 

punitivo. Preocupação partilhada por instituições internacionais como o Conselho da 

Europa. O princípio da igualdade - que impõe tratamento igual de situações 

semelhantes e desigualmente para as que são diferentes - também vincula o juiz. 

VIII - O denominado «fator de compressão», deve funcionar como critério aferidor do 

rigor e da justeza do cúmulo jurídico de penas e deverá adotar frações ou logaritmos 

diferenciados em função da fenomenologia dos crimes do concurso. 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 284/11.9JABRG.1.P1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

  

 Recurso de revisão  

 Inconciliabilidade de decisões 

 Decisão penal condenatória 

 Factos provados 

 Decisão penal absolutória 

 Factos não provados 

 

I - O recurso extraordinário de revisão é um remédio que, atentando contra o efeito 

preclusivo do caso julgado e a inerente segurança e paz, cuida de manter o equilibro 

necessário entre o valor da certeza jurídica que lhe é imanente e a justiça material. 

II - É um procedimento autónomo especialmente dirigido a obter um julgamento novo e, 

por essa via, rescindir uma sentença firme.  

III - O juízo rescindente só pode ser formulado e autorizado novo julgamento, procedendo 

algum dos fundamentos constitucional ou legalmente previstos para que o caso 

julgado tenha de ceder perante a grave injustiça da condenação. 

IV - O fundamento previsto no art. 449.º, n.º 1, al. c), do CPP exige que os factos que 

motivam a condenação e os provados em outra sentença definitiva realidade 

reciprocamente excludente. 

V - É irrelevante, para este efeito, a divergência entre os factos provados na sentença 

visada e os factos não provados em outra sentença.  

VI - Não há inconciliabilidade entre um facto julgado provado na sentença condenatória 

e a não prova do mesmo facto em outra sentença. 

VII - Exige-se que da inconciliabilidade resultem graves dúvidas sobre a justiça da 

condenação. 

VIII - O recurso extraordinário de revisão não pode ser complacente com defesas 

estrategicamente orientadas no sentido de desacreditar o laborioso esforço do tribunal 

em plasmar a verdade material em cada decisão condenatória. 
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13-01-2021 

Proc. n.º 757/18.2T9ESP-A.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

Pires da Graça 

 

 Recurso penal 

 Reclamação 

 Despacho do Relator  

 Despacho sobre a admissão de recurso 

 Objeto do processo 

 Decisão interlocutória 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Admissibilidade de recurso 

 

I - O art. 400.º, n.º1, al. c) do CPP dispõe: “Não é admissível recurso de acórdãos 

proferidos, em recurso pelas relações, que não conheçam a final do objeto do 

processo”. Alude este normativo apenas a “acórdãos”. A fortiori, assim será quando 

se tratar de um mero despacho. 

II - Nem todas as decisões são objeto de recurso, e em particular para o STJ. É o caso de 

decisões interlocutórias. Cf. v.g., o Acórdão deste STJ no Proc.º n.º 

195/18.7GDMTJ.L1, de 30/09/2020, Sumário: “VII. As decisões interlocutórias 

caem sobre a alçada do art. 400, n.º 1, al. c), do CPP, e, como tal, não podem sustentar 

um recurso para o STJ (cfr. art. 432, n.º 1, al. b), do CPP).”. Cf. Ainda Acórdão deste 

STJ de 14/10/2020, no Proc.º n.º 387/18.9GGSNT-D.L1.S1. 

III - Um despacho judicial recorrido, proferido por juiz singular, que não conhece de 

forma final, do objeto do processo (cf. art. 400, n.º 1, al. c) e, por conseguinte, não 

conhece da causa, antes se referindo a questões processuais que não são 

o quid essencial da lide, não pode ser admitido (cf. ainda 432, n.º 1, al. b), pelo STJ.) 

IV - Assim, é de rejeitar o recurso, por inadmissibilidade legal, conforme arts. 400, nº 1, 

al. c), art. 432.º, n.º1, al. b), do art. 414.º, n.º 2, e do 420, n.º 1, al. b), todos do CPP. 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 17/12.2TDEVR.E1-A - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

Teresa Féria 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena única 

 Homicídio qualificado 

 Furto qualificado 
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 Falsificação 

 Violência doméstica 

 Medida concreta da pena 

 Cúmulo anterior 

 

I - Tendo o arguido sido julgado, por decisão transitada em julgado, pela prática de 

vários crimes, nas penas parcelares de 18 anos, 4 anos e 2 anos de prisão e, em cúmulo 

jurídico dessas penas, na única de 20 anos de prisão, havendo necessidade de 

reformular o cúmulo em ordem a integrar uma nova pena parcelar de 2 anos e 10 

meses de prisão, a pena única a aplicar não deve ser inferior à anteriormente fixada. 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 24/17.9JAPTM.1.E1.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Instrução  

 Despacho 

 Tribunal da Relação 

 Rejeição 

 Requerimento de abertura de instrução 

 Requisitos 

 Factos essenciais 

 Assistente 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 Inadmissibilidade 

 

I -  Não sendo deduzida acusação, o requerimento de abertura de instrução substitui tal 

peça, delimitando o thema decidendum, a actividade instrutória do juiz e, em última 

análise, o conteúdo de eventual despacho de pronúncia (cfr. o disposto nos arts. 303.º, 

308.º e 309.º do CPP). 

II - É em função do conteúdo dessa peça que o arguido pode praticar o contraditório e 

exercer, na sua plenitude, as suas garantias de defesa. Daí que o cumprimento do 

estatuído nas als. b) e c) do n.º 3 do art. 283º do CPP (ex vi do art. 287.º, n.º 2 do 

mesmo diploma) tenha em vista, em última instância, a tutela dessas garantias de 

defesa: perante um requerimento de abertura de instrução onde se não delimitem, 

com precisão, os factos concretos a apurar, susceptíveis de integrar os elementos 

objectivos e subjectivos do tipo legal de crime imputado ao arguido, carece este de 

elementos suficientes em ordem a organizar a sua defesa. 

III - Não contendo o RAI a delimitação factual sobre a qual há-de incidir a instrução, deve 

o mesmo ser rejeitado, não havendo aqui lugar a qualquer convite ao assistente para 

o aperfeiçoar, face ao teor do AFJ nº 7/2005, publicado no DR, I Série-A, n.º 212, de 

04-11-2005. 

 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

15 

Número 279 – Janeiro de 2021 

13-01-2021 

Proc. n.º 8/19.2TRGMR.S2 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Reclamação 

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

 Motivação do recurso 

 Conclusões da motivação 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 Omissão de pronúncia 

 Questão relevante 

 Inadmissibilidade 

 

I -  A pretexto de uma alegada omissão de pronúncia, a recorrente pretende – com esta 

reclamação do acórdão proferido - repristinar a decisão do julgado, pedindo a 

revogação do mesmo. 

II - Porém, o acórdão reclamado decidiu com a fundamentação necessária, sendo que 

uma coisa são os argumentos utilizados pela recorrente/reclamante, e outra as 

questões que constituem objecto do recurso e que foram decididas. 

 

13-01-2021 

Proc. n.º 47/20.0YREVR.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Recurso da matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Inadmissibilidade 

 Medida da pena 

 Homicídio 

 Pena única 

 Pedido de indemnização civil 

 Indemnização 

 Dano morte 

 Danos não patrimoniais 

 Ascendente 

 

20-01-2021 

Proc. n.º 469/18.7JAVRL.G1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (Relator) 
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Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena suspensa 

 Pena de prisão 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

20-01-2021 

Proc. n.º 2728/20.0T8VNG.P1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (Relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova  

 Roubo 

 Prova proibida 

 Reconhecimento 

 Inadmissibilidade 

 

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

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

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

descoberta da verdade e a realização da justiça. 

II - 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. 

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

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

segundo o qual, a revisão de sentença transitada em julgado é admissível quando se 

descobrir que serviram de fundamento à condenação provas proibidas nos termos dos 

n.ºs 1 a 3 do art. 126.º. 

IV - Não basta a mera invocação do uso de prova proibida para que a revisão seja lograda. 

Importa, por um lado, que essa descoberta se mostre posterior à decisão e confirmada 

no processo de modo claro e inequívoco, e que tal prova serviu – em maior ou menor 

medida – de fundamento à condenação. 

V - Do enunciado textual da al. e) do n.º 1 do art. 449.º do CPP, extrai-se, que a descoberta 

de provas proibidas se mostre posterior à decisão. 

VI - O fundamento de revisão constante da al. e) do n.º 1 do art. 449º só é relevante 

quando descoberto após a prolação da decisão, sendo que, tal como sucede 
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relativamente ao fundamento previsto na alínea d) (novos factos ou meios de prova), 

só será atendível em recurso de revisão se o recorrente provar que só depois da 

condenação teve conhecimento da existência da prova proibida.  

VII - O recorrente não fez qualquer prova no sentido da verificação da superveniência do 

conhecimento quanto à utilização de pretensa prova proibida. Mais: não se demonstra 

que ao tempo da condenação era desconhecida a existência dos invocados «vícios» 

atinentes à realização do reconhecimento presencial. Não se verificando o 

fundamento de revisão de sentença previsto na al. e) do n.º 1 do art. 449º do CPP, por 

falta de fundamento legal, é negada a pretendida revisão. 

 

20-01-2021 

Proc. n.º 374/11.8PFAMD-B.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (Relator) 

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Recurso per saltum 

 Furto qualificado 

 Furto  

 Resistência e coação sobre funcionário 

 Condução perigosa de veículo rodoviário 

 Escolha da pena 

 Pena de prisão 

 Medida concreta da pena 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 

I - De acordo com o disposto no art. 70.º do CP, se ao crime forem aplicáveis, em 

alternativa, pena privativa e pena não privativa da liberdade, o tribunal dá preferência 

à segunda sempre que esta realizar de forma adequada e suficiente as finalidades da 

punição. 

II - Segundo o critério de escolha da pena estabelecido nos arts. 40º e 70º do CP, não 

pode ser dada preferência à pena de multa quando a mesma não realiza de forma 

adequada e suficiente as finalidades da punição nem assegura a protecção dos bens 

jurídicos em causa ou a reintegração do agente na sociedade. 

III - O arguido revela uma propensão intensa e em ritmo crescendo para a prática de 

crimes, sobretudo contra o património e, apesar de ser ainda um jovem, que se 

encontra com outros julgamentos pendentes – um dos quais justificam a sua actual 

situação de prisão preventiva, não há o mínimo fundamento para afirmar que a pena 

de multa permita cumprir as finalidades da punição, pelo que a única opção coerente 

é a aplicação da pena de prisão. 

IV - As exigências de prevenção desaconselham a opção pela pena não privativa da 

liberdade relativamente aos crimes de furto simples e de condução perigosa de 

veículo rodoviário. Tal espécie de pena não se afigura adequada e suficiente perante 

as exigências de prevenção geral e especial aqui presentes. 
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V - Por outro lado, e como este STJ tem entendido, sempre que, na pena única conjunta 

tenha de ser incluída uma pena de prisão, como sucede no caso presente, impõe-se, 

na medida do possível, não aplicar pena de multa a um ou mais dos demais crimes 

em concurso, por também aí se verificarem os inconvenientes geralmente atribuídos 

às chamadas “penas mistas” de prisão e multa. 

VI - 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. 

VII - Conforme disposto no n.º 2 do art. 71.º do CP, na determinação concreta da pena 

caberão todas as circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de crime deponham a 

favor ou contra o agente. 

VIII - Considerando as circunstâncias relativas à prática dos factos criminosos, o seu grau 

de ilicitude, que é elevado, o dolo do arguido, que foi intenso, o seu registo criminal, 

não obstante a sua juventude, as consequências da prática dos factos (que se medem, 

pelo modo como executou os factos, pelo valor dos bens furtados – e tentados furtar 

- , assim se medindo o grau de lesão da propriedade das pessoas afectadas, e pela 

muita intensidade como atingiu os diversos bens jurídicos protegidos pelas diversas 

normas violadas, de que destacamos as muitas pessoas que estiveram em perigo, na 

sua vida e integridade física, com a conduta do arguido relativamente a quem este 

revelou total desprezo e indiferença com a sua conduta estradal iniciada para fugir 

dos militares da GNR., sendo que um destes militares ficou mesmo ferido devido ao 

seu comportamento, tendo a acusação pública poupado o arguido da prática de mais 

um crime, como seja o de ofensa à integridade física qualificada), têm-se adequadas 

e proporcionais as penas singulares aplicadas. 

IX - Na actividade delituosa do arguido, sobressai pela sua particular gravidade, o crime 

de resistência e coacção sobre funcionário, revelando-se muito grave ainda a prática 

do crime de condução perigosa de veículo rodoviário. 

X - O percurso criminal do arguido revela uma personalidade manifestamente contrária 

àquela querida e pressuposta pelo direito e uma profunda insensibilidade aos bens 

jurídicos protegidos pelas normas violadas, o que tudo reclama acrescidas exigências 

de prevenção especial que, naturalmente, se hão-de repercutir na medida das penas a 

aplicar. 

XI - Na verdade, sempre que o procedimento adoptado na determinação da medida das 

penas se mostre correctamente efectuado, se tenham registado os factores a ter em 

conta para a respectiva quantificação, se tenha feito a ponderação do grau de culpa 

que o arguido pode suportar e a apreciação das necessidades de prevenção 

reclamadas pelo caso não mereçam reparos, então o quantum concreto de pena já 

escolhido deve manter-se intocado. 

XII - Sobre a pena única e para os casos em que aos crimes correspondem penas parcelares 

da mesma espécie, o direito português adopta um sistema de pena conjunta, obtida 

mediante um princípio de cúmulo jurídico. A pena única do concurso, formada nesse 

sistema de pena conjunta e que parte das várias penas parcelares aplicadas pelos 

vários crimes, deve ser, pois, fixada, dentro da moldura do cúmulo, tendo em conta 

os factos e a personalidade do agente, considerados em conjunto. 
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XIII - O STJ tem entendido, em abundante jurisprudência, que, com a fixação da pena 

conjunta se pretende sancionar o agente, não só pelos factos individualmente 

considerados, mas também e especialmente pelo respectivo conjunto, não como mero 

somatório de factos criminosos, mas enquanto revelador da dimensão e gravidade 

global do comportamento delituoso do agente, visto que a lei manda se considere e 

pondere, em conjunto, (e não unitariamente) os factos e a personalidade do agente. 

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

proporcionalidade, da adequação e proibição do excesso”, imbuídos da sua dimensão 

constitucional, pois que a decisão que efectua o cúmulo jurídico de penas, tem de 

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

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

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

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

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

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.  

XVI - A actividade delituosa do recorrente desenvolveu-se nos  meses de Novembro de 

2017 e de Janeiro de 2018. Da factualidade provada constam condenações do arguido 

pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes (pena de prisão suspensa na sua 

execução) e diversos crimes de furto cometidos em Maio, Agosto e Outubro de 2017, 

afigurando-se-nos que, oportunamente, se terá de proceder à elaboração de cúmulo 

jurídico englobando as penas singulares aplicadas nestes autos comas penas 

resultantes daquelas condenações. 

XVII - A ilicitude global da conduta do arguido é elevada, revelando-se aqui intensas 

exigências de prevenção geral. A função de prevenção geral que deve acentuar 

perante a comunidade o respeito e a confiança na validade das normas que protegem 

o património alheio, o valor da autoridade pública e actuação funcional das forças de 

segurança (quanto ao crime de resistência e coacção) e, bem assim, a vida e a 

integridade física e património tutelados pela incriminação da condução perigosa de 

veículo rodoviário. 

XVIII - Neste contexto, entende-se por adequada, de modo a sinalizar a gravidade global 

da conduta ilícita do arguido, a pena de prisão em cinco anos e seis meses fixada no 

acórdão recorrido. 

 

20-01-2021 

Proc. n.º 642/17.5GCVIS.C1.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (Relator) 

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Recurso per saltum 

 Nulidade 

 Busca domiciliária 
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 Tráfico de estupefacientes  

 Qualificação jurídica 

 Medida da pena 

 Pena de prisão 

 

20-01-2021 

Proc. n.º 114/15.2GACSC.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Identidade da questão de facto 

 Rejeição de recurso 

 Inadmissibilidade 

 

I - A uniformização da jurisprudência visa a uniformização da resposta jurisprudencial, 

contribuindo para uma interpretação e aplicação uniformes do direito pelos tribunais, 

a igualdade, a certeza e a segurança jurídica no momento de aplicar o mesmo direito 

a situações da vida que são idênticas. 

II - O carater extraordinário do recurso para fixação de jurisprudência repercute-se na 

verificação dos dois pressupostos nucleares: a oposição dos julgados; e a identidade 

das questões decididas. Sendo insuscetíveis de «adaptação», que poderia por em 

causa interesses protegidos pelo caso julgado, fora das situações expressamente 

previstas na lei. 

III - Exige-se que a oposição que tem de ser expressa, sendo irrelevantes divergências na 

fundamentação. 

IV - Não poder haver oposição entre dois acórdãos, relativamente à mesma questão 

fundamental de direito, quando são diversos os pressupostos de facto em que 

assentaram as respetivas decisões. 

 

20-01-2021 

Proc. n.º 454/17.6T9LMG.-E.C1-A.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Pluralidade de acórdãos fundamento 

 Abuso de confiança contra a Segurança Social 

 Rejeição de recurso 
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 Inadmissibilidade 

 

I - É requisito taxativo e insofismável da lei que o recurso extraordinário de fixação de 

jurisprudência venha instruído com a invocação de um (e apenas um) Acórdão-

fundamento. O art. 437.º, n.º 4 – afirma: “só pode”. E esta expressão de/limitadora 

não se refere apenas a que o aresto deva ser anterior e transitado – mas a que seja um 

único. Assim, no caso, quod abundat nocet/viciat. 

II - Tendo sido invocados dois Acórdãos como fundamento, e não somente um, é de 

rejeitar o recurso, por inadmissibilidade legal, conforme os arts. 437.º, máxime n.º 4, 

art. 438.º, n.º 2, e 441.º, n.º 1, primeira parte, todos do CPP. 

 

20-01-2021 

Proc. n.º 561/15.0T9PRF-A.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Repetição da motivação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Violência doméstica 

 Abuso sexual de crianças 

 Coação sexual 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Confirmação in mellius 

 Inadmissibilidade 

 Pena única 

 Medida concreta da pena   

 

I - Apesar dos argumentos que levariam a uma rejeição in totum do recurso, por 

manifesta improcedência, nos termos das disposições conjugadas dos arts. 414.º, n.ºs 

2 e 3 e 420.º, n.º 1, al. a) e 2 do CPP, por repetição, tautologia, ou similitude dos seus 

termos com os de um anterior recurso (cf. dos Acórdãos deste STJ de 7.10.2007 – 

Proc. n.º 07P3990 e de 22.10.2008 – Proc. n.º 08P3274), entendeu-se admiti-lo, em 

apreço à ampla recorribilidade. Cf. Ac. do STJ de 20.6.2018, proferido no Proc. n.º 

3343/15.5JAPRT.G1.S2): «A repetição, no recurso para o STJ, da motivação 

recursória utilizada perante a Relação não tem como consequência a rejeição, pura e 

simples, do mesmo». 

II - A pretensão na insistência da recorrente em alteração da matéria de facto e em 

absolvições tem de, obviamente, ser vista à luz do permitido e do não permitido pela 

Lei. Assim, além dos arts. 399.º do CPP e 432.º, n.º 1, al. b) do CPP, releva muito 

especialmente o comando do art. 400.º, n.º 1, al. e), do CPP – (v. ainda Acórdão do 

Tribunal Constitucional n.º 595/2018, in DR I, de 11.12,).  
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III - O Acórdão Recorrido confirmou, numa parte, a decisão de 1ª Instância – confirmou 

todos os factos e todas as tipificações, meramente reduzindo a medida de todas as 

penas parcelares de prisão, as quais fixou em medida que não ultrapassa, para cada 

crime, os 5 anos (4 anos e 3 anos para os crimes de violência doméstica, 5 anos para 

cada um dos dois crimes de abuso sexual de crianças e 1 ano e 9 meses para o crime 

de coação sexual), e reduzindo ainda a pena conjunta, que fixaria em 10 anos de 

prisão. A Relação não aplicou qualquer pena parcelar de prisão superior a 5 anos, 

nem transmutou absolvição em condenação que já fora proferida 1ª instância, com 

base nos mesmos factos e nas mesmas qualificações jurídicas. 

