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Fevereiro 
 

3.ª Secção 

 

 Cúmulo jurídico 

 Furto 

 Furto qualificado 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

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

estabilização das expetativas comunitárias e um máximo consentido pela culpa do 

agente. 

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

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

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

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

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

agente. 

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

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

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

enquanto referida à personalidade unitária do agente.  

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

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

V -  Os antecedentes criminais do arguido pela prática de crimes