IV - Em consequência, a impugnação das penas parcelares em recurso para o STJ não é 

admissível, tendo presentes os arts. 399.º, 432.º, n.º 1, al. b) e 400.º, n.º 1, al. e), do 

CPP., cabendo por isso rejeição do recurso interposto nos termos dos arts. 420.º, n.º 

1, al. b) e 414.º, n.ºs 2 e 3, do CPP, sendo ainda que, de acordo com o art. 400.º, n.º 

1, al. f) do CPP, é inadmissível recurso quanto às penas parcelares, pela ocorrência 

da dupla conformidade. 

V - No tocante às penas parcelares, que são todas de prisão, nenhuma ultrapassa os 8 anos 

e nenhuma foi agravada – pelo contrário, todas foram atenuadas na sequência do 

recurso. Assim, por via do art. 400.º, n.º 1, al. f), do CPP, articulado com os arts. 

399.º e 432.º, n.º 1, al. b), do CPP, o recurso não é admissível nessa parte. Com efeito, 

não é admissível recurso para o STJ 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”. E a decisão condenatória in mellius integra-se 

cabalmente nesta situação (cf. Ac. deste STJ de 19.9.2019). Não pode deixar assim 

de haver lugar à rejeição do recurso nos termos dos arts. 399.º, 400.º, n.º 1 als. e) e 

f), 420.º, n.º 1, al. b) e 414.º, n.ºs 2 e 3, todos do CPP, no tocante à comprovação, 

figuração e imputação de todos os crimes por que a Recorrente foi condenada e à 

escolha e medida das respetivas penas parcelares. 

VI - A intervenção do STJ no controle da proporcionalidade a considerar na medida 

concreta da pena, tem de ser necessariamente parcimoniosa e jamais ilimitada, 

sobretudo versando sobre elementos objetivos do iter que concorreu para a formação 

da convicção do Tribunal e para a formulação da decisão (conforme discriminados 

em abundante jurisprudência, nomeadamente apud Acórdão deste STJ de 2010-09-

23, proferido no Proc.º n.º 10/08.0GAMGL.C1.S1). 

VII - A jurisprudência deste STJ tem reiteradamente enfatizado que, na concretização da 

medida da pena, deve partir-se de uma moldura de prevenção geral, definindo-a, 

depois, em função das exigências de prevenção especial, sem ultrapassar a culpa do 

arguido. No caso dos concretos crimes em presença, não parecem ser controversas as 

elevadas necessidades de prevenção geral, dada a sensibilidade social generalizada 

ao ataque aos bens jurídicos violados, violação geradora de escândalo, alarme e 

intranquilidade – reveladores da consciência jurídica geral da comunidade (cf. 

Acórdão de 2010-09-2, proferido no Proc.º n.º 10/08.0GAMGL.C1.S1; cf. ainda os  

Acórdãos deste STJ de 08-10-97, Proc. n.º 976/97, e de 17-12-97, Proc. n.º 1186/97 

(in Sumários de Acórdãos, n.º 14, pág. 132, e n.º s 15/16, Novembro/Dezembro 1997, 

pág. 214). Assim como é de salientar o particular sofrimento das vítimas, patente nos 

seus depoimentos, apesar de tantos anos passados sobre os factos, sendo, aliás, esta 
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“erosão temporal” um dos fatores que foi tido em consideração pelo Tribunal 

recorrido. 

VIII - Considerando as notórias necessidades de prevenção no caso em concreto 

(considerando já o elemento “erosivo” referido), o respetivo grau de culpa e de 

ilicitude, todo o comportamento de desculpabilização e minimização da sua conduta, 

e não vero, profundo e interiorizado arrependimento (que o Tribunal a quo  analisou 

- Cf. Ac. do STJ de 21-06-2007, Proc. n.º 2042/07) revelado pela escassa relevância 

da inserção social, profissional e familiar da arguida, no caso (igualmente assim 

avaliada pelo Tribunal a quo), entende-se que a pena única de 10 anos de prisão não 

excede um quadro de razoabilidade e proporcionalidade, sendo absolutamente 

necessária para se cumprirem as finalidades preventivas, nomeadamente  tendo em 

atenção o caráter relativamente pretérito dos factos, mas não apagando a sua profunda 

gravidade e desconformidade com os valores, princípios e normas socialmente 

vigentes e legalmente acolhidos,  confirmando-se assim o Acórdão recorrido.  

IX - Concordou-se assim em rejeitar o recurso, por inadmissibilidade legal, nos termos 

dos arts. 399.º, 400.º, n.º 1, als. e) e f), 420.º, n.º 1, al. b) e 414.º, n.ºs 2 e 3, todos do 

CPP, quanto às ilicitudes e às penas parcelares; e quanto ao mais, negar provimento 

ao recurso, mantendo a pena única. 

 

20-01-2021 

Proc. n.º 611/16.2PALSB.L1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Pena suspensa 

 Revogação da suspensão da execução da pena 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Constitucionalidade 

 Admissibilidade de recurso 

 Inadmissibilidade 

 

I - Não é aplicável em recurso da matéria penal a norma contida no art. 629.º, n.º 2, al. 

a) do CPC, porquanto não existe, a esse propósito, qualquer lacuna no regime de 

recursos previsto no CPP, a exigir a intervenção subsidiária daquela norma. 

II - Não é inconstitucional a interpretação conjugada dos arts 432.º, n.º 1, al. b) e 400.º, 

nº 1, al. e) do CPP, no sentido de que não é admissível recurso de um acórdão 

proferido pelo Tribunal da Relação que condena o arguido em pena de prisão, 

efectiva na sua execução, inferior a 5 anos, quando o mesmo havia sido condenado, 

em 1ª instância, em pena de prisão, suspensa na sua execução. 

III - Nos termos do disposto no art. 400.º, n.º 1, al. e), do CPP, não é admissível recurso 

“de acórdãos proferidos, em recurso, pelas relações que apliquem pena não privativa 

de liberdade ou pena de prisão não superior a 5 anos”. 
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IV - Para este efeito, este Supremo Tribunal vem entendendo uniformemente 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 insuscetíveis de recurso para o STJ, nos termos do 

art. 432.º, n.º 1, al. b), do CPP. 

V - 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, n.º 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, com a qualificação jurídica dos 

factos e com a determinação das penas parcelares. 

 

20-01-2021 

Proc. n.º 7447/08.2TDLSB.L1.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes  

 Qualificação jurídica 

 Ilicitude consideravelmente diminuída 

 Tráfico de menor gravidade 

 Escolha da pena 

 Medida da pena 

 Pena de prisão 

 

I - É da avaliação global dos factos apurados que deve resultar a diminuição 

considerável da ilicitude, em ordem a considerar que os mesmos integram a prática 

de um crime de tráfico de menor gravidade, p. e p. pelo art. 25.º do DL 15/93, de 22-

01. 

II - Em situação de fronteira e em que tal juízo não seja de fazer, considerando-se que o 

arguido cometeu o crime de tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo art. 21.º, n.º 1 do 

mesmo diploma, justifica-se a fixação de uma pena concreta compreendida no espaço 

de intersecção das duas molduras penais aplicáveis. 

 

20-01-2021 

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

Sénio Alves (Relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso per saltum 

 Violência doméstica 
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 Arguido 

 Progenitor 

 Ofendido 

 Descendente 

 Qualificação jurídica 

 Medida da pena 

 Pena de prisão 

 

I - Encontrando-se o ofendido na intimidade do seu quarto, na companhia da sua 

namorada, quando foi alvo de uma ameaça de morte por parte do arguido, seu pai, 

seguida de uma agressão física, traduzida num murro na cara (que o atingiu no olho 

esquerdo) e em, pelo menos, duas pancadas nas pernas, preenchido se mostra o tipo 

legal do crime de violência doméstica, p. e p. pelo art. 152º, nºs 1, al. d), e 2, do CP. 

II - Apesar de estarmos perante um acto isolado, o circunstancialismo em que ocorreu – 

no quarto do ofendido e na presença da namorada deste – transmite uma imagem 

global do facto em que é manifesta a relação de domínio do arguido e o desprezo pela 

dignidade do ofendido, seu filho, humilhado na presença da sua namorada e, por isso, 

alvo de uma intolerável degradação dos seus direitos à integridade pessoal e ao livre 

desenvolvimento da sua  personalidade. 

 

20-01-2021 

Proc. n.º 756/20.4T9PDL.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Livre apreciação da prova 

 In dubio por reo 

 Pena parcelar 

 Detenção de arma proibida 

 Dupla conforme 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 

I -  O princípio da livre apreciação da prova é um princípio atinente à prova que 

determina que esta é apreciada, não de acordo com regras legais pré-estabelecidas, 

mas sim segundo as regras da experiência comum e de acordo com a livre convicção 

do juiz, uma livre convicção que não pode ser arbitrária ou subjectiva e, por isso, 

deve ser motivada. A motivação da convicção apresenta-se, pois, como o meio de 

controlo da decisão de facto, em ordem a garantir a objectividade e a genuinidade da 

convicção formada pelo tribunal. 

II - Perante a motivação da decisão em matéria de facto, é patente que o Tribunal 

Colectivo apreciou toda a prova de forma objectiva e motivada, e os raciocínios aí 
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expendidos merecem a concordância do Tribunal da Relação no acórdão recorrido. 

A decisão quanto à matéria de facto proferida na 1.ª instância, confirmada na decisão 

sob recurso, assenta em operações intelectuais válidas e justificadas e com respeito 

pelas normas processuais atinentes à prova. 

III - Assim, observando-se que a decisão de facto está fundamentada de forma coerente, 

sendo possível reconstituir o caminho lógico seguido pelo tribunal para chegar às 

conclusões a que chegou, lembrando que este Supremo Tribunal só conhece de 

direito, improcede a questão da violação do princípio da livre apreciação da prova. 

IV - Sendo que não se observa na decisão recorrida o mínimo sinal de desrespeito do 

princípio da presunção da inocência ou do princípio conexo do in dubio pro reo. 

V - Estabelece o princípio in dubio pro reo, referente à prova, que a dúvida sobre um 

facto deve ser sempre resolvida a favor do arguido. Trata-se, aliás, de um princípio 

conexo com o da presunção de inocência do arguido, ou, inclusivamente, de uma 

outra vertente do mesmo. 

Ora, o STJ só poderá sindicar tal princípio (para além dos casos em que funciona 

como única instância) se resultar da fundamentação da matéria de facto que o 

tribunal, tendo enfrentado dúvidas quanto a certo(s) facto(s), entendeu resolver essa 

dúvida em prejuízo do arguido. 

VI - No caso vertente, tal princípio só teria sido violado se da prova produzida e 

documentada resultasse que, ao condenar a arguido com base em tal prova, o juiz 

tivesse contrariado as regras da experiência comum ou atropelasse a lógica intrínseca 

dos fenómenos da vida, caso em que, ao contrário do decidido, deveria ter chegado a 

um estado de dúvida insanável e, por isso, deveria ter decidido a seu favor. 

VII - Ora, se a fundamentação da decisão em matéria de facto não viola, como já foi dito, 

o princípio da legalidade das provas e da livre apreciação da prova, estribando-se em 

provas legalmente válidas e valorando-as de forma racional, lógica, objectiva, e de 

harmonia com a experiência comum, não pode concluir-se que a mesma prova gera 

factos incertos, que implique dúvida razoável que afaste a valoração efectuada pelo 

tribunal para que deva alterar-se a decisão de facto recorrida, sendo, por conseguinte, 

lícita e válida a decisão de facto. 

VIII - Da análise da decisão proferida sobre a matéria de facto, não resulta que o Tribunal 

recorrido tenha violado os princípios da livre apreciação da prova e in dubio pro reo 

e, por força deste, o da presunção de inocência. 

IX - 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. 

X - Mas, devendo ser o princípio in dubio pro reo 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. Daí que o princípio só diz respeito à prova da questão-de-facto . 

XI - Nesta perspectiva, como o STJ vem entendendo,  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 
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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. 

XII - Embora o recorrente pareça não questionar a pena parcelar fixada pelo crime de 

detenção de arma proibida, atenta a dupla conforme operada pelo acórdão do 

Tribunal da Relação, ora recorrido, e bem assim a circunstância de aquela pena ser 

inferior a cinco anos de prisão, as questões referentes à condenação do recorrente 

pela prática de tal crime são insusceptíveis de reapreciação em sede de recurso, por 

inadmissibilidade legal, conforme disposto nos arts. 432.º, n.º 1, al. b), e 400.º, n.º 1, 

als. e) e f), do CPP. 

XIII - O Tribunal Colectivo, com confirmação da Relação no acórdão recorrido, fixou ao 

agora recorrente a pena de 9 anos de prisão pela prática, em co-autoria imediata e na 

forma consumada, de um crime de tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo art. 21.°, 

n.° 1, do DL n.° 15/93, de 22-01, com referência às Tabelas I-B, I-C e II-A ao mesmo 

anexas. 

XIV - 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, resultando deste 

preceito que a culpa e a prevenção constituem os princípios em que o juiz se deve 

basear no momento em que se lhe exige que fixe um quantum concreto da pena. 

XV - Conforme disposto no n.º 2 do art. 71.º do CP, na determinação concreta da pena 

caberão todas as circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de crime deponham a 

favor ou contra o agente. 

XVI - 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. 

XVII - Vem sendo salientado por este STJ 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», sublinhando-se sempre que este tipo de crime postula elevadas 

necessidades de prevenção geral. 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. 
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XVIII - O recorrente foi condenado pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes 

na pena de 9 anos de prisão e pela prática de um crime de detenção de arma proibida 

na pena de 3 anos de prisão. 

XIX - O art. 77.º do CP estabelece as regras da punição do concurso de crimes, dispondo 

no n.º 1 que «[q]uando alguém tiver praticado vários crimes antes de transitar em 

julgado a condenação por qualquer deles é condenado numa única pena», em cuja 

medida «são considerados, em conjunto, os factos e a personalidade do agente». 

XX - Sobre a pena única e para os casos em que aos crimes correspondem penas 

parcelares da mesma espécie, «o direito português adopta um sistema de pena 

conjunta, obtida mediante um princípio de cúmulo jurídico. A pena única do 

concurso, formada nesse sistema de pena conjunta e que parte das várias penas 

parcelares aplicadas pelos vários crimes, deve ser, pois, fixada, dentro da moldura do 

cúmulo, tendo em conta os factos e a personalidade do agente, considerados em 

conjunto. 

XXI - O STJ tem entendido, em abundante jurisprudência, que, com a fixação da pena 

conjunta se pretende sancionar o agente, não só pelos factos individualmente 

considerados, mas também e especialmente pelo respectivo conjunto, não como mero 

somatório de factos criminosos, mas enquanto revelador da dimensão e gravidade 

global do comportamento delituoso do agente, visto que a lei manda se considere e 

pondere, em conjunto, (e não unitariamente) os factos e a personalidade do agente.  

XXII - 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. 

XXIII - A actividade delituosa do recorrente desenvolveu-se durante um período 

compreendido, pelo menos desde Maio de 2016 até 01.12.2017, traduzindo-se na 

venda em Lisboa de cocaína, de canábis e de MDMA a terceiros mediante 

contrapartida económica, não merecendo censura a pena única de 10 anos de prisão 

fixada. 

 

27-01-2021 

Proc. n.º 1663/16.0T9LSB.L1.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (Relator) 

Conceição Gomes 

 

 Recurso per saltum 

 Incêndio 

 Prova proibida 

 Declarações do arguido 

 Direito ao silêncio 

 Atenuação especial da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 
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I -  A matéria das declarações prestadas anteriormente à fase do julgamento é 

indissociável da estrutura acusatória em que assenta o processo penal português. 

Como consequência, o art. 355.º do CPP estabelece como regra geral que não valem 

em julgamento, designadamente para a formação da convicção do tribunal quaisquer 

provas que não tiverem sido reproduzidas ou examinadas em audiência. 

II - O art. 355.º n.º 1, do CPP contempla a regra segundo a qual só podem ser utilizadas 

para formar a convicção do tribunal as provas que tiverem sido produzidas ou 

examinadas em audiência de julgamento. O n.º 2 do mesmo preceito ressalva, no 

entanto, as provas contidas em actos processuais cuja leitura, visualização ou audição 

em audiência sejam permitidas, remetendo para as disposições excepcionais contidas 

nos arts. 356.º e 357.º, onde se incluem as declarações feitas anteriormente pelo 

arguido «quando tenham sido feitas perante autoridade judiciária com assistência de 

defensor e o arguido tenha sido informado nos termos e para os efeitos do disposto 

na al. b) do n.º 4 do art. 141.º», conforme art. 357.º, n.º 1, al. b), do CPP. 

III - Numa interpretação literal e conjugada dos arts 355.º e 357.º, n.º 1, al. b), do CPP, 

podemos concluir que, sendo a leitura das declarações das declarações do arguido, 

prestadas em conformidade com o art. 141.º, n.º 4, alínea b), expressamente permitida 

na al. b) do n.º 1 do art. 357.º, tratando-se de uma situação que se integra na ressalva 

do n.º 2 do art. 355.º, está-se perante uma excepção à regra do n.º 1 deste preceito: 

mesmo não tendo sido produzida ou examinada em audiência, tal prova poderá ser 

valorada para o efeito de formação da convicção do tribunal. 

IV - O art. 357.º, nº 1, al. b), do CPP não impõe a leitura na audiência das declarações 

feitas pelo arguido perante autoridade judiciária com assistência de defensor em que 

o mesmo tenha sido informado nos termos e para os efeitos do disposto na al. b) do 

n.º 4 do art. 141.º; apenas a permite. E, nos termos do art. 355.º, as declarações cuja 

leitura é permitida na audiência valem como prova, mesmo que não sejam aí lidas 

(produzidas ou examinadas). 

V - O arguido esteve presente na audiência de julgamento e foi confrontado com as 

declarações que anteriormente havia prestado, observando-se, portanto, um contacto 

directo (imediação) entre o declarante (fonte da prova) e o juiz do julgamento, não 

se podendo ignorar, por seu lado, a existência de um contacto directo entre o tribunal 

e as tais declarações, na medida em que o julgador, para formar a sua convicção, 

quanto a elas, tem de recorrer à sua audição/reprodução. 

VI - Não se vislumbra qualquer reforço destes princípios da imediação e oralidade com a 

leitura na audiência de julgamento das declarações oportunamente prestadas pelo 

arguido devidamente advertido nos termos do art. 141.º, n.º 4, al. b), do CPP. 

VII - O princípio do contraditório conforme é entendimento unânime da doutrina e da 

jurisprudência, reconduz-se ao facto de nenhuma prova dever ser aceite na audiência, 

nem nenhuma decisão dever ser tomada pelo juiz, sem que previamente tenha sido 

dada ampla e efectiva possibilidade ao sujeito processual contra o qual é dirigida de 

a discutir, de a contestar e de a valorar. 

VIII - Na situação presente, entende-se que o princípio do contraditório está patente no 

decurso da audiência de julgamento, mesmo sem obrigatoriedade de leitura das 

declarações anteriormente prestadas pelo arguido. 
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IX - Em audiência de julgamento, o princípio do contraditório, manifesta-se com o direito 

de, perante o juiz que vai decidir a causa, haver a possibilidade de contrariar toda a 

prova existente, constituída ou constituenda, apresentando outros elementos 

probatórios. Neste conspecto, o arguido poderia, na audiência de julgamento, 

confirmar, corrigir, infirmar o teor das declarações prestadas anteriormente em sede 

de interrogatório judicial. 

X - O instituto da atenuação especial da pena tem em vista casos especiais expressamente 

previstos na lei, bem como, em geral, situações em que ocorrem circunstâncias 

anteriores, contemporâneas ou posteriores ao crime que diminuem de forma 

acentuada a ilicitude do facto, a culpa do agente ou a necessidade de pena 

(correspondendo a necessidade de pena a exigências de prevenção), conforme dispõe 

o art. 72.º, n.º 1, do CP. 

XI - Sendo seu princípio regulador a acentuada diminuição da ilicitude do facto, da culpa 

do agente ou da necessidade da pena, a atenuação especial da pena só pode ter lugar 

em casos extraordinários ou excepcionais, numa situação em que seja de concluir que 

a adequação à culpa e às necessidades de prevenção geral e especial não é possível 

dentro da moldura penal abstracta prevista para o tipo legal em causa. 

XII - Constitui pressuposto material da atenuação especial da pena a ocorrência de 

acentuada diminuição da culpa ou das exigências de prevenção, sendo certo que tal 

só se deve ter por verificado quando a imagem global do facto, resultante das 

circunstâncias atenuantes, se apresente com uma gravidade tão diminuída que possa 

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

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

XIII - A atenuação especial da pena só pode, pois, ser decretada (mas se puder deve sê-

lo) quando a imagem global do facto revele que a dimensão da moldura da pena 

prevista para o tipo de crime não poderá realizar adequadamente a justiça do caso 

concreto, quer pela menor dimensão e expressão da ilicitude ou pela diminuição da 

culpa, com a consequente atenuação da necessidade da pena – vista a necessidade no 

contexto e na realização dos fins das penas. 

XIV - No caso presente, é particularmente grave o grau de ilicitude dos actos cometidos 

pelo arguido, acentuado, como se reconhece na decisão recorrida, pelos deveres 

acrescidos que são imputados ao arguido, Bombeiro Voluntário há 24 anos, perante 

a comunidade. 

XV - A factualidade apurada não faz sobressair quaisquer circunstâncias susceptíveis de 

diminuir de forma acentuada a ilicitude do facto, a culpa do arguido-recorrente ou a 

necessidade da pena (n.º 1 do art. 72.º do CP. Ao invés, acentuado é o grau de ilicitude 

dos factos, bem como o grau de culpa, expresso num dolo particularmente intenso e 

bastante superior à média e a necessidade da pena, por razões que se prendem com 

as necessidades de prevenção, geral de integração e especial de ressocialização. 

XVI - Importa sublinhar as prementes exigências de prevenção geral que se fazem sentir 

nos crimes como os praticados pelo arguido atenta a superlativa gravidade dos 

mesmos e o alarme que causam na comunidade. 

XVII - O princípio regulador da atenuação especial, segundo o art. 72.º do CP, é o da 

acentuada diminuição da ilicitude do facto, da culpa, ou da necessidade da pena, 

portanto das exigências de prevenção, situação que não se observa no caso sub judice, 
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pelo que será dentro da moldura penal abstracta normal prevista para os três crimes 

de incêndio florestal agravado e para um crime de incêndio florestal, previsto e 

punido pelo art. 274º, nº 1, do CP praticados pelo arguido que se procederá à 

adequação à culpa e às necessidades de prevenção geral e especial. 

XVIII - 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. 

XIX - Na determinação concreta da pena há que atender às circunstâncias do facto, que 

deponham a favor ou contra o agente, nomeadamente ao grau de ilicitude, e a outros 

factores ligados à execução do crime, à intensidade do dolo, aos sentimentos 

manifestados no cometimento do crime e aos fins e motivos que o determinaram, às 

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

n.º 2, do CP).  

XX - 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. 

XXI - Não merece censura a medida das penas singulares aplicadas: 4  anos e 6 meses de 

prisão, pela prática de cada crime de incêndio florestal agravado e 2 anos de prisão 

pela prática de um crime de incêndio florestal, previsto e punido pelo art. 274º, nº 1, 

do CP. 

XXII - A pena fixada na decisão sob recurso, respeitando os padrões dosimétricos 

aplicáveis, mostra-se criteriosa e equilibrada, adequada e proporcional, perante a 

ilicitude emergente dos factos e as necessidades prementes de prevenção geral, pois 

que a aplicação de penas tem como finalidade primordial a de restabelecer a 

confiança colectiva na validade da norma violada, abalada pela prática do crime, e 

em última análise, na eficácia do próprio sistema jurídico-penal, não ultrapassando o 

grau de culpa do recorrente. 

XXIII - A pena única do concurso, formada nesse sistema de pena conjunta e que parte 

das várias penas parcelares aplicadas pelos vários crimes, deve ser fixada, dentro da 

moldura do cúmulo, tendo em conta os factos e a personalidade do agente. 

XXIV – Também não merece censura a pena única de 6 anos e 6 meses de prisão fixada 

na decisão sobre curso, pena que se revela adequada à consideração da globalidade 

dos factos e da personalidade revelada pelo arguido. 

 

27-01-2021 

Proc. n.º 300/19.6GDTVD.L1.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (Relator) 

Conceição Gomes 

 

 Recurso per saltum 
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 Roubo 

 Detenção de arma proibida 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I -  Nos termos do art. 70.º do CP, quando os factos são punidos, em abstracto, com pena 

de prisão ou pena não privativa da liberdade, deve-se dar preferência a esta última, 

realize de forma adequada e suficiente as finalidades da punição, finalidades estas de 

protecção de bens jurídicos e reintegração do agente na sociedade, em caso algum 

podendo ultrapassar a medida da culpa (art. 40.º/1 e 2 do CP). 

II - Essa ponderação ocorre no caso relativamente ao crime de detenção de arma proibida. 

O  arguido vai, no entanto, ser punido com pena de prisão pela prática de dois crimes 

de roubo, motivo pelo qual a unidade do sistema jurídico impõe que também por 

aquele crime seja punido com pena privativa da liberdade, sendo certo que, 

atendendo ao contexto, motivação próxima, modo de vida ou falta dele, sempre se 

teria de concluir que a aplicação de pena não privativa da liberdade, não seria de 

molde a assegurar com eficácia qualquer das finalidades da punição.  

III - Por outro lado, como vem decidindo o STJ, em casos de ser possível a aplicação de 

uma pena de multa a par da aplicação de uma pena de prisão, numa situação de 

concurso real, aquela primeira deve ser afastada, por forma a evitar os inconvenientes 

das penas mistas, tendência assumida pelo legislador ao deixar de prever, na moldura 

penal abstracta, a possibilidade de, em simultâneo, coexistir pena de prisão e de 

multa. 

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

prevenção geral positiva ou de reintegração, 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, quanto possível, as necessidades da prevenção especial positiva ou de 

socialização. 

V - A pena única do concurso, formada nesse sistema de pena conjunta e que parte das 

várias penas parcelares aplicadas pelos vários crimes, deve ser, pois, fixada, dentro 

da moldura do cúmulo, tendo em conta os factos e a personalidade do agente. 

VI - Tendo presentes as penas singulares aplicadas – 3 anos e 10 meses de prisão por cada 

um dos dois crimes de roubo e de 2 anos de prisão pelo crime e detenção ilegal de 

arma - e considerando o disposto no art. 77.º, n.º 2, do CP, a moldura legal do 

concurso está compreendida entre um mínimo de 3 anos e 10 meses de prisão e um 

máximo de 9 anos e 8 meses de prisão. Será dentro desta moldura que se terá que 

determinar a pena a aplicar em concreto ao arguido-recorrente pelos crimes que 

praticou. E é aqui que se têm que ter em conta os factos e a personalidade do agente, 

ao lado das exigências de prevenção geral e especial e da sua culpa.  

VII - Os crimes de roubo foram cometidos pelo arguido de forma homogénea, quase 

repetitiva, no mesmo dia, e atingiram quer bens jurídicos patrimoniais, quer bens 

pessoais. Perante a prática sucessiva destes crimes, temos como razoável admitir que 
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o conjunto dos factos praticados não é já revelador de uma tendência criminosa do 

recorrente, sendo de admitir que seja reconduzível a uma pluriocasionalidade não 

radicada na sua personalidade.  

VIII - O roubo é, hoje, um crime temível, sobretudo quando emergente de grupos, sempre 

de difícil controlo, imprevisibilidade de acção, usando os seus agentes, por vezes, 

meios de actuação sofisticados, deslocalizando-se com facilidade, tornando mais 

complexa a sua neutralização, com o que a pertinência a essa forma de acção traz um 

“plus“ de culpa e de ilicitude, de censura e antijuridicidade, antinormativismo. 

IX - É, sem margem para dúvidas, elevada ilicitude global dos factos praticados com as 

inerentes necessidades de prevenção geral, já devidamente ponderadas na fixação das 

várias penas singulares. As exigências de prevenção geral positiva ou de integração 

são bastante salientes num tipo de crime como o de roubo, em que avulta a agressão 

a bens de natureza pessoal de grande ressonância ético-social, como a vida e a 

integridade física. 

X - Tudo ponderado, considerando ainda as condições pessoais do recorrente e as 

acentuadas exigências de prevenção especial aqui presentes, reconhecidas na decisão 

recorrida, avaliando os factos na sua globalidade, e perante a já referida moldura 

penal do concurso, sublinhando a já assinalada da gravidade dos crimes competidos, 

em particular, dos crimes de roubo, considera-se justa e adequada a fixação da pena 

única de 5 anos e 4 meses de prisão fixada no acórdão recorrido. 

 

27-01-2021 

Proc. n.º 153/20.1JAPRT.S1 - 3.ª Secção  

Manuel Augusto de Matos (Relator) 

Conceição Gomes 

 

 Impugnação 

 Apoio judiciário 

 Insuficiência económica 

 Condições pessoais 

 Factos provados 

 Admissibilidade 

 

27-01-2021 

Proc. n.º 14680/20.7T8PRT.S1 - 5.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves  

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Recurso penal 

 Rejeição de recurso 

 Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil 

 Ofensa do caso julgado 

 Duplo grau de jurisdição 
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 Pedido de indemnização civil 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Dupla conforme 

 Inadmissibilidade  

 

I -  O regime dos recursos quanto à questão penal está regulado completa e 

autonomamente no CPP. 

II - O regime da admissibilidade do recurso estabelecido no art. 629.º, n.º 2, do CPC não 

tem aplicação no processo penal. 

III - Ao recurso em processo penal que vise a parte da decisão em matéria cível é aplicável 

o regime da revista consagrado no art. 671.º do CPC, incluindo a norma do nº 3 que 

estabelece a denominada dupla conforme. 

IV - Tendo o acórdão recorrido confirmado, por unanimidade dos juízes, a decisão 

condenatória da 1ª instância em matéria cível, na vertente revista (normal) deparamo-

nos com uma situação de dupla conformidade, que torna inadmissível o recurso de 

revista para o STJ. 

 

27-01-2021 

Proc. n.º 266/07.5TATNV.E1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Desconto 

 

I -  No nosso regime de cúmulo jurídico, os crimes do concurso são primeiramente 

tratados na sua singularidade punitiva, determinando-se-lhes uma pena. 

Seguidamente, as penas parcelares, que fixam a moldura penal do concurso, dão lugar 

a uma pena conjunta, determinada pelo critério especial estabelecido no art. 77º n.º 1 

do CP.  

II - A avaliação do “comportamento global” deve assentar na ponderação conjugada do 

número e da gravidade dos crimes e das penas parcelares englobadas e da sua relação 

de grandeza com a moldura da pena conjunta.  

III - Se a aplicação de qualquer pena deve ser orientada pelo princípio da 

proporcionalidade (à gravidade do crime, ao grau e intensidade da culpa e às 

necessidades de reintegração do agente), essa orientação deve ser especialmente 

ponderada quando se determina o quantum da pena conjunta. 

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

fundamentar o procedimento que conduziu à obtenção do juízo da 
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desproporcionalidade da pena conjunta e da dimensão do correspondente excesso, 

enunciando o procedimento comparativo efetuado, demonstrar as razões 

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

respetiva amplitude. 

 

27-01-2021 

Proc. n.º 122/13.8GAPRL.E1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça  

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Nulidade de acórdão 

 Arguição de nulidades 

 Competência territorial 

 

I -  O recorrente não suscitou no recurso incompetência territorial do tribunal recorrido. 

II - O STJ não omitiu o conhecimento de questão que não lhe foi apresentada e tão-pouco 

podia apreciá-la oficiosamente. 

III - A incompetência territorial só pode ser deduzida e declarada “até ao início da 

audiência de julgamento, tratando-se de tribunal de julgamento”. 

IV - O tribunal territorialmente competente para o conhecimento superveniente do 

concurso de crimes é o da última condenação, como estabelece o n.º 2 do art. 471.º 

do CPP, não o tribunal da condenação transitada em julgado em último lugar. 

 

27-01-2021 

Proc. n.º 634/15.9PAOLH.S2 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Tempestividade 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Fundamentos 

 Fraude fiscal 

 Pena de prisão 

 Pena de multa 

 Pena suspensa 

 Condição da suspensão da execução da pena 

 Indemnização 
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 Obrigatoriedade de pagamento 

 Juízo prognose 

 Condições pessoais 

 

I - A admissibilidade de um recurso extraordinário para fixação de jurisprudência 

depende da verificação de requisitos formais e substanciais legalmente determinados 

(arts. 437 e 438, n.ºs 1 e 2, do CPP), tendo já sido objeto de vária jurisprudência. V., 

v.g., a síntese do Sumário do Acórdão deste Supremo Tribunal de Justiça de 

27/01/2010, proferido no Proc.º n.º 6463/07.6TDLSB.L1-A.S1. 

II - Um dos Recorrentes, que aderiu ao recurso do primeiro que interpôs recurso, não 

formulara qualquer pedido de aclaração do acórdão recorrido nem arguira nulidades, 

e também não interpusera recurso para o Tribunal Constitucional, tendo assim o 

mesmo transitado, relativamente a si, após o decurso do prazo de dez dias – cfr. art. 

105.º do CPP, e art. 75 n.º 1, da LTC. 

III - Assim, verifica-se ser o mesmo manifestamente intempestivo, uma vez que o termo 

do prazo de 30 dias há muito que ocorreu. A intempestividade do recurso constitui 

motivo de inadmissibilidade do mesmo, face ao disposto no art. 438.º, nº 1 do CPP, 

e implica a sua rejeição, nos termos do art, 441.º, nº 1, primeira parte, do citado 

diploma legal. 

IV - Em contrapartida, o recurso do primeiro recorrente é admissível, desde logo em 

termos formais. Porquanto o Acórdão recorrido não admite recurso ordinário (arts. 

400.º, n.º 1, al. c), e 432.º, n.º 1, al. b), do CPP); o recorrente possui legitimidade para 

interpor este recurso e tem interesse em agir (arts. 437.º, n.º 5, e 401.º do CPP); sendo 

ele tempestivo (art. 438.º, n.º 1, do CPP). Além disso, o recorrente identificou o 

Acórdão (fundamento) com o qual o acórdão recorrido se encontraria em oposição 

(art. 438.º, n.º 2, do CPP). Durante o intervalo da sua prolação não se verificou, 

tampouco, qualquer modificação legislativa direta ou indiretamente insuscetível de 

dever alterar a resolução da questão de direito em apreço (art. 437.º, n.º 3, do CPP). 

E ambos os acórdãos transitaram já em julgado, tendo expressamente sido invocado 

apenas um acórdão fundamento (art. 437.º, n.º 4, art. 438.º, n.º 2 do CPP). 

V - O problema que se põe na oposição que deve verificar-se entre Acórdãos para a 

consideração da ocorrência da necessidade de fixação de jurisprudência não é 

meramente uma questão de Direito, mas começa, precisamente, nos factos, que têm 

de ter entre si uma semelhança que permitiria estabelecer uma comparação capaz de 

alicerçar o ulterior juízo comparativo sobre as decisões de Direito (cf. Acórdão STJ 

206/16.0T9FND.C1-A.S1, de 24/06/2020; Ac. STJ de 19-04-2017, Proc. n.º 

168/13.6TACTX.L1-A.S1). 

VI - Em ambos os processos, os respetivos arguidos foram condenados pela prática de 

crimes de fraude fiscal qualificada p. e p. pelo art. 104.º, n.º 1, e n.º 2, al. a), do RGIT. 

O que implicará, naturalmente, a ocorrência de idêntica qualificação de factos 

criminosos idênticos. Do mesmo modo, vieram a ser condenados em penas de prisão 

suspensas na sua execução, condicionadas ao pagamento ao Estado das quantias em 

dívida, e acréscimos legais, nos termos do art. 14.º do RGIT, conjugado com o art. 

50.º do CP. São já indicadores muito fortes de que estamos perante uma mesma 
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questão jurídica, ela mesma assente em bases factuais semelhantes. Porém, 

relativamente à qual os dois acórdãos se inclinaram para soluções diversas. 

VII - O Acórdão recorrido entendeu que o juízo de prognose de razoabilidade (acerca da 

plausibilidade da satisfação da condição de pagamento por parte do condenado) não 

se aplica no caso vertente, pelo facto de o respetivo crime ser punível tão somente 

com pena de prisão.  Em contrapartida, o Acórdão fundamento (proferido no âmbito 

da mesma legislação, o art. 14.º, n.º 1 do RGIT, art. 51, n.º 2 do CP e do AFJ n.º 

8/2012), considerara que o juízo de prognose tem de ser efetuado em todos os 

processos, quer sejam punidos com pena de prisão ou multa ou só com pena de prisão. 

VIII - Verificados os pressupostos formais, ocorre também o pressuposto substancial: o 

Acórdão do Tribunal a quo entra em oposição com o anterior Acórdão, no caso 

proferido pela 9.ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa, no processo n.º 

104/12.7IDLSB.L1, que é o Acórdão fundamento invocado pelo recorrente. Não 

havendo jurisprudência fixada por este STJ, cumpre, dada a oposição dos julgados, 

dar provimento ao recurso. Cumprido o determinado no art. 440.º do CPP, mutatis 

mutandis, determina-se que o recurso prossiga, nos termos do art. 441.º, n.º 1, 2.ª 

parte, do mesmo diploma legal. 

 

27-01-2021 

Proc. n.º 4/03.1IDACB.C2-C.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Medida concreta da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Condições pessoais 

 

27-01-2021 

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

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves  

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Identidade de factos 

 Alteração da qualificação jurídica 

 Alteração substancial dos factos 

 Inadmissibilidade 
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27-01-2021 

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

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves  

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada 

 Pressupostos 

 Recurso para o Tribunal Constitucional 

 Interrupção do prazo de recurso 

 Recurso penal 

 Tribunal da Relação 

 

I - O recurso extraordinário de decisão proferida contra jurisprudência fixada apenas 

pode ser interposto após o trânsito em julgado da mesma. 

II - O recurso interposto para o Tribunal Constitucional interrompe os prazos para a 

interposição de outros que porventura caibam da decisão, os quais só podem ser 

interpostos depois de cessada a interrupção. 

III - Interposto recurso de decisão proferida contra jurisprudência fixada ao abrigo do art. 

446.º do CPP antes de transitada a mesma, deve o recurso ser remetido ao Tribunal 

da Relação competente. 

 

27-01-2021 

Proc. n.º 1319/10.8TXCBR-U.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Manuel Augusto de Matos 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Oposição expressa 

 Fundamentos 

 

I - É pressuposto próprio do recurso extraordinário de fixação de jurisprudência a 

existência de dois acórdãos consagrando soluções opostas na resolução da mesma 

questão de direito e que tal oposição seja expressa e respeite à decisão, que não aos 

fundamentos. 

 

27-01-2021 

Proc. n.º 271/20.6GBBCL.G1-A.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Manuel Augusto de Matos 
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5.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Termo de identidade e residência 

 Extinção da pena  

 Cumprimento de pena 

 

I - O termo de identidade e residência ao qual a arguida se sujeitou indicando a morada 

para onde, no futuro, gostaria de receber as notificações, serve exatamente para que 

se possa proceder a notificações postais simples (cf. art. 196.º, n.º 2, do CPP). 

II - Sabendo que o termo de identidade e residência se mantém até à extinção da pena 

(segundo a redação dada ao art. 196.º, do CPP, em 2013, e em vigor aquando da 

prestação do TIR pela arguida), e que este serve exatamente para que as notificações 

sejam realizadas por via postal simples com prova de depósito [cf. art. 196.º, n.º 2, e 

113.º, n.º 1, al. c), ambos do CPP], o Tribunal notificou tal como a lei o impunha, 

segundo a redação atualmente em vigor, e em vigor aquando da prestação do TIR. 

III - A requerente encontra-se legalmente presa, em cumprimento de pena pela qual foi 

condenada por decisão transitada em julgado. As condições pessoais que a requerente 

alega e que tornam o cumprimento de uma pena curta de prisão ainda mais penoso 

não consubstanciam, perante a lei vigente, fundamento para a libertação da arguida, 

dado que a privação da liberdade foi determinada por autoridade competente e 

motivada por facto pelo qual a lei a permite. 

 

07-01-2021 

Proc. n.º 421/17.0PAPNI-A.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (Relatora) 

Francisco Caetano 

Manuel Braz 

 

 Recusa de juiz 

 Recurso contencioso 

 Juiz relator 

 Extemporaneidade 

 Suspeição 

 Imparcialidade 

 Juiz presidente 

 Tribunal coletivo 

 Audiência de julgamento 

 Poderes do juiz 

 

I - O fundamento da recusa do Senhor Juiz Conselheiro Presidente com base na sua 

participação anterior em outro processo - o processo n.º x que correu termos na secção 

de contencioso Supremo Tribunal de Justiça tendo sido Relator o mesmo Senhor Juiz 
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Conselheiro - teria que ter sido atempadamente apresentada antes do início da 

audiência, por força do disposto no art. 44.º, 1.ª parte, do CPP, não o tendo sido o 

pedido improcede intempestividade. 

II - Impõe-se contextualizar aquilo que foi sendo dito ao longo da audiência (que 

decorreu no dia 11.12.2020) e que constitui fundamento para este pedido de recusa, 

por os assistentes considerarem que foram tratados durante aquela com 

“animosidade”, “humilhação” e foram sujeitos a um “tratamento discriminatório”. 

III - Nas suas funções de direção e disciplina da audiência, num ambiente marcado pela 

tensão normal existente entre os sujeitos processuais - afinal há um litígio entre o 

arguido e os assistentes, um litígio que apenas se iniciou e prosseguiu, segundo as 

regras processuais penais, porque houve uma queixa e uma acusação particular, dado 

que estamos perante crimes de difamação, sendo certo que esta audiência foi 

precedida de um despacho de pronúncia - o presidente deve procurar manter um 

tratamento igualitário entre os diversos intervenientes, e atuar de modo a preservar 

uma certa tranquilidade no decurso da audiência, na medida em que seja possível. 

IV - O modo como foi dirigida a audiência, com uma preocupação constante para limitar 

cada intervenção ao objeto do processo, e para manter a disciplina de modo a que 

cada sujeito processual ou o seu mandatário apenas interviessem quando era o seu 

momento, e sem que permitisse que interrompessem o mandatário de outro sujeito 

processual, ou fizessem comentários ao modo como decorriam os trabalhos,  sendo 

um modo duro e intransigente do exercício dos poderes de disciplina e direção não 

constituem modos que nos permitam concluir pela parcialidade do Senhor Juiz 

Conselheiro recusado. 

V - As afirmações proferidas e o modo de atuação durante a audiência não constituíram 

um comportamento que a partir do qual se possa gerar, de modo sério e grave, uma 

suspeita sobre a atuação do Senhor Juiz Presidente, ou sobre a sua imparcialidade, 

dado que apenas pretendeu manter a direção e disciplina ao longo da audiência, onde 

aqui e ali se geraram alguns momentos de alguma tensão. 

 

07-01-2021 

Proc. n.º 9/15.0YGLSB.S2-E - 5.ª Secção 

Helena Moniz (Relatora) 

Francisco Caetano 

Clemente Lima 

 

 Recurso per saltum 

 Concurso de infrações 

 Concurso aparente 

 Qualificação jurídica 

 Bem jurídico protegido 

 Acesso ilegítimo 

 Falsidade informática 

 Burla informática e nas comunicações 

 Peculato 

 Branqueamento 
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 Medida concreta da pena 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 

I - Para aferir da existência de uma situação de concurso aparente (legal) de crimes não 

basta recorrer ao critério atinente à condição de meio/instrumento dos crimes de 

acesso ilegítimo e de falsidade informática em relação aos crimes de burla 

informática e nas comunicações, peculato e branqueamento. 

II - Atendendo aos critérios que ponderam para tal fim, designadamente o critério 

reportado à natureza dos bens jurídicos tutelados pelas respectivas normas 

incriminadoras, os crimes de acesso ilegítimo e de falsidade informática encontram-

se numa situação de concurso efectivo em relação aqueloutros crimes. 

III - Considerando a natureza dos bens jurídicos protegidos, numa relação de concurso 

aparente (legal) de subsidiariedade expressa encontram-se o crime de peculato, 

previsto e punido pelo art. 375.º, n.º 1 (norma dominante) e o crime de burla 

informática e nas comunicações, previsto e punido pelo art. 221.º, nºs 1 e 5, al. b) do 

mesmo diploma (norma dominada).  

IV - Em consequência, deve a arguida ser condenada, em concurso aparente com o 

referido crime de burla informática e nas comunicações, pela prática de um crime de 

peculato, previsto pelo art. 375.º, n.º 1 e punido nos termos do art. 221.º, números 1 

e 5, alínea b), ambos do CP.  

V - No âmbito das respectivas molduras penais abstractas, as penas parcelares de prisão 

de 3 anos, 3 anos, 6 anos e 3 anos, respectivamente impostas pelos crimes de acesso 

ilegítimo qualificado, falsidade informática, de peculato em concurso aparente com 

o crime de burla informática e nas comunicações, e de branqueamento revelam-se 

proporcionais à culpa da arguida e adequadas a garantir a protecção dos bens 

jurídicos tutelados pelas normas incriminadoras. 

VI - Do mesmo passo que, no âmbito da moldura penal abstracta do concurso, a pena 

conjunta de 7 anos de prisão, mostrando-se ajustada à culpa da arguida e às 

exigências de prevenção, cumpre de forma satisfatória as finalidades da punição.   

 

07-01-2021 

Proc. n.º 556/18.1TELSB.S1 - 5.ª Secção 

Isabel São Marcos (Relatora) 

Helena Moniz  

 

 Reclamação para a conferência 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Rejeição de recurso 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Pena única 

 Conclusões da motivação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Nulidade 
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 Prova proibida 

 Decisão interlocutória 

 Decisão que não põe termo ao processo 

 Inadmissibilidade  

 

I - O Tribunal da Relação do Porto ao confirmar o decidido pelo tribunal colectivo 

quanto às nulidades/proibições de valoração de prova arguidas não se pronunciou 

sobre o objecto do processo, antes sobre questões interlocutórias que não punham, 

nem eram susceptíveis de pôr termo à causa. 

II - Porque de acordo com o disposto na al. c) do n.º 1 do art. 400.º não é admissível 

recurso de acórdãos proferidos, em recurso, pelas relações que não conheçam, a final, 

do objecto do processo, conforme é jurisprudência corrente deste STJ não é a 

circunstância de a relação não ter conhecido em separado de tais matérias e serem 

inseridas no recurso da decisão final que conheça do objecto do processo que lhes 

poderá conferir recorribilidade, a reboque de algumas que possam ser objecto de 

recurso para o STJ, que no presente caso nem existem. 

III - Não podendo conhecer-se do recurso por inadmissibilidade em razão da dupla 

conforme e das medidas das penas, igualmente se não poderá conhecer das questões 

conexas com os respectivos crimes e colocadas a montante, como o são as questões 

da nulidade/valoração proibida de provas.  

 

07-01-2021 

Proc. n.º 3850/15.0T9AVR.P1.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (Relator)  

Clemente Lima 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Tribunal Constitucional 

 Força obrigatória geral 

 Constitucionalidade 

 Admissibilidade de recurso 

 Furto qualificado 

 Medida concreta da pena 

 Regime penal especial para jovens 

 Pena de prisão 

 Suspensão da execução da pena 

 Regime prova 

 

I - Os poderes de cognição do STJ, tal como demarcados pelo disposto nos arts. 434.º e 

432.º, n.º 1, al. b) e 400.º, n.º 1, als. e) e f), do CPP, não consentem o conhecimento, 

no STJ, das penas parcelares aplicadas em 1.ª instância e confirmadas ou mitigadas 

pelo Tribunal da Relação, do passo em que as penas parcelares e a pena única não 
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são superiores a 8 anos de prisão, conquanto, por via da jurisprudência firmada, com 

força obrigatória pelo acórdão, do Tribunal Constitucional n.º 595/2018, de 13 de 

Novembro de 2018 (Diário da República n.º 238, 1.ª série, de 11 de Dezembro de 

2018), seja de conceder o conhecimento das penas parcelares aplicadas, 

inovatoriamente, no Tribunal da Relação, aos arguidos. 

II - Revelando os autos que, em grupo, durante nove dias, os recorrentes, de 25 e 20 anos 

de idade, subtraíram rodas de diversos veículos automóveis, que destinavam à venda, 

com obtenção de proventos económicos, bens que foram parcialmente recuperados, 

não se verificando uma situação de continuação criminosa, e em vistas das condições 

pessoais, designadamente de inserção familiar e laboral, de cada um dos arguidos, 

figurando-se de aplicar a atenuação especial decorrente do regime penal especial para 

jovens a uma das penas parcelares, as penas únicas de 7 anos de prisão, de 6 anos e 

6 meses de prisão e de 7 anos e 6 meses de prisão, concretizadas no Tribunal da 

Relação, devem ver-se reduzidas, respectivamente, às penas de 5 anos de prisão, de 

4 anos e 6 meses de prisão e de 5 anos de prisão, todas suspensas na sua execução, 

com regime de prova. 

 

07-01-2021 

Proc. n.º 1044/18.1PVLSB.L1.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Habeas corpus 

 Processo de promoção e proteção 

 Menor 

 Acolhimento residencial 

 Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil 

 Inadmissibilidade 

 

I - Entende este STJ que uma medida de promoção e protecção de acolhimento 

residencial, mesmo aplicada a título provisório, não tem correspondência a uma pena 

de prisão ou a medida de coação restritiva da liberdade, aplicadas em processo crime.  

II -  Na jurisdição de menores, e concretamente no âmbito da LPCJP, as medidas de 

promoção e protecção, não visam penalizar quem quer que seja, mas, outrossim, 

beneficiar as crianças e jovens que estão em perigo, sendo os pressupostos de 

aplicação diferentes dos da aplicação de uma pena de prisão ou de uma medida de 

coação restritiva da liberdade. Por isso, os princípios orientadores da intervenção, são 

os definidos expressamente no art. 4.º da LPCJP, não se prevendo aí nenhum 

princípio orientador de penalização ou de restrição da liberdade pela prática de 

qualquer facto ilícito. 

III - Ao processo de promoção e protecção são aplicáveis subsidiariamente, as normas 

relativas ao processo civil declarativo comum, nos termos do disposto no art. 126.º, 

da LPCJP. Ainda que se conceda que esta norma se refere à fase de debate judicial e 

de recurso, ela não deixa de indicar claramente natureza não penal do regime jurídico 

de promoção e protecção de crianças e jovens. A que acresce, no presente caso, 
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estarmos perante um regime jurídico que se quis demarcar, propositadamente, do 

regime relativo a crianças agentes de factos qualificáveis pela lei penal como crime. 

IV - É de indeferir a providência de habeas corpus, nos termos do disposto no art. 223.º, 

n.º 4, al. a), do CPP. 

 

14-01-2021 

Proc. n.º 161/11.3TMCBR-D.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora)  

Eduardo Almeida Loureiro 

Manuel Braz 

 

 Recurso per saltum 

 Resistência e coação sobre funcionário 

 Detenção de arma proibida 

 Medida concreta da pena 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Suspensão da execução da pena 

 Cumprimento de pena 

 

I - No âmbito das respectivas molduras penais abstractas, as penas parcelares de prisão 

de 3 anos e 6 meses e de 2 anos e 6 meses, impostas pelos crimes de resistência e 

coacção sobre funcionário, previsto e punido pelo art. 347.º, nºs 1 e 2 do CP, e de 

detenção de arma proibida, previsto e punido pelos arts. 2.º, n.ºs 1, als. p), ar), e ae) 

e 3.º, nºs 2, al. v) e 6, al.a a), 86.º, nº 1, als. c) e e) da Lei n.º 5/2006, de 23-02, 

representam-se proporcionais à culpa do arguido e adequadas a satisfazer as 

necessidades de prevenção geral e especial. 

II - Em cúmulo jurídico daquelas penas parcelares de 3 anos e 6 meses e de 2 anos e 6 

meses de prisão com a pena parcelar de 1 ano prisão, aplicada ao arguido por um 

outro crime de detenção de arma proibida, previsto e punido pelo art. 86.º, n.º 1, al. 

e) da Lei n.º 5/2006, de 23-02, na redacção dada pela Lei n.º 50/2019, de 24-07, a 

pena conjunta de 4 anos e 6 meses de prisão mostra-se adequada e justa. 

III - Pena conjunta de 4 anos e 6 meses de prisão que terá de ser efectiva, uma vez que as 

exigências de prevenção feral e especial não  ficariam suficientemente asseguradas 

com a simples censura do facto e a  ameaça  da prisão. 

 

14-01-2021 

Proc. n.º 149/19.6GBLSA.S1 - 5.ª Secção  

Isabel São Marcos (Relatora)  

Helena Moniz 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 
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 Conhecimento superveniente 

 Data 

 Trânsito em julgado 

 Acórdão uniformizador de jurisprudência 

 

I - Improcede o recurso uma vez que os diversos cúmulos jurídicos realizados em 

conhecimento superveniente de concurso de crimes cumpriram o disposto nos arts. 

77.º e 78.º, do CP, e não contrariaram o AFJ n.º 9/2016.  

 

14-01-2021 

Proc. n.º 1008/14.4T9BRG-BC.G1.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora)  

Francisco Caetano 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena suspensa 

 Suspensão da execução da pena 

 Decurso do tempo 

 Extinção da pena 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

I - Nas situações em que o Tribunal procede à realização do cúmulo jurídico de penas 

sem previamente apurar da situação concreta da pena suspensa cujo período de 

suspensão se mostre já decorrido, é uniforme o entendimento do STJ de que, em 

semelhante caso, o tribunal incorre em nulidade. 

II - Uma vez que nada é referido quanto à extinção da pena suspensa na sua execução no 

acórdão recorrido, nem resulta dos autos, não se sabendo se já foi (ou não) declarada 

extinta (caso em que não deveria ser integrada no cúmulo jurídico), e seguindo 

jurisprudência constante deste STJ, o acórdão recorrido é nulo, nos termos do art. 

379.º, n.º 1, al. c), do CPP. 

 

14-01-2021 

Proc. n.º 231/18.7PBGMR.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora)  

Francisco Caetano 

 

 Instrução  

 Decisão instrutória 

 Despacho de não pronúncia 

 Tribunal da Relação 
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 Juiz 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Assistente 

 Crime 

 Difamação 

 Denúncia caluniosa 

 Causas de exclusão da culpa 

 Causas de exclusão da ilicitude 

 Direito de defesa 

 Indícios suficientes 

 

I - No crime de denúncia caluniosa o bem jurídico tutelado é não só a realização da 

justiça, no caso em apreço a justiça disciplinar, mas também a tutela do bom nome, 

da honra e consideração do caluniado. 

II - Quanto ao preenchimento do tipo objectivo o mesmo só ocorre quando 

comprovadamente a pessoa denunciada não tiver cometido o facto, mormente o 

ilícito disciplinar. 

III - Quanto ao tipo subjectivo do crime, mormente quando a conduta consistir na falsa 

imputação de falta disciplinar exige-se o dolo e desde logo a consciência da falsidade 

da imputação, “o que significa que o sujeito age contrariando o seu melhor saber 

(wieder bessere Wissen”), o mesmo é dizer que o agente sabe ser o visado inocente 

da infracção que lhe imputa”, o mesmo é dizer, ainda, que só o dolo directo é punível. 

IV - No caso de concurso de crimes de denúncia caluniosa e com o crime contra a honra 

do art.º 180.º do CP em caso de pronúncia e condenação prevalece a qualificação do 

crime punido com a pena mais greve sobre o da punição mais leve, em ordem à regra 

“lex specialis derogat legi generali”. 

V - Com referência ao crime de difamação a honra manifesta-se em duas vertentes. Por 

um lado, numa vertente interna, que tem a ver com a dignidade pessoal de cada um. 

Por outro, numa vertente externa, que tem a ver com a imagem que se reflecte perante 

a sociedade em geral. 

VI - Existe uma honra subjectiva ou interna, que corresponde ao juízo valorativo que cada 

pessoa faz de si próprio e uma honra objectiva ou externa, que corresponde à 

representação que os outros têm sobre o valor de uma pessoa, o mesmo é dizer, à 

consideração, bom nome, à reputação que uma pessoa goza no contexto social 

envolvente. 

VII - Sobre o que pode ou não ser considerado ofensivo da honra ou consideração a lei 

não fornece qualquer critério, pelo que terá que se partir do que a generalidade das 

pessoas pensa sobre o que razoavelmente deva ser considerado, ou não, ofensivo. 

VIII - Relevante para o preenchimento do crime de difamação é, assim, o meio onde se 

verifica a ofensa à honra ou consideração, a qualidade das pessoas entre quem ocorre, 

a forma como tal ocorre, o que tem como consequência que, só em face do caso 

concreto se pode afirmar se a conduta em presença é ou não ofensiva e preenche o 

tipo objectivo do crime de difamação. Em suma, interessará contextualizar as 

expressões eventualmente ofensivas da honra e consideração, sendo tal 

contextualização elemento essencial para aferir se as mesmas assumem tal natureza. 
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IX - Atento o princípio da unidade da ordem jurídica, um comportamento que é lícito no 

âmbito de determinado ramo do direito não pode ser punido por outro. 

 

14-01-2021 

Proc. n.º 30/15.8TRLSB.S1 - 5.ª Secção  

Francisco Caetano (Relator) 

Clemente Lima 

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Prazo da prisão preventiva 

 Acusação 

 Notificação 

 Arguido 

 Notificação ao mandatário 

 

I - O prazo máximo de duração da prisão preventiva a que se reporta o n.º 2 do art. 215.°, 

do CPP, conta-se desde a data do início daquela medida coactiva, caducando na data 

da dedução da acusação - que não na data em que a acusação foi notificada ao arguido 

ou ao respectivo mandatário. 

 

14-01-2021 

Proc. n.º 3/20.9FCOLH-E.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

Manuel Braz 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Conhecimento superveniente 

 Concurso de infrações 

 Roubo 

 Ofensa à integridade física simples 

 Resistência e coação sobre funcionário 

 Furto 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 Suspensão da execução da pena  

 Regime de prova 

 Condição da suspensão da execução da pena 

 Tratamento médico 

 Toxicodependência 
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I - No contexto dos factos apurados, relativos a crimes de roubo, de ofensa à integridade 

física, de resistência e coacção sobre funcionário e de furto, motivados pela 

dependência de drogas, praticados há cerca seis e quatro anos, por arguido ao tempo 

com 20/22 anos, agora com 26 anos de idade, dispondo de apoio familiar e de 

formação profissional, é de reduzir a 5 anos de prisão, suspensa na sua execução com 

regime de prova e tratamento à toxicodependência, a pena de 6 anos de prisão 

concretizada em 1.ª instância. 

 

14-01-2021 

Proc. n.º 16/17.8PBPDL.2.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso per saltum  

 Lenocínio 

 Extorsão 

 Roubo 

 Ofensa à integridade física simples 

 Ameaça 

 Coação 

 Criminalidade violenta 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I - Os factos revelam que, durante cerca de nove anos (entre 2010 e o Verão de 2018), 

o arguido viveu da exploração de mulheres que se prostituíam, extorquindo-lhes 

dinheiro, sob ameaça de espancamento e mesmo de morte, com exibição 

(designadamente) de uma faca, e com agressões à bofetada, o que se traduziu (como 

ademais se sublinha, com incontornável nitidez, no parecer que antecede) na prática 

de dezassete crimes, em concurso real, quatro deles (lenocínio) de execução 

reiterada, com ofensa de bens jurídicos diversos, como a liberdade e a 

autodeterminação e moral sexual (lenocínio), o património e a liberdade de acção e 

de decisão (extorsão), a propriedade, a vida, a integridade física, a liberdade de 

decisão e de acção (roubo), a integridade física (ofensa à integridade física) e a 

liberdade de acção e decisão (ameaça e coacção). 

II - Predominando os crimes de média criminalidade [conquanto violenta, na demarcação 

prevenida na al.a j) do art. l.º, do CPP], como os de lenocínio e de extorsão simples 

(puníveis com penas de prisão até 5 anos), avultam embora crimes de grande 

criminalidade, violenta, como o de roubo (punível com prisão até 8 anos), e 

especialmente violenta [art. 1.º, al. m), do CPP], como é o caso do crime de extorsão 

agravada (punível com pena até 15 anos de prisão). 

III - A apurada conduta do arguido foi exercida sobre quatro vítimas, sob ponderosos 

graus de ilicitude e de culpa. 
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IV - O arguido tem antecedentes por crimes de receptação, condução sem habilitação 

legal (quatro) e detenção de estupefacientes para consumo, sempre com condenação 

em penas de multa. 

V - Com cerca de 40 anos de idade, o arguido não tem hábitos de trabalho há mais de 10 

anos, vivendo «com o dinheiro que as companheiras angariavam com a prática da 

prostituição». Consome cannabis desde os 19 anos e opiáceos e cocaína desde os 23 

anos de idade. Sujeito a prisão preventiva à ordem destes autos desde 15 de Maio de 

2019, apenas tem visitas da última namorada. 

VI - A materialidade provada, encarada na sua globalidade, concede pois concluir (i) que 

a ilicitude dos factos é elevada, sendo-o também a culpa, lato sensu, (ii) que, 

prolongados e reiterados no tempo, os episódios denotam, por referência à 

personalidade unitária do arguido, um modo-de-ser e de vida refractário ao direito, 

tal seja, uma tendência criminosa, (iii) que, face à sua gravidade e reiteração, os 

factos suscitam forte repulsa social, reclamando pena de significado que reafirme 

inequivocamente os valores penais violados, (iv) que a personalidade do arguido 

revela grave desajustamento aos valores do direito penal, exigindo pena que, com 

firmeza, o reaproxime do respeito por eles, sendo que os comportamento aditivos 

ainda mais alertam para essa necessidade. 

VII - Naquele contexto, figura-se que a pena única de 9 anos e 6 meses de prisão, 

concretizada na instância, valorou as circunstâncias apuradas com adequado peso 

prudencial, por isso que o acórdão revidendo não merece nem suscita, qualquer 

intervenção ou suprimento reparatório. 

 

14-01-2021 

Proc. n.º 515/17.1PAALM.L1.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Despacho do Relator 

 Reclamação para a conferência 

 Tribunal da Relação 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Trânsito em julgado condicional 

 Inadmissibilidade 

 

14-01-2021 

Proc. n.º 388/20.7GDSTB-B.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Almeida Loureiro (Relator)  

António Gama 

Manuel Braz 

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada 
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 Pressupostos 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Identidade de factos 

 Alteração da qualificação jurídica 

 Alteração substancial dos factos 

 Alteração não substancial dos factos 

 Inadmissibilidade 

 

14-01-2021 

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

Eduardo Almeida Loureiro (Relator)  

António Gama 

 

 Recurso per saltum 

 Recurso da matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Incompetência 

 Competência material 

 Tribunal da Relação 

 

I - Constituindo o facto provado 9 matéria decisiva na determinação da pena única a 

aplicar, e havendo uma contestação clara desta matéria de facto pelo recorrente (que 

expressamente pretende remeter o Tribunal superior para as gravações das 

declarações do arguido prestadas em audiência), não podemos tirar outra conclusão 

que não seja a de que o presente recurso não se restringe a matéria de direito. 

II - Há uma impugnação expressa da matéria de facto, tendo subjacente o entendimento 

de que houve um erro no julgamento para o qual este STJ não tem poderes de 

cognição; para avaliar as declarações prestadas, é necessário reanalisar a prova 

produzida e não apenas analisar a decisão a partir do texto da decisão recorrida, pelo 

que o recurso abrange matéria para lá dos poderes de cognição atribuídos, pelo art. 

434.º, do CPP, ao STJ. Assim, considera-se este STJ incompetente em razão da 

matéria. 

 

21-01-2021 

Proc. n.º 490/20.5T8VRL.G1.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora) 

Francisco Caetano 

 

 Recurso per saltum  

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Non bis in idem 

 Pena única 
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 Medida concreta da pena 

 

I - De acordo com o disposto no art. 77.º, n.º 1, do CP, quando alguém tiver praticado 

vários crimes antes de transitar em julgado a condenação por qualquer deles é 

condenado numa única pena. E se, depois de uma condenação transitada em julgado, 

se mostrar que o agente praticou, anteriormente àquela condenação, outro ou outros 

crimes, importará também proceder à determinação de uma única pena de acordo 

com o disposto no art. 77.º do CP. Como vem sendo sublinhado pela jurisprudência 

dos nossos Tribunais superiores, o trânsito em julgado de uma condenação fixa uma 

clara linha de separação entre os crimes cometidos antes e depois da censura judicial, 

impedindo que as penas correspondentes a todos eles sejam abrangidas por uma única 

pena conjunta, não havendo, pois, quanto às penas sofridas em consequência da 

prática de crime posterior ao trânsito em julgado de uma outra condenação criminal 

um concurso entre estas penas mas antes uma sucessão de penas. Compreende-se que 

assim seja, pois nesta última hipótese, o agente, infringindo a solene advertência que 

lhe foi dirigida por via de uma condenação transitada em julgado, manifesta 

desconsideração pela ordem jurídico-penal.  

II - O Acórdão do STJ nº 9/2016, de 28.04.2016, in Processo n.º 330/13.1PJPRT-A. P1-

A. S1, da 5ª Secção, publicado no DR, 1ª série, nº 111, de 09-06-2016 fixou 

jurisprudência no sentido de que o momento temporal a ter em conta para a 

verificação dos pressupostos do concurso de crimes, com conhecimento 

superveniente, é o do trânsito em julgado da primeira condenação por qualquer dos 

crimes em concurso. 

III - Apenas há lugar a cúmulo jurídico no tocante aos crimes que se encontram numa 

relação de concurso – ou seja, se entre os factos não se interpuser o trânsito em 

julgado de qualquer decisão condenatória –, sendo de afastar deste âmbito, os casos 

de reincidência ou de sucessão de crimes. Consequentemente, a jurisprudência do 

STJ vem rejeitando o chamado cúmulo por arrastamento, que consiste em cumular 

as penas correspondentes a crimes que se encontram numa relação de concurso com 

pena(s) atinente(s) a crime(s) cometido(s) posteriormente ao trânsito em julgado da 

primeira condenação, embora antes do trânsito em julgado de outra condenação. Nos 

casos em que uma pena está em concurso simultaneamente com outras penas que, ao 

invés, não estão numa relação de concurso entre si (dito de outro modo se há duas ou 

mais penas que entre si estão numa relação de sucessão), mas existe uma outra pena 

que está em concurso com qualquer daquelas, esta “pena-charneira” não tem a 

virtualidade de “arrastar” todas as demais penas para um único concurso. 

IV - Em face de vários crimes conhecidos supervenientemente, sendo uns cometidos antes 

do primeiro trânsito em julgado e outros depois, embora anteriormente ao trânsito 

em julgado da última condenação, impõe-se, assim, a realização de dois ou mais 

cúmulos jurídicos, com fixação de duas ou mais penas únicas autónomas, de 

execução sucessiva, integrando um desses cúmulos os crimes cometidos até ao 

primeiro trânsito em julgado, e o(s) outro(s) cúmulo(s) os crimes posteriores que se 

encontrem entre si numa relação de concurso.  

V - Assim, se depois de referenciada a primeira condenação transitada em julgado deste 

segundo grupo de condenações, se concluir que nem todos os crimes são anteriores 
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a tal momento, terá de operar-se outro ou outros cúmulos, seguindo-se sempre a 

mesma metodologia supradita.  

VI - No tocante ao segmento final do citado art. 78.º, nº 1, refira-se que a alteração 

legislativa operada pela citada Lei n.º 59/2007, apenas alterou o regime do 

conhecimento superveniente do concurso relativamente a penas cumpridas, 

dispondo-se agora que estas são descontadas no cumprimento da pena única aplicada 

ao concurso de crimes, regime este que não é aplicável a penas prescritas ou extintas 

(maxime as penas de prisão suspensas, entretanto declaradas extintas pelo decurso 

do prazo de suspensão, nos termos do art. 57.º, n.º 1), uma vez que, não tendo sido 

cumpridas, não podem ser descontadas na pena única, sob pena de injustificado 

agravamento desta pena. 

VII - Aliás, constituindo o desconto na pena única a razão de ser da integração no cúmulo 

jurídico de penas já cumpridas, compreende-se que o campo privilegiado de atuação 

do desconto seja o das penas de prisão efetiva (que se mostrem cumpridas), podendo 

ver-se no sentido de apenas serem passíveis desta redução penas ou medidas 

privativas da liberdade. Ora, as penas prescritas ou extintas (por causa diversa do 

cumprimento de prisão efetiva) não entram no concurso, pois, de outra forma, 

interviriam como um injusto factor de dilatação da pena única, sem justificação 

material, já que essas penas, pelo decurso do tempo, foram “apagadas” da ordem 

jurídico-penal, por renúncia (definitiva) do Estado à sua execução (a sua integração 

no cúmulo aumentaria o limite máximo da moldura aplicável e, mesmo, nalgumas 

situações, o limite mínimo, sem qualquer vantagem para o condenado, em virtude de 

nada haver para descontar). 

VIII - De entre os vários princípios constitucionais, em matéria penal, destaca-se o 

princípio ne bis in idem – previsto no art. 29.º, n.º 5, da CRP. Daí que se deva 

considerar fundamental a garantia conferida aos cidadãos de não sofrerem uma dupla 

perseguição pelos mesmos factos.  

IX - A pena aplicável tem como limite máximo a soma das penas concretamente aplicadas 

aos vários crimes, não podendo ultrapassar os vinte e cinco anos, e como limite 

mínimo a mais elevada das penas concretamente aplicadas aos vários crimes. E as 

regras da punição do concurso de crimes estão previstas no art. 77.º do CP, devendo 

na medida da pena ser considerados, em conjunto, os factos e a personalidade do 

agente. 

X - A imposição de tais limites não transforma a decisão cumulatória num mero exercício 

de aritmética atenta a necessidade de apreciação, quer dos factos, quer das 

circunstâncias em que os mesmos foram praticados e, na fixação da pena única, deve 

ponderar-se tudo o que milite a favor ou contra o agente. Com a fixação da pena 

conjunta pretende-se sancionar o agente, não só pelos factos individualmente 

considerados, mas também e especialmente pelo respetivo conjunto, não como mero 

somatório de factos criminosos, mas enquanto revelador da dimensão e gravidade 

global do comportamento delituoso do agente, visto que a lei manda que se considere 

e pondere, em conjunto, (e não unitariamente) os factos e a personalidade do agente. 

Importante na determinação concreta da pena conjunta será, pois, a averiguação sobre 

se ocorre ou não ligação ou conexão entre os factos em concurso, a existência ou não 

de qualquer relação entre uns e outros, bem como a indagação da natureza ou tipo de 
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relação entre os factos, sem esquecer o número, a natureza e gravidade dos crimes 

praticados e das penas aplicadas, tudo ponderado em conjunto com a personalidade 

do agente referenciada aos factos, tendo em vista a obtenção de uma visão unitária 

do conjunto dos factos, que permita aferir se o ilícito global é ou não produto de 

tendência criminosa do agente, bem como fixar a medida concreta da pena dentro da 

moldura penal do concurso. 

XI - Concordamos com o Tribunal a quo, pois tendo em conta a natureza dos factos 

praticados e a diversidade de comportamentos assumidos pelo arguido, o mesmo 

evidencia uma personalidade incapaz de se reger pelos valores tutelados pelo direito. 

Estamos perante um elevado grau de ilicitude dos factos praticados pelo recorrente, 

consubstanciado no elevado desvalor dos múltiplas crimes por si praticados, sendo 

elevadas as exigências de prevenção geral que se fazem sentir, não só pelo alarme 

social que os crimes em apreço provocam, como também pela sua danosidade social, 

designadamente o caso dos crimes de furto qualificados, dos crimes de ameaça 

agravada, e do crime de resistência e coacção sobre funcionário, sendo também 

elevadas as necessidades de prevenção especial face ao número dos crimes praticados 

(18 crimes) que integram este cúmulo e às condenações já sofridas. 

XII - É certo que são diversos os tipos de ilícitos praticados pelo arguido, ofendendo 

vários bens jurídicos protegidos, desde o património, à integridade física e pessoal, a 

segurança rodoviária e a autoridade policial, evidenciando uma elevada ilicitude e 

culpa e um comportamento reiterado de desrespeito pelas regras em sociedade, sendo 

desta forma, elevadas as exigências de prevenção geral e especial. Porém, há que ter 

em conta que também estamos perante um universo de 4 crimes de condução em 

estado de embriaguez e 1 crime de desobediência (por não pretender ser submetido 

ao teste do álcool) e perante 1 crime de injúria, 3 crimes de ameaças e 1 crime de 

resistência e coação sobre funcionário, sendo que estes últimos 5 crimes  foram 

perpetrados contra agentes de autoridade num contexto do arguido ser interceptado a 

conduzir veiculo automóvel, com excesso de álcool no sangue, sendo todos os crimes 

perpetrados no ano de 2017. 

XIII - Com efeito, o elevado número de crimes praticados pelo arguido, leva a concluir 

por alguma predisposição do arguido para a prática de crimes, considerando-se ainda 

a repetição delituosa após anteriores condenações, o que significa que as advertências 

traduzidas naquelas penas para que encetasse uma conduta em conformidade com o 

direito, de nada lhe serviram. Por outro lado, verifica-se que é elevada a intensidade 

do dolo nos vários crimes cometidos, na sua vertente de dolo directo. A nível pessoal, 

resulta que o arguido foi acompanhado no Centro de Respostas integradas onde 

efectuou tratamento relativo à sua problemática de consumo de estupefaciente, 

registando recaídas e que pese embora beneficiasse, antes de ser detido, do apoio dos 

seus avós e da companheira, mantinha um quotidiano desorganizado, preocupando-

se com a satisfação imediata das suas necessidades e anseios. Todavia, dos factos 

provados resulta também que o recorrente, actualmente um adulto com 36 anos de 

idade, continua a dispor de apoio familiar, sendo visitado no Estabelecimento 

Prisional pelos seus avós maternos e pela sua companheira, que tem mantido um 

comportamento adequado no estabelecimento prisional e encontra-se a fazer 

tratamento de substituição com metadona, pelo que, espera-se que o 
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circunstancialismo que agora vivencia em ambiente de reclusão e face às várias penas 

que tem de cumprir (cumprimento sucessivo), possa reverter o curso da sua história 

de vida.  

XIV - Perante o quadro acima evidenciado, entendemos que uma pena única de 6 anos - 

fixada ligeiramente abaixo da pena fixada pelo Tribunal de 1.ª instância – ainda se 

mostra justa, adequada e equitativa a realizar as finalidades da punição, permitindo e 

potenciando a ressocialização do arguido. Porém, atendendo às elevadas exigências 

de prevenção geral e especial que estas condenações reclamam, a que acima fizemos 

referência, entendemos que uma pena única abaixo dos 6 anos de prisão já não realiza 

de forma adequada e equitativa as finalidades mínimas da punição, como pretende o 

recorrente. 

 

21-01-2021 

Proc. n.º 2684/15.6T9VIS.C1.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Almeida Loureiro 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Homicídio qualificado 

 Tentativa 

 Ofensa à integridade física qualificada 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Recurso da matéria de facto 

 Inadmissibilidade 

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

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I - O recurso interposto pelo arguido pode ser conhecido pelo STJ, mas tão só, na 

medida em que se quadre no âmbito dos respectivos poderes de cognição. Com efeito, 

por força do disposto nos arts. 432.º, n.º 1, al. b) e 434.º, do CPP, o STJ pode apenas 

reexaminar a matéria de direito (sem prejuízo do conhecimento oficioso dos vícios 

previstos nos n.ºs 2 e 3, do art. 410.º, do CPP que sejam evidenciados pela decisão 

recorrida), tal seja, não pode conhecer das questões inerentes ao julgamento sobre a 

matéria de facto, nem das questões que concernem à própria formulação da decisão 

de 1.ª instância (como as nulidades e os vícios de procedimento), que já não estão 

sob apreciação. Aliás, este regime de recurso para o STJ efectiva, de forma adequada, 

a garantia do duplo grau de jurisdição, traduzida no direito de reapreciação da questão 

por um tribunal superior, quer quanto a matéria de facto, quer quanto a matéria de 

direito, consagrada no art. 32.º, n.º 1, da CRP, enquanto componente do direito de 

defesa em processo penal, reconhecida em instrumentos internacionais que vigoram 

na ordem interna e vinculam o Estado Português ao sistema internacional de 

protecção dos direitos humanos. O recurso é por isso, a esta luz, e neste segmento, 
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manifestamente improcedente. Pelo exposto, neste segmento, o recurso não é 

admissível, pelo que vai rejeitado.  

II - O arguido, neste seu recurso perante o STJ, vem reeditar, na motivação, o alegado 

perante o Tribunal da Relação. Entende o Recorrente que esta decisão decorreu de 

uma errada interpretação da matéria de facto e de uma incorrecta aplicação do direito. 

Ora, como se tem repetidamente afirmado na jurisprudência deste Supremo Tribunal 

e na doutrina, os recursos judiciais não servem para conhecer de novo da causa. Os 

recursos constituem meios processuais destinados a garantir o direito de reapreciação 

de uma decisão de um tribunal por um tribunal superior, havendo que, na sua 

disciplina, distinguir dimensões diversas, relacionadas com o fundamento do recurso, 

com o objecto do conhecimento do recurso e com os poderes processuais do tribunal 

de recurso, a considerar conjuntamente. O que significa que, verificados que se 

mostrem os fundamentos para recorrer (pressupostos da admissibilidade do recurso), 

o objecto do conhecimento do recurso delimita-se pelas questões identificadas pelo 

recorrente que digam respeito a questões que tenham sido conhecidas pelo tribunal 

recorrido ou que devessem sê-lo, com as necessárias consequências ao nível da 

validade da própria decisão, assim se circunscrevendo os poderes do tribunal de 

recurso, sem prejuízo do exercício, neste âmbito, dos poderes de conhecimento 

oficioso necessários e legalmente conferidos em vista da justa decisão do recurso. 

Como se tem insistido, o recurso constitui apenas um “remédio processual” que 

permite a reapreciação, em outra instância, de decisões sobre matérias e questões 

submetidas a decisão do tribunal de que se recorre. 

III - Feito o necessário saneamento e enquadrando a peça recursória em análise, esta tem 

por objecto um acórdão proferido em recurso pelo TRL que confirmou a decisão da 

1.ª instância “in totum” e aplicou, em cúmulo jurídico, pena de prisão superior a 8 

anos, visando exclusivamente o reexame de matéria de direito, da competência deste 

tribunal (nos termos do disposto nos arts. 432.º, n.º 1, al. b) e c) e 2, 434.º e 400.º, n.º 

1, als. e) e f), todos do CPP), nos termos supra expostos. 

IV - Em 1.º lugar, quanto à questão retomada neste recurso e já discutida nas Instâncias, 

em que põe em causa o modo como o tribunal valorou a prova (nomeadamente a 

prova testemunhal e o vídeo), embora não invoque expressamente os vícios do n.º 2, 

do art. 410.º, do CPP, “pretextua” o vício de insuficiência para a decisão da matéria 

de facto provada - n.º 1, al a), daquela norma -, e questionando o uso que o tribunal 

recorrido fez do princípio da livre apreciação da prova (conforme o disposto no art. 

127.º, do CPP). Por um lado, ressalta-se que os vícios previstos no art. 410.º, n.º 2, 

do CPP não podem ser confundidos com uma divergência entre a convicção pessoal 

do recorrente sobre a prova produzida em audiência e a convicção que o tribunal 

firme sobre os factos, no respeito pelo princípio da livre apreciação da prova inscrito 

no art. 127.º do CPP. Por outro lado, em vista do recorte conceitual daquele princípio, 

tal como sedimentado na doutrina e na jurisprudência, e atenta a factualidade provada 

e a fundamentação respectiva (supra transcritas), não se divisa que o Tribunal da 

Relação de Lisboa tenha ficado com qualquer dúvida relativamente à culpabilidade 

do arguido, relativamente a cada um dos crimes em que foi condenado (a dúvida 

relevante é, necessariamente, a do Tribunal, que não a do recorrente), e muito menos 

que tenha resolvido qualquer non liquet em desfavor deste. 
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V - Neste particular, o que releva, necessariamente, é a convicção que o tribunal forme 

perante as provas produzidas em audiência, sendo ineficaz, no âmbito da ponderação 

exigida pela função do controlo ínsita na identificação dos vícios do art. 410.º, n.º 2, 

do CPP, a convicção pessoalmente formada pelo recorrente e que ele próprio 

alcançou sobre os factos. 

VI - Em síntese: quanto a vícios de procedimento, importa deixar expresso que, no caso, 

mesmo oficiosamente, do texto da decisão revidenda, não se evidencia qualquer dos 

vícios previstos no art. 410.º, n.º 2, do CPP. Com efeito, investigada que foi a 

materialidade sob julgamento, não se vê que a matéria de facto provada seja 

insuficiente para fundar a solução de direito atingida, não se vê que se tenha deixado 

de investigar toda a matéria de facto com relevo para a decisão final, não se vê 

qualquer inultrapassável incompatibilidade entre os factos julgados provados ou 

entre estes e os factos julgados não provados ou entre a fundamentação probatória e 

a decisão, e, de igual modo, não se detecta na decisão recorrida, por si e com recurso 

às regras da experiência comum, qualquer falha ostensiva na análise da prova ou 

qualquer juízo ilógico ou arbitrário. 

VII - Sem embargo, dando por adquirido que o STJ pode, mesmo de ofício, pronunciar-

se sobre qualquer desrespeito pelas regras atinentes à escolha e medida da pena [no 

caso, tão apenas da pena unitária, face à medida das penas parcelares e por referência 

ao disposto nos arts. 432.º n.ºs 1, als. b) e c) e 2, e 400.º, n.º 1, al. e) e f), do CPP], 

vejamos. 

VIII - Nos termos do disposto no art. 77.º, do CP, a pena unitária abstracta situa-se entre 

o limite mínimo 6 anos, e o limite máximo de 15 anos e 6 meses de prisão, foi 

concretizada, nas instâncias, em 8 anos e 6 meses de prisão. 

IX - O art. 77.º, n.º 1, do CP, estabelece que o critério específico a usar na fixação da 

medida da pena única é o da consideração em conjunto dos factos e da personalidade 

do agente. 

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

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

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

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

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

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

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

respectivo conjunto,  e não como mero somatório de factos criminosos, mas enquanto 

revelador da dimensão e gravidade global do comportamento delituoso do agente, 

visto que a lei manda se considere e pondere, em conjunto (e não unitariamente), os 

factos e a personalidade do agente, como se o conjunto dos factos fornecesse a 

gravidade do ilícito global perpetrado. O todo não equivale à mera soma das partes 

e, além disso, os mesmos tipos legais de crime são passíveis de relações existenciais 

diversíssimas, a reclamar uma valoração que não se repete, de caso para caso. A este 

novo ilícito corresponderá uma nova culpa (que continuará a ser culpa pelo facto) 

mas, agora, culpa pelos factos em relação – afinal, a valoração conjunta dos factos e 

da personalidade, de que fala o Código Penal. 
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XI - Na avaliação da personalidade– unitária – do agente relevará, sobretudo, a questão 

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

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

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

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

XII - Acresce que importará relevar o efeito previsível da pena sobre o comportamento 

futuro do agente (exigências de prevenção especial de socialização). Realce-se ainda 

que na determinação da medida das penas parcelar e única não é admissível uma 

dupla valoração do mesmo factor com o mesmo sentido: assim, se a decisão faz apelo 

à gravidade objectiva dos crimes está a referir-se a factores de medida da pena que 

já foram devidamente equacionados na formação das penas parcelares. Será, assim, 

o conjunto dos factos que fornece a gravidade do ilícito global perpetrado, sendo 

decisiva para a sua avaliação a conexão e o tipo de conexão que entre os factos 

concorrentes se verifique. Um dos critérios fundamentais em sede daquele sentido de 

culpa, numa perspectiva global dos factos, é o da determinação da intensidade da 

ofensa e dimensão do bem jurídico ofendido, sendo certo que assume significado 

profundamente diferente a violação repetida de bens jurídicos ligados à dimensão 

pessoal, em relação a bens patrimoniais.  

XIII - Por outro lado, importa determinar os motivos e objectivos do agente no 

denominador comum dos actos ilícitos praticados e, eventualmente, dos estados de 

dependência, bem como a tendência para a actividade criminosa expressa pelo 

número de infracções, pela sua permanência no tempo, pela dependência de vida em 

relação àquela actividade. Na avaliação da personalidade expressa nos factos é todo 

um processo de socialização e de inserção, ou de repúdio pelas normas de 

identificação social e de vivência em comunidade, que deve ser ponderado.  

XIV - O art. 77.º, n.º 2, do CP, por seu turno, estabelece que pena aplicável tem como 

limite máximo a soma das penas concretamente aplicadas aos vários crimes, não 

podendo ultrapassar 25 anos tratando-se de pena de prisão e 900 dias tratando-se de 

pena de multa; e como limite mínimo a mais elevada das penas concretamente 

aplicadas aos vários crimes. Será, assim, o conjunto dos factos que fornece a 

gravidade do ilícito global perpetrado, sendo decisiva para a sua avaliação a conexão 

e o tipo de conexão que entre os factos concorrentes se verifique.  O concurso de 

crimes tanto pode decorrer de factos praticados na mesma ocasião, como de factos 

perpetrados em momentos distintos, temporalmente próximos ou distantes. Por outro 

lado, o concurso tanto pode ser constituído pela repetição do mesmo crime, como 

pelo cometimento de crimes da mais diversa natureza. Por outro lado, ainda, o 

concurso tanto pode ser formado por um número reduzido de crimes, como pode 

englobar inúmeros crimes. 

XV - Revertendo ao caso, não pode deixar de sublinhar-se a elevada gravidade, da 

conduta do recorrente, a justificar pelas penas parcelares concretizadas na instância 

e relativas ao objecto do recurso (homicídio qualificado, na forma tentada). Quanto 

à pena do cúmulo, afigura-se que, na ponderação conjunta dos factos e da 

personalidade do arguido recorrente, se mostra concretizada em medida adequada e 

proporcionada às circunstâncias de facto apuradas. Salienta-se o facto de as penas 

parcelares terem sido concretizadas em medida próxima dos correspondentes limites 
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mínimos e de a pena única se ter estabelecido em medida ligeiramente inferior ao 

ponto médio da pena abstractamente aplicável.  Vale, assim, por dizer que o exame 

da concreta medida da pena estabelecida na instância, suscitado pelo presente 

recurso, não deve aproximar-se desta, senão quando haja de prevenir-se e emendar-

se a fixação de um determinado quantum em violação dos princípios e regras 

pertinentes, cumprindo precaver qualquer pena abusiva, relativamente a uma 

concreta pena que ainda se revele congruente e proporcionada. 

XVI - Na determinação da medida concreta da pena, as instâncias levaram em conta e 

ponderaram adequada e fundadamente, todas as circunstâncias concretas em que os 

crimes foram cometidos, nomeadamente quanto ao significativo grau de ilicitude do 

facto (inapelável foi a tentativa de eliminação directa de uma vida), considerando o 

modo de execução (tendo sido empregue uma energia criminosa significativa, tendo 

agido de uma forma pensada, mas incontida e sem percepção dos limites, não 

sabendo avaliar a dimensão da conduta que levou a cabo ), o valor (supremo) do bem 

jurídico violado – a vida – e as suas consequências, o dolo directo e intenso, (tendo 

o arguido agido em circunstâncias que fizeram com que a tensão ou pulsão dos 

instintos primários não tivesse siso vencida por uma solidez de personalidade que 

não podia, nem devia deixar de estar presente) na conduta do arguido anterior e 

posterior aos crimes, as condições pessoais e económicas do arguido (alguma 

inserção laboral) e os seus antecedentes criminais.  

XVII - Há que, como se acentuou, ponderar as exigências antinómicas de prevenção geral 

e de prevenção especial, em particular as necessidades de prevenção especial de 

socialização “que vão determinar, em último termo, a medida da pena”, seu “critério 

decisivo”, com referência à data da sua aplicação, tendo em conta as circunstâncias 

a que se refere o art. 71.º do CP, nomeadamente as condições pessoais do agente e a 

sua situação económica e a conduta anterior e posterior ao facto, especialmente 

quando esta tenha em vista a reparação das consequências do crime, que relevam por 

esta via. Destacam-se, no caso, nestas circunstâncias, as reveladoras de acentuadas 

exigências de prevenção especial, decorrentes do trajecto de vida do arguido e das 

suas condições pessoais, de anteriores condenações reveladoras da não sensibilidade 

às penas, o que não permite a formulação de um juízo razoável de prognose positivo 

de preparação para manterem uma conduta ilícita (como se diz na decisão recorrida 

: (…) denota fraca capacidade de descentração e consciência crítica procurando 

desvincular-se da mesma e atribuindo a factores externos, a sua origem. (…).  

XVIII - Assim, considerando os factos na sua globalidade, as circunstâncias 

anteriormente referidas e as qualidades de personalidade do arguido manifestada na 

sua prática, em que se destaca a violência de comportamento, devidamente 

circunstanciado e descrito no acórdão recorrido, e sem necessidade de mais 

considerandos, tudo ponderado em conjunto, como impõem os arts. 40.º, 71.º e 77.º, 

do CP, não se encontra fundamento que permita justificar a redução da pena aplicada, 

na base da consideração de esta não se mostrar adequada e proporcional à gravidade 

dos factos e às necessidades de prevenção e de socialização que a sua aplicação visa 

realizar (art. 40.º, n.º s e 2, do CP). 

 

21-01-2021 
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Proc. n.º 537/17.2PLLRS.L2.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Almeida Loureiro 

 

 Recurso de revisão 

 Inconciliabilidade de decisões 

 Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

 Liberdade de expressão 

 Difamação 

 Advogado 

 Mandato forense 

 

I - O recurso de revisão visa, não uma reapreciação do anterior julgado, mas uma nova 

decisão assente em novo julgamento da causa, com base em novos dados de facto. 

II - No termos do art. 451.º, n.º 1, do CPP, o «requerimento a pedir a revisão é apresentado 

no tribunal onde se proferiu a sentença que deve ser revista». 

III - A definição do foro competente para a recepção do pedido e para a tramitação de 

toda a fase rescindente preliminar regulada nos arts. 452.º a 454.º depende, assim e 

em última razão, da identificação da decisão revidenda. 

IV - Havendo condenação por tribunal de 1ª instância confirmada por tribunal da Relação, 

a decisão revidenda é a sentença daquela instância, complementada pelo acórdão do 

recurso.  

V - Sendo, assim, competente para a recepção do pedido e para a tramitação da fase 

rescindente preliminar o tribunal de 1ª instância e não o da Relação. 

VI - Na decisão revidenda, o requerente foi condenado pela prática de um crime de 

difamação agravada p. e p. pelos arts. 180.º n.º 1 e 184.º do CP, mas o TEDH 

considerou que a decisão do tribunal português não era necessária numa sociedade 

democrática e que houve violação do art. 10.º da CEDH. 

VII - Deve ser autorizada a revisão, de acordo com a al. g) do n.º 1 do art. 449.º do CPP, 

se a sentença vinculativa proferida por uma instância internacional for inconciliável 

com a sentença criminal condenatória proferida pelo Estado português ou se 

suscitarem dúvidas graves sobre a justiça da condenação. 

 

21-01-2021 

Proc. n.º 140/08.8TAGVA-B.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Almeida Loureiro (Relator)  

António Gama 

Manuel Braz 

 

 Recurso per saltum  

 Furto qualificado 

 Furto 

 Condução perigosa de veículo rodoviário 

 Roubo 
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 Ofensa à integridade física simples 

 Concurso de infrações 

 Pena única  

 Princípio da proibição da dupla valoração 

 Toxicodependência 

 Arrependimento 

 

I - Na determinação da pena única do concurso de crimes está vedada a dupla valoração, 

isto é a valoração de circunstâncias que o legislador já integrou na previsão do tipo 

de ilícito (art. 71.º, n.º 2), e só destas. A ponderação na determinação da pena única 

de circunstâncias já valoradas na determinação das penas singulares não está vedada, 

quer porque não é proibida, quer porque a nova valoração é feita sob uma outra e 

diversa perspetiva “em conjunto, os factos e a personalidade do agente” (art. 77.º/1, 

CP), possibilitando os factos e as circunstâncias esta bifuncionalidade (CLAUS 

ROXIN, Derecho Penal Parte General, Tomo II, 2014, p. 992).  

 

21-01-2021 

Proc. n.º 13/19.9PGAOAZ.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Recurso per saltum  

 Roubo 

 Tentativa 

 Qualificação jurídica 

 In dubio pro reo 

 Valor diminuto 

 Pena parcelar  

 Concurso de infrações 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I - A determinação do valor das quantias monetárias suscetíveis de apropriação é 

essencial, como pressuposto da qualificação ou não do crime de roubo e da 

determinação da moldura penal abstrata. 

II - Quando dos factos provados não consta qualquer indicação sobre o valor - 

quantificado ou quantificável, por referência a valores monetários - das coisas 

tentadas roubar, e não sendo tal valor revertível à noção de facto notório, porque 

necessita ser provado, a ausência de circunstâncias que permitam ao menos uma 

quantificação aproximada, relevante e segura para satisfazer o respeito pelo princípio 

da tipicidade, não pode ser interpretada in pejus, em desfavor do arguido.  

III - Nesse caso, na qualificação jurídico-penal apenas se poderá considerar o valor mais 

favorável, contido na definição legal de valor diminuto, não podendo ter lugar a 

qualificação do crime (art. 204.º, n.º 2, al. f, do CP) por efeito do disposto no art. 

204.º, n.º 4. 
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21-01-2021 

Proc. n.º 202/20.3PAPTM.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Recurso da matéria de facto 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Inadmissibilidade 

 Abuso sexual 

 Crime de trato sucessivo 

 Qualificação jurídica 

 Alteração da qualificação jurídica 

 Medida concreta da pena 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 

I - Incorre na prática, não de um crime de trato sucessivo, mas de uma pluralidade de 

crimes em número correspondente ao das vezes em que, com as condutas tidas pelo 

agente contra a mesma ofendida e durante mais de um ano, se preencheram os 

respectivos tipos legais previstos e punidos pelos arts. 171.º, n.ºs 1 e 2, e 177.º, n.º 1, 

al. a), CP. 

II - Não viola o disposto no art. 424.º, n.º 3 do CPP a decisão da Relação que, na 

procedência dada ao recurso interposto pelo MP, que suscitou a questão, alterou a 

qualificação jurídica, sobre a qual o arguido se pronunciou na resposta que 

apresentou ao motivado pelo recorrente e ao parecer emitido pelo Ministério Público 

no tribunal de recurso. 

III - No âmbito das respectivas molduras penais abstractas previstas para os crimes de 

abuso sexual de crianças e de actos sexuais com adolescentes, as penas parcelares de 

prisão de 4 anos e de 1 ano impostas ao arguido pela prática de cada um dos onze 

crimes do primeiro daqueles tipos legais e dos catorze crimes do segundo dos 

referidos tipos legais, e a pena conjunta fixada em 6 anos de prisão representam-se 

proporcionais à culpa do arguido e adequadas à satisfação das exigências de 

prevenção geral e também especial. 

 

28-01-2021 

Proc. n.º 53/17.2JABRG.G1.S1 - 5.ª Secção  

Isabel São Marcos (Relatora) 

Helena Moniz 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Decisão penal absolutória 

 Pena parcelar 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 
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 Tribunal Constitucional 

 Força obrigatória geral 

 Constitucionalidade 

 Admissibilidade de recurso 

 Homicídio  

 Tentativa 

 Detenção de arma proibida 

 Recurso da matéria de facto 

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

 Erro notório na apreciação da prova 

 In dúbio pro reo 

 Contradição insanável 

 Insuficiência da matéria de facto 

 Nulidade de acórdão 

 Dever de fundamentação 

 Falta de fundamentação 

 Alteração dos factos 

 Prova por reconhecimento 

 Documento autêntico 

 Livre apreciação da prova 

 Direito de defesa 

 Dolo 

 

I - O acórdão do Tribunal da Relação é recorrível no que concerne aos crimes pelos 

quais os arguidos foram condenados. No que se reporta ao crime de homicídio 

tentado, ultrapassando a pena parcelar aplicada ao 1.º arguido os 5 anos de prisão, e 

tendo sido revertida a decisão absolutória da 1.ª instância, não se verifica o requisito 

da confirmação que vedaria o recurso ao abrigo do art. 400.º, n.º 1, al. f), conjugado 

com o art. 432.º, n.º 1, al. b), ambos do CPP. 

II - Em relação à pena parcelar de 4 anos e 6 meses de prisão aplicada ao 2.º arguido pela 

prática de um crime de homicídio tentado, e ainda as penas relativas aos crimes de 

detenção de arma proibida (a ambos os arguidos), justamente tendo em consideração 

a reversão de decisão absolutória na condenação em prisão efectiva pelo TRL, 

também é recorrível, por força do TC 595/2018, que julgou inconstitucional o art. 

400.º, n.º 1, do CPP, nessas circunstâncias. 

III - Questão diversa da i (recorribilidade) são os poderes cognitivos do STJ, ou seja, os 

limites da sua competência.  

IV - O STJ apenas tem competência para o reexame da matéria de direito (art. 434.º, do 

CPP).  A alusão na primeira parte do art. 434.º, do CPP não significa que o STJ possa 

sindicar e alterar a matéria de facto. O que lhe é permitido é aferir, oficiosamente, se 

do texto da decisão recorrida, por si só, ou conjugado com as regras da experiência, 

se verificam os vícios elencados no art. 410.º, n.º 2, do CPP.  

V - Para além disso, o STJ tem, ainda, competência para conhecer questões que 

oficiosamente deva apreciar, como sejam as nulidades do acórdão do Tribunal da 

Relação – arts. 379.º, n.º1 e 425.º, n.º 4, do CPP - , ou nulidades que deva conhecer 
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– art. 410.º, n.º 3 - , proibições de prova, ou outras invalidades - inexistência, 

irregularidade ao abrigo do art. 123.º, n.º 2 - , ou seja, pelo menos daquelas que não 

foram objecto de dupla conforme e não estejam abarcadas pela irrecorribilidade. 

VI - Esta competência do STJ limitada ao reexame da matéria de direito não sofre 

qualquer ampliação nos casos de reversão de uma decisão absolutória na condenação 

em prisão efectiva pelo Tribunal da Relação.  

VII - A apreciação de Direito, e a válvula de segurança conferida pela possibilidade de 

conhecer dos erros vício elencados no art. 410.º, n.º 2, do CPP, e outros vícios de 

conhecimento oficioso, é considerado como suficiente para acautelar as garantias de 

defesa do arguido no terceiro grau de jurisdição.  

VIII - Sendo certo que, esta restrição de competência do STJ não foi colocada em causa 

pelo citado acórdão do TC (595/2018). Este acórdão apenas julgou inconstitucional 

a impossibilidade de acesso ao STJ quando o arguido se vê confrontado com uma 

condenação no Tribunal da Relação, após ter sido absolvido pela 1.ª Instância, mas 

não a norma que cinge o poder cognitivo do STJ ao reexame de Direito. Não obstante, 

o grau de sindicância de tais vícios por parte do STJ tem de ser exigente, já que é a 

única forma de apreciar justiça da condenação em pena de prisão de que o arguido é 

alvo por decisão de Tribunal da 2.ª Instância. 

IX - A interpretação do recurso, destarte das suas conclusões, enquanto acto jurídico – 

art. 295.º CC -, permite desdobrá-lo em duas dimensões. Num plano fáctico: ou seja, 

uma pretensão no sentido de que o STJ reexamine as provas existentes nos autos, 

reavalie e analise as provas de que se socorreram os tribunais da 1.ª instância e o 

Tribunal da Relação e, a partir desse exame, conclua se existiu, ou não, erro de 

julgamento. Ora, este pedido vai para além da competência do STJ. Nomeadamente, 

exarceba a sua competência, emitir pronúncia sobre a existência de violação do 

princípio do in dubio pro reo por reporte à matéria de facto. Ora, o STJ está impedido 

de avaliar a prova dos autos, concatená-la, e decidir se da sua conjugação resulta uma 

dúvida insuperável, que deveria ter conduzido a que se dessem como não provados 

factos nos quais a condenação se baseou. 

X - Se nessa vertente o STJ não poderá conhecer do recurso, existe uma outra dimensão, 

que emana do mesmo, sobre o qual existe dever de pronúncia, (ainda para mais) numa 

situação de reversão de absolvição, em condenação em prisão efectiva. Os 

recorrentes apelam à existência do erro notório de apreciação da prova plasmado no 

art. 410.º, n.º 2, al. c), do CPP, erro – vício, que defendem emergir do texto da decisão 

recorrida, bem como invocam a inconstitucionalidade da interpretação da valoração 

da prova por reconhecimento. Se é certo, como já vimos, que não é admissível o 

recurso com fundamento nos erros - vício do art. 410.º, n.º 2, do CPP, quando deriva 

da análise de recurso, em que os recorrentes almejam um reexame de facto, nada 

proíbe que os recorrentes pugnem por um reexame de Direito por via de tais vícios, 

assente na análise do texto da decisão recorrida, por si só, ou em conjugação com as 

regras da experiência. Tanto para mais, quando o recurso também assenta em outros 

fundamentos, como seja, a validade de interpretação de norma probatória. E, é 

patente que também os recorrentes pretendem uma sindicância do STJ, sob este 

prisma - erro vício adveniente de notório erro na apreciação da prova -, como resulta 

evidente, quando aludem ao “texto da decisão recorrida”. Aliás, o conhecimento de 
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todos os vícios elencados no art. 410.º, n.º 2, do CPP, é oficioso para o STJ – acórdão 

do STJ n.º 7/95,  em que se fixou jurisprudência no seguinte sentido: “É oficioso, 

pelo tribunal de recurso, o conhecimento dos vícios indicados no art. 410.º, n.º 2, do 

CPP, mesmo que o recurso se encontre limitado à matéria de direito”.  

XI - O que ainda é mais premente para garantir o processo equitativo, fair trail, as 

garantias de defesa, o exercício efectivo do direito ao recurso, o acesso ao Direito e 

aos Tribunais, quando o recorrente apenas pode apelar ao STJ para reverter uma 

condenação, que o foi, em pena de prisão efectiva – arts. 20.º, n.ºs 1 e 4, 32.º, n.º 1, 

ambos da CRP, art. 6.º, n.º 1, da CEDH, art. 14.º, n.º 1, do PIDCP, art. 47.º, da 

CDFUE, e art. 10.º, da DUDH. Razões de justiça que, aliás, estiveram subjacentes à 

prolação do referido acórdão do STJ n.º 7/95, para fixar jurisprudência no sentido do 

conhecimento oficioso dos vícios do art. 410.º, n.º 2, do CPP. 

XII - Também a invocação de interpretação inconstitucional fica sob a alçada do reexame 

de Direito, estando conexionada com a questão da prova proibida, e interligada com 

o vício do erro notório na apreciação da prova.  

XIII - Não obstante, também é dever do STJ conhecer oficiosamente de nulidades que 

inquinem o acórdão do Tribunal da Relação, conforme resulta do art. 379.º, 

conjugado com o art. 425.º, n.º 4, ambos do CPP. Tal como ocorre em relação ao 

conhecimento oficioso dos erros vício elencados no art. 410.º, n.º 2, do CPP (se tal 

resultar do texto da decisão recorrida, por si só, ou conjugados com as regras da 

experiência), esta sindicância do STJ, reafirma-se, revela especial importância para 

acautelar as garantias de defesa dos arguidos e o exercício efectivo do direito do 

recurso, quando estão em causa reversões de absolvição em penas de prisão efectivas, 

permitindo detectar quaisquer vícios que possam inquinar a decisão condenatória. 

Vícios esses que se não forem expurgados não permitem concluir pela existência de 

uma condenação justa ou, dito de outro modo, de uma decisão processualmente 

válida e, como tal, legítima, ao abrigo dos valores de um estado de Direito 

democrático e que se rege pelos valores de tutela da dignidade da pessoa humana. 

Acresce que, solução diversa da obrigação de conhecer tais nulidades “permitiria a 

subsistência de sentenças nulas, não obstante as mesmas terem sido reexaminadas 

pelos tribunais superiores.”. 

XIV - O acórdão recorrido padece de nulidade relacionada com vícios de fundamentação, 

nos termos dos arts. 374.º, n.º 2, 379.º, n.º 1, al. a) e 425.º, n.º 4, todos do CPP. O 

dever de fundamentação do Tribunal da Relação, em regra, não é coincidente com o 

da 1.ª instância, não só, porque o âmbito da competência é divergente, mas também, 

porque quando sindica a matéria de facto, por regra, abordam questões pontuais. No 

entanto, essa maior aproximação à fundamentação exigida a um tribunal de 1.ª 

instância, já existe nos casos em que o Tribunal da Relação condena ex novo, em 

virtude de um reexame das provas. A condenação, inovatória, apenas ocorreu na 2.ª 

Instância, por via de um julgamento da matéria de facto pelo Tribunal da Relação 

dissonante daquele que a 1.ª Instância tinha realizado. Ou seja, ao dar como provados 

factos anteriormente dados como não provados, e nos quais assentou a condenação 

dos arguidos pela prática do crime de homicídio tentado e detenção de arma proibida, 

o Tribunal da Relação julgou e examinou prova, tal qual o fez o Tribunal da 1.ª 

instância. Na prática, funcionou como uma nova análise do material probatório e 
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formação de uma nova convicção, que divergiu do Tribunal de 1.ª Instância. Nessa 

medida não pode existir qualquer afrouxamento no dever de fundamentação, quer 

por imperativo constitucional – art. 205.º, n.º 1, da CRP -, quer por imperativo legal 

– arts. 97.º, n.º 5 e 374.º, n.º 2, ambos do CPP-. A fundamentação não tem de ser 

exaustiva. Pode ser sucinta. Mas, da mesma tem de emergir o percurso lógico seguido 

pelos julgadores da Relação para considerar provados factos que a 1.ª Instância 

considerou que não o estavam. A fundamentação deve revelar as razões da bondade 

da decisão, permitindo que ela se imponha, dentro e fora do processo, sendo uma 

exigência da sua total transparência, já que através dela se faculta aos respectivos 

destinatários e à comunidade, a compreensão dos juízos de valor e de apreciação 

levados a cabo pelo julgador. Assim, o dever de fundamentação apresenta uma dupla 

finalidade, extraprocessual e intraprocessual: extraprocessual, uma vez que constitui 

condição de legitimação externa da decisão, ao permitir a verificação dos 

pressupostos, critérios, juízos de racionalidade e de valor e motivos que 

determinaram a decisão; e, intraprocessual, porque permite a reapreciação da decisão 

por via do sistema de recursos. 

XV - Não o tendo feito, padece o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de uma 

nulidade, nos termos do art. 379.º, n.º 1, al. a), do CPP, correspondentemente 

aplicável ex vi art. 425.º, n.º 4, do mesmo Código. Não podendo ser suprida pelo STJ, 

por respeitar a matéria de facto subtraída à sua competência, implica que seja 

proferida nova decisão no tribunal recorrido, tendo em vista o suprimento desta 

nulidade, devendo, de igual forma, serem retiradas as consequências que se venham 

a revelar necessárias, nos termos do n.º 3, do art. 403.º, do CPP, relativamente a toda 

a decisão (art. 379.º, n.º 2 e 3, do CPP, e isto, sem prejuízo da anulação do julgamento 

que adiante analisaremos, infra 47.).  

XVI - Resulta do acórdão do TRL o aditamento de um facto provado, para além daqueles 

que foram julgados provados/ não provados pelo Tribunal da 1.ª Instância. Assim, a 

Relação julgou também provado que os arguidos “agiram deliberada, livre e 

conscientemente, sabendo que as suas condutas eram previstas e punidas pela lei 

penal”. Trata-se de factualidade atinente à culpabilidade. Uma vez que o AFJ n.º 

1/2015 decidiu que o dolo culpa não pode ser integrada por via do art. 358.º, do CPP, 

para lograr o acrescento de tal factualidade no objecto do processo, pelo menos 

deveria chamar-se à colação o art. 359.º, do CPP. O que não pode suceder é condenar 

inovatoriamente utilizando um facto novo que nem sequer se deu conhecimento aos 

arguidos, o que inquina, também, o acórdão do TRL, desta nulidade. Acresce que, na 

fundamentação de Direito, não se explicita as razões da pena única, aplicada aos 

arguidos, sendo que a menção genérica a “personalidade” e a “culpa” não se pode 

considerar como uma pronúncia expressa exigível a um tribunal (ainda mais patente 

quando estão em causa in casu privações da liberdade- prisão- de vários anos). Por 

fim, na fundamentação de direito, apesar de se aludir à verificação dos elementos 

subjectivos dos crimes de homicídio tentado e de detenção de arma proibida, omite-

se qualquer referência ao conhecimento e vontade (em qualquer das modalidades de 

dolo) de matar e deter arma proibida (a única referência é à culpabilidade, mas que, 

como salientámos, são realidades diversas). 
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XVII - Enferma o acórdão recorrido do vício de erro notório na apreciação da prova, 

ínsito no art. 410.º, n.º 2, al. c), do CPP. O STJ não pode examinar as provas dos 

autos e daí retirar a sua convicção no que se reporta aos factos. Tarefa que no nosso 

sistema processual penal apenas pertence à 1.ª Instância e ao Tribunal da Relação. O 

erro - vício do art. 410.º, n.º 2, do CPP, tem de emergir do texto da decisão recorrida, 

por si, ou conjugada com as regras da experiência. É, portanto, um exame que não 

tem por reporte as provas em si mesmo, mas o objecto da análise, sendo o próprio 

texto que as examina.  

XVIII - Deve, contudo, desde já, afastar-se o princípio do in dubio pro reo a que os 

recorrentes apelam como causa do erro notório na apreciação da prova. Apenas se 

pode apreciar da violação desse princípio na vertente jurídica. Ou seja, somente se 

pode concluir uma afronta ao mesmo, quando do texto da decisão recorrida, por si 

só, ou conjugado com as regras de experiência, resulta que os julgadores ficaram com 

dúvidas sobre determinada factualidade, mas, não obstante, deram os factos como 

provados. Ora, neste aspecto, o Coletivo de Juízes da Relação que alterou a matéria 

de facto, foi peremptório, no sentido que a prova que indicam, demonstra a 

facticidade que usaram para condenar os arguidos pela prática do crime de homicídio 

tentado e de detenção de arma proibida. 

XIX - Mas, oficiosamente, o STJ pode aferir se do texto do acórdão é possível descortinar 

tal erro vício com sustentáculo num outro fundamento que não a violação do in dubio 

pro reo. O erro notório da apreciação da prova é um juízo subsequente ao exame da 

prova. Ou seja, partir do texto da decisão recorrida, da sua interpretação e análise 

emerge um lapso evidente na apreciação da prova. O que é firmado no texto contende 

com as próprias conclusões que foram retiradas da prova ou a sua análise fere 

princípio jurídico ou direito material probatório. O erro notório na apreciação da 

prova é um vício do raciocínio na apreciação das provas, evidenciado pela simples 

leitura do texto da decisão, nomeadamente, através da leitura da matéria de facto e 

da fundamentação da matéria de facto.  

XX - A prova por reconhecimento é um meio de prova pré-constituído, que é 

documentado em auto, e que, enquanto documento autêntico (arts. 99.º e 169.º, do 

CPP), prova que foram prestadas as declarações que ali constam (as de 

reconhecimento, sendo que as demais estão sujeitas ao regime do art. 356.º, do CPP).  

Ou seja, sem prejuízo da prova da falsidade, presume-se que as declarações que 

constam do auto de reconhecimento correspondem ao declarado pela pessoa que 

procedeu àquele. Se quisermos, deve considerar-se provado que a pessoa que 

reconheceu, o fez nos termos por si declarados e que constam do auto. Questão 

diversa é se essa declaração de reconhecimento corresponde à realidade. É que, a 

prova por reconhecimento está sujeita à livre apreciação da prova, nos termos do 

disposto no art. 127.º, do CPP, e deve ser conjugada com a demais prova. A mesma 

não prova, por si só, o crime. Pelo que, tal como outra prova, poderá ser 

descredibilizada.  

XXI - Foi o que fez o Tribunal da 1.ª Instância, depois de a interligar com as declarações 

antagónicas no julgamento. O acórdão do Tribunal da Relação ao afirmar que o 

Tribunal de 1.ª instância violou o disposto no art. 147.º, do CPP “ao afastar a força 

probatória dos referidos autos de reconhecimento” e que dessa forma cometeu um 
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“erro notório na apreciação da prova ao julgar não provados os factos constantes dos 

pontos 1 a 10 dos factos não provados”, aponta no sentido de que a prova por 

reconhecimento tem uma força probatória tarifada, vinculativa, no sentido 

incriminatório de um arguido, interpretação essa, que divergindo do art. 127.º, do 

CPP é, efectivamente, como salientam os recorrentes, limitadora das garantias de 

defesa e da presunção de inocência, e como tal, violadora da CRP, concretamente do 

art. 32.º, n.º 1, da CRP.  

XXII - A valoração de declarações de uma testemunha prestadas na fase anterior ao 

julgamento está submetida ao regime do art. 356.º, do CPP. Assim, não se 

enquadrando nessas condições de valoração, não poderia ser utilizado o por si 

anteriormente declarado, para descredibilizar o por si declarado em audiência de 

julgamento, momento processual em que vigora o pleno contraditório, e onde, em 

regra, todas as provas devem ser produzidas e examinadas , nos termos do disposto 

no art. 355.º, do CPP. Ainda dentro dos limites da análise do texto da decisão 

recorrida, poderá concluir-se que a mesma padece de um erro na parte em que 

atribuiu à prova por reconhecimento, uma força probatória inequívoca no sentido da 

incriminação dos arguidos, e na decisão de afastar a credibilidade da testemunha HG 

em audiência de julgamento, tendo por base as provas que invoca no acórdão e a 

análise que faz das mesmas. 

XXIII - O acórdão do TRL condenou os arguidos pela prática de um crime de homicídio 

tentado. Contudo, se percorrermos os factos dados como provados não consta 

nenhuma factualidade atinente ao dolo de matar (em qualquer uma das modalidades). 

A factualidade é insuficiente para concluir pela verificação do elemento subjectivo 

da tentativa. Ou seja, desde logo, para se verificar a componente cognitiva da vontade 

de matar, os arguidos teriam de saber que poderiam atingir zonal letal do corpo do 

visado. Se assim não for, o elemento intelectual apenas pode sustentar uma tentativa 

de ofensas corporais (qualificadas). Aliás, a menção “causando-lhe perigo para a vida 

e integridade física”, ainda mais acentua esse vício. O crime de homicídio pelo qual 

foram condenados é um crime de dano, e não um crime de perigo.Logo, têm de saber 

que o disparo é apto a atingir zona letal do corpo, causando a morte do visado. Se o 

seu conhecimento apenas se situa na aptidão para causar perigo de morte, mas não a 

morte em si, então não se verifica o elemento cognitivo da tentativa (para 

percepcionar esta destrinça basta pensar no crime de condução, perigo em que o 

elemento subjectivo se reconduz ao conhecimento de perigo daquele modo de 

conduzir; mas, quando o veículo é utilizar para matar, entramos, aí sim, na esfera da 

tentativa de homicídio). 

XXIV - Os factos são totalmente omissos em relação ao elemento volitivo da tentativa de 

matar. Trata-se de matéria relativa à culpabilidade, que não supre a ausência de factos 

relativos ao elemento volitivo da tentativa de matar. 

XXV - Verificam-se todos os erros- vício elencados nas als. a), b) e c), do n.º 2, do art. 

410.º, do CPP. Ora, os erros apontados implicam alteração da matéria de facto e 

reanálise da prova que não compete ao STJ, que pela abrangência dos vícios implica 

um novo julgamento. 

XXVI - O acórdão recorrido padece ainda das nulidades acima apontados. Sendo certo 

que os erros vício se sobrepõem as nulidades. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

68 

Número 279 – Janeiro de 2021 

XXVII - Determina-se o reenvio do processo para o Tribunal da Relação de Lisboa, para 

a realização de novo julgamento, atendendo a todos os vícios assinalados neste 

acórdão, nos termos e de acordo com o supra aduzido. No acórdão final a proferir 

deverá considerar-se o expendido no que concerne às nulidades apontadas, sendo 

que, em relação aos aditamentos factuais, deverá respeitar-se o estatuído nos arts. 

358.º, 359.º, do CPP, sem prejuízo da jurisprudência plasmada no AFJ n.º 1/2015. 

 

28-01-2021 

Proc. n.º 727/17.8PASNT.L1.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Almeida Loureiro 

 

 Recurso per saltum  

 Roubo 

 Concurso de infrações 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

I - Por acórdão do Tribunal Colectivo de 1ª Instância foi o arguido, ora recorrente, 

condenado pela prática dos crimes descritos em supra 2., e explicitando, no processo 

principal, e Apensos, A, E, C, B, D, I ,G, de oito crimes de roubo qualificado, 

consumados, p. e p. pelo art. 210.º, n. º s 1 e 2, alínea b), por referência ao art. 204.º, 

n. º 2, al. f), ambos do CP, nas seguintes penas parcelares, respectivamente: 3 anos e 

2 meses de prisão; 3 anos e 2 meses de prisão; 3 anos e 2 meses de prisão; 3 anos e 2 

meses de prisão; 3 anos e 3 meses de prisão; 3 anos e 2 meses de prisão; 3 anos e 3 

meses de prisão; 3 anos e 2 meses de prisão, Bem como, pela comissão de um crime 

de roubo simples, na forma tentada, p. e p. pelos arts. 210.º, n. º 1, 22.º e 23.º do CP 

(Apenso M) na pena de 10 meses de prisão; pela comissão de um crime de roubo 

qualificado, na forma tentada, p. e p. pelos arts. 210.º, n. º s 1 e 2, al. b), 204.º, n. º 2, 

al. f), 22.º e 23.º, do CP (Apenso J), na pena de 2 anos e 2 meses de prisão. Pela 

comissão de dois crimes de roubo (desqualificados), p. e p. pelos arts. 210.º, n. º s 1 

e 2, al. b), 204.º, n. º 2, al. f) e n. º 4 (Apensos H e K), na pena de 1 ano e 2 meses de 

prisão, por cada um; pela prática de um crime de furto qualificado, p. e p. pelo art. 

204.º, n. º 2, al. f), (apenso F) na pena de 2 anos e 2 meses de prisão. E, na pena única 

de 6 anos e 2 meses de prisão. 

II - Vem o recorrente pedir a alteração da pena única, que considera manifestamente 

exagerada, entendendo que se justifica a aplicação de uma pena, em cúmulo jurídico, 

não superior a cinco anos de prisão, suspensa na sua execução, alegando ter sido 

violado o disposto no art. 77.º, n.ºs 1 e 2, do CP, na medida em que a decisão recorrida 

teve em conta, para a fixação da pena única, a culpa, as necessidades de prevenção e 

a consideração em conjunto dos factos e da personalidade do agente e não critérios 

matemáticos, entendendo que a pena única deverá ser fixada em 4 anos e 4 meses, 

que corresponde ao acréscimo de 1/3 à pena parcelar mais elevada (3 anos e 4 meses). 
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III - O STJ pode, mesmo de ofício, pronunciar-se sobre qualquer desrespeito pelas regras 

atinentes à escolha e medida da pena [no caso, tão apenas da pena unitária, face à 

medida das penas parcelares e por referência ao disposto no art. 432.º, n.ºs 1, al. c) e 

2, do CPP]. 

IV - O art. 77.º, n.º 1, do CP, estabelece que o critério específico a usar na fixação da 

medida da pena única é o da consideração em conjunto dos factos e da personalidade 

do agente. Não tendo o legislador nacional optado pelo sistema de acumulação 

material (soma das penas com mera limitação do limite máximo) nem pelo da 

exasperação ou agravação da pena mais grave (elevação da pena mais grave, através 

da avaliação conjunta da pessoa do agente e dos singulares factos puníveis, elevação 

que não pode atingir a soma das penas singulares nem o limite absoluto legalmente 

fixado), é forçoso concluir que, com a fixação da pena conjunta, se pretende 

sancionar o agente, não só pelos factos individualmente considerados, mas também 

e especialmente pelo respectivo conjunto,  e 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 - Professor 

Jorge de Figueiredo Dias, em “Direito Penal Português – As Consequências Jurídicas 

do Crime”, Aequitas, 1993, pp. 290-292, como se o conjunto dos factos fornecesse a 

gravidade do ilícito global perpetrado. 

V - O todo não equivale à mera soma das partes e, além disso, os mesmos tipos legais de 

crime são passíveis de relações existenciais diversíssimas, a reclamar uma valoração 

que não se repete, de caso para caso.  

VI - A este novo ilícito corresponderá uma nova culpa (que continuará a ser culpa pelo 

facto) mas, agora, culpa pelos factos em relação – afinal, a valoração conjunta dos 

factos e da personalidade, de que fala o Código Penal. Na avaliação da 

personalidade– unitária – do agente relevará, sobretudo, a questão de saber se o 

conjunto dos factos é reconduzível a uma tendência ou, eventualmente, mesmo a uma 

“carreira” criminosa, ou tão-só a uma pluriocasionalidade que não radica na 

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

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

que importará relevar o efeito previsível da pena sobre o comportamento futuro do 

agente (exigências de prevenção especial de socialização). Realce-se ainda que na 

determinação da medida das penas parcelar e única não é admissível uma dupla 

valoração do mesmo factor com o mesmo sentido: assim, se a decisão faz apelo à 

gravidade objectiva dos crimes está a referir-se a factores de medida da pena que já 

foram devidamente equacionados na formação das penas parcelares. Será, assim, o 

conjunto dos factos que fornece a gravidade do ilícito global perpetrado, sendo 

decisiva para a sua avaliação a conexão e o tipo de conexão que entre os factos 

concorrentes se verifique. Um dos critérios fundamentais em sede daquele sentido de 

culpa, numa perspectiva global dos factos, é o da determinação da intensidade da 

ofensa e dimensão do bem jurídico ofendido, sendo certo que assume significado 

profundamente diferente a violação repetida de bens jurídicos ligados à dimensão 

pessoal, em relação a bens patrimoniais. Por outro lado, importa determinar os 

motivos e objectivos do agente no denominador comum dos actos ilícitos praticados 
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e, eventualmente, dos estados de dependência, bem como a tendência para a 

actividade criminosa expressa pelo número de infracções, pela sua permanência no 

tempo, pela dependência de vida em relação àquela actividade. Na avaliação da 

personalidade expressa nos factos é todo um processo de socialização e de inserção, 

ou de repúdio pelas normas de identificação social e de vivência em comunidade, 

que deve ser ponderado.  

VII - O art. 77.º, n.º 2, do CP, por seu turno, estabelece que pena aplicável tem como 

limite máximo a soma das penas concretamente aplicadas aos vários crimes, não 

podendo ultrapassar 25 anos tratando-se de pena de prisão e 900 dias tratando-se de 

pena de multa; e como limite mínimo a mais elevada das penas concretamente 

aplicadas aos vários crimes. Será, assim, o conjunto dos factos que fornece a 

gravidade do ilícito global perpetrado, sendo decisiva para a sua avaliação a conexão 

e o tipo de conexão que entre os factos concorrentes se verifique. O concurso de 

crimes tanto pode decorrer de factos praticados na mesma ocasião, como de factos 

perpetrados em momentos distintos, temporalmente próximos ou distantes. Por outro 

lado, o concurso tanto pode ser constituído pela repetição do mesmo crime, como 

pelo cometimento de crimes da mais diversa natureza. Por outro lado, ainda, o 

concurso tanto pode ser formado por um número reduzido de crimes, como pode 

englobar inúmeros crimes. 

VIII - Como se diz no Parecer da Sra. Procuradora-Geral Adjunta junto deste Supremo 

Tribunal, se aplicado o critério seguido pelo recorrente, haveria de fazer acrescer à 

pena máxima -6 anos e 2 meses de prisão - 1/3 de cada uma das demais penas 

parcelares - sendo certo que a diferença se computa em 18 anos e 10 meses, o que 

permitiria ir até um acréscimo de 6 anos e 3 meses de prisão, pelo que a pena única 

se fixaria em 12 anos e 5 meses de prisão. E prossegue que, importa salientar que 

seguindo esta alegação, conduziria a que o recurso apresentasse um fundamento 

jurisprudencial, que nolens volens, vai contra o seu pedido. E finaliza, dizendo que o 

arguido faz uma interpretação incorrecta da jurisprudência citada na sua motivação 

de recurso, na medida em que o que vem sendo defendido doutrinal e 

jurisprudencialmente é que, como critério orientador para fixação da pena única, se 

ache o valor de 1/3 relativo ao intervalo das penas parcelares, correspondente à 

diferença entre a pena parcelar mais elevada e a soma total das penas parcelares 

aplicadas, valor esse que acrescerá à parcelar mais elevada. Pelo que, seguindo a sua 

argumentação, a pena única poderia ter sido fixada em quantum superior. 

IX - Entendemos que o que defende o arguido se limita a encontrar 1/3 da pena parcelar 

mais elevada (1 ano e 1 mês) e “somá-la” a essa pena parcelar mais elevada, 

encontrando, desta feita, a requerida pena de 4 anos e 4 meses de prisão. O que, 

simplesmente, vai ao arrepio de toda a jurisprudência deste Tribunal e, por mais, do 

texto da própria lei. 

X - No caso em apreço, como se diz no acórdão recorrido, e bem, a pena única em 

abstracto fixa-se entre 3 anos e 3 meses, no seu limite mínimo, por ser a pena parcelar 

mais elevada, e, em 25 anos, pela soma de todas as penas, no seu limite máximo. 

XI - E como vimos, o Acórdão recorrido teve precisamente em atenção quer os factos, 

quer a personalidade do agente, tendo feito uma correcta aplicação de todas as 

normas legais que o caso convoca, ou seja, da imagem global do facto e da 
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personalidade do agente, como se vê da fundamentação, e ponderou, 

designadamente, o período curto da actuação do recorrente -entre 3 de Novembro de 

2019 e 7 de Janeiro de 2020- o montante pouco elevado de cada quantitativo de que 

se apropriou, ainda que, no conjunto, atingisse 2848,00€, mas também as graves 

necessidades de prevenção geral, que em relação a este tipo de crimes motivados pelo 

consumo de estupefacientes é muito impressiva e julgou como adequada a fixação 

da pena única, como vimos supra, em 6 anos e 2 meses de prisão.  

XII - Pelo que quanto à pena do cúmulo, afigura-se, pois, que na ponderação conjunta dos 

factos e da personalidade do arguido recorrente, se mostra concretizada em medida 

adequada e proporcionada às circunstâncias de facto apuradas. 

XIII - Salienta-se o facto de as penas parcelares terem sido concretizadas em medida 

próxima dos correspondentes limites mínimos e que, em consequência, a pena única 

se ter estabelecido em medida ligeiramente inferior ao ponto médio da pena 

abstractamente aplicável.  

XIV - Vale, assim, por dizer, que o exame da concreta medida da pena estabelecida na 

instância, suscitada pelo presente recurso, não deve aproximar-se desta, senão 

quando haja de prevenir-se e emendar-se a fixação de um determinado quantum em 

violação dos princípios e regras pertinentes, cumprindo precaver qualquer pena 

abusiva, relativamente a uma concreta pena que ainda se revele congruente e 

proporcionada. Pelo que se mantém. 

 

28-01-2021 

Proc. n.º 1484/19.9PBBRG.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Almeida Loureiro 

 

 Despacho de arquivamento do inquérito 

 Juiz  

 Despacho 

 Rejeição 

 Requerimento de abertura de instrução 

 Requisitos 

 Factos essenciais 

 Crime 

 Assistente 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 Inadmissibilidade 
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Proc. n.º 32/16.7TRLSB - 5.ª Secção  

Eduardo Almeida Loureiro (Relator) 

António Gama 

 

 Recurso per saltum 
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 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Violência doméstica 

 Roubo 

 Burla informática e nas comunicações 

 Falsidade de depoimento ou declaração 

 Nulidade de acórdão 

 Dever de fundamentação 

 Factos essenciais 

 Falta de fundamentação 

 

28-01-2021 

Proc. n.º 315/16.6GAVFX.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Almeida Loureiro (Relator) 

António Gama 

 

 Recurso per saltum  

 Decisão interlocutória 

 Meios de obtenção de prova  

 Busca 

 Apreensão 

 Meio de transporte 

 Defensor 

 Constituição obrigatória de advogado 

 Intérprete 

 Nulidade 

 Omissão de pronúncia 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida concreta da pena 

 

I - Na realização de busca e posterior apreensão, devidamente autorizada, a um atrelado 

de um veículo automóvel de visado desconhecedor da língua portuguesa, 

relativamente a quem existia mera suspeita de transporte de cocaína, não é obrigatória 

a assistência de defensor nem a nomeação de intérprete. 

II - No caso, nem sequer era necessário o mandado de busca e apreensão pois no âmbito 

das medidas cautelares e de polícia o OPC podia levar a cabo o procedimento. A 

prova que foi obtida é uma prova real – foram apreendidas coisas – independente de 

qualquer colaboração ou declaração do arguido. O recorrente não foi condenado com 

base em qualquer declaração que prestou, ou numa autorização que deu para realizar 

qualquer ato que necessitasse de ser autorizado, sem que tivesse entendido o pleno 

sentido do que lhe foi perguntado. A busca e apreensão realizou-se sem a colaboração 

do recorrente, que não era necessária e podia ter sido levada a cabo mesmo contra a 

vontade do recorrente. 
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III - Seria impraticável a investigação criminal se o OPC perante a iminência de crime 

tivesse de pedir a nomeação de defensor e intérprete. A realidade é incontornável, há 

momentos irrepetíveis, se o OPC não age no momento apropriado ou o crime se 

consuma ou o suspeito se põe em fuga. 

IV - Não está o juiz ou o tribunal, numa mesma instância, obrigado a decidir questões já 

decididas, porque o requerente discorda da anterior decisão. A discordância da 

anterior decisão resolve-se, como no caso aconteceu, com a interposição de recurso 

e não com a repetição da decisão. Decidida uma questão pelo JI em inquérito, não 

tem de ser repetida, v.g. em instrução, no início da audiência de julgamento e na 

decisão final. Já não será assim se o juiz ou tribunal, na mesma instância, entender, 

diversamente do anteriormente decidido, que se está perante uma nulidade de um 

meio de prova ou uma proibição de prova. 

V - Tendo o acórdão conhecido das questões que lhe competia apreciar, não sendo a 

questão da nulidade da busca e apreensão questão a conhecer, porque já decidida e 

com recurso interposto ainda pendente, não se verifica a nulidade por omissão de 

pronúncia do acórdão condenatório 
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Abuso de confiança contra a Segurança Social 21 

Abuso sexual 62 

Abuso sexual de crianças 22 

Acesso ilegítimo 41 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 35 

Acórdão uniformizador de jurisprudência 46 

Acusação 48 

Admissibilidade 34 

Admissibilidade de recurso 13, 24, 43, 63 

Advogado 60 

Alteração da qualificação jurídica 38, 51, 62 

Alteração dos factos 63 

Alteração não substancial dos factos 51 

Alteração substancial dos factos 38, 51 

Ameaça 49 

Anomalia psíquica 6 

Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil

 34, 44 

Apoio judiciário 34 

Apreensão 73 

Arguição de nulidades 36 

Arguido 25, 48 

Arguido ausente 7 

Arrependimento 61 

Ascendente 16 

Assistente 14, 47, 73 

Atenuação especial da pena 5, 8, 29 

Audiência de julgamento 40 

B 

Bem jurídico protegido 41 

Branqueamento 7, 41 

Burla 7 

Burla informática e nas comunicações 41, 73 

Busca 73 

Busca domiciliária 20 

C 

Caso julgado material 7 

Causas de exclusão da culpa 47 

Causas de exclusão da ilicitude 47 

Coação 49 

Coação sexual 22 
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Competência material 51 

Competência territorial 7, 36 

Conclusões da motivação 15, 42 

Concurso aparente 41 

Concurso de infrações 2, 7, 11, 14, 16, 35, 41, 45, 

46, 48, 52, 61, 69, 73 

Condição da suspensão da execução da pena 36, 48 

Condições pessoais 5, 34, 36, 38 

Condução perigosa de veículo rodoviário 17, 61 

Confirmação in mellius 22 

Conhecimento superveniente  2, 7, 11, 14, 16, 35, 

45, 46, 48, 52, 73 

Constitucionalidade 10, 24, 43, 63 

Constituição obrigatória de advogado 73 

Contradição insanável 63 

Conversão 3 

Convite ao aperfeiçoamento 6, 14, 15, 73 

Crime 47, 73 

Crime de trato sucessivo 62 

Criminalidade violenta 1, 49 

Cumprimento de pena 6, 39, 45 

Cúmulo anterior 14 

Cúmulo jurídico 2, 7, 8, 11, 14, 16, 29, 32, 35, 45, 

46, 48, 52, 73 

Cúmulo por arrastamento 11 

D 

Dano morte 16 

Danos não patrimoniais 16 

Data 46 

Decisão instrutória 46 

Decisão interlocutória 13, 42, 73 

Decisão penal absolutória 63 

Decisão que não põe termo ao processo 13, 42 

Declarações do arguido 29 

Decurso do tempo 46 

Defensor 73 

Denúncia caluniosa 47 

Descendente 25 

Desconto 35 

Despacho 14, 72 

Despacho de arquivamento do inquérito 72 

Despacho de não pronúncia 46 

Despacho do Relator 13, 50 

Despacho sobre a admissão de recurso 13 

Detenção de arma proibida 26, 32, 63 

Dever de fundamentação 63, 73 

Difamação 47, 60 

Direito ao silêncio 29 

Direito de defesa 47, 63 

Direito internacional 7 

Documento autêntico 63 

Dolo 63 

Dupla conforme 16, 22, 26, 34, 42, 55 

Duplo grau de jurisdição 34 

E 

Efeito devolutivo 10 

Erro notório na apreciação da prova 63 

Escolha da pena 4, 17, 25 

Estabelecimento prisional 6 

Exame crítico das provas 4 

Extemporaneidade 40 

Extinção da pena 39, 46 

Extorsão 49 

F 

Factos essenciais 14, 73 

Factos não provados 12 

Factos provados 12, 34 

Falsidade de depoimento ou declaração 73 

Falsidade informática 41 

Falsificação 14 

Falta de fundamentação 63, 73 

Força obrigatória geral 43, 63 

Fraude fiscal 36 

Fundamentação 7 

Fundamentos 36, 39 

Furto 7, 17, 48, 61 

Furto qualificado 7, 14, 17, 43, 61 

H 

Habeas corpus 1, 39, 44, 48, 50 

Homicídio 16, 63 

Homicídio qualificado 6, 14, 55 

I 

Ilicitude consideravelmente diminuída 25 

Imparcialidade 40 

Impugnação 34 

In dubio por reo 26 

In dubio pro reo 4, 61 

In dúbio pro reo 63 
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Inadmissibilidade   2, 6, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 

34, 38, 42, 44, 50, 51, 55, 62, 73 

Incêndio 29 

Incompetência 51 

Inconciliabilidade de decisões 12, 60 

Indemnização 16, 36 

Indícios suficientes 47 
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Instrução 14, 46 

Insuficiência da matéria de facto 63 

Internamento 6 

Intérprete 73 

Interrupção do prazo de recurso 38 
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Juízo prognose 36 

Julgamento 7 
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Liberdade de expressão 60 
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Mandato forense 60 

Matéria de direito 10, 36, 38, 39, 51 
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22, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 43, 45, 48, 49, 52, 55, 

61, 62, 69, 74 

Medida da pena 3, 4, 16, 20, 25 

Meio de transporte 73 

Meios de obtenção de prova 73 

Menor 44 

Motivação do recurso 15 
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Notificação 48 

Notificação ao mandatário 48 

Novos factos 16 

Novos meios de prova 16 

Nulidade 3, 20, 42, 74 

Nulidade de acórdão 7, 36, 46, 63, 73 
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Objeto do processo 13 

Obrigatoriedade de pagamento 36 

Ofendido 25 

Ofensa à integridade física qualificada 55 

Ofensa à integridade física simples 48, 49, 61 

Ofensa do caso julgado 34 

Omissão de pronúncia 7, 15, 46, 74 

Oposição de julgados 1, 2, 6, 10, 20, 21, 36, 39 

Oposição expressa 39 

P 

Peculato 41 

Pedido de indemnização civil 16, 34 

Pena de multa 3, 36 

Pena de prisão 3, 4, 16, 17, 20, 25, 36, 43 
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55, 61, 62, 63 
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Poderes do juiz 6, 40 

Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 15, 22, 

24, 34, 42, 43, 51, 62, 63 

Prazo da prisão preventiva 1, 48 

Pressupostos 1, 2, 6, 10, 20, 21, 36, 38, 39, 51 

Prevenção especial 5, 38, 69 

Prevenção geral 5, 38, 69 

Princípio da livre apreciação da prova 4 
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Prisão ilegal 1, 39 

Prisão preventiva 1, 48, 50 

Processo de promoção e proteção 44 

Progenitor 25 
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Qualificação jurídica 4, 7, 20, 25, 41, 61, 62 

Questão relevante 15 
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Reabertura da audiência 1 
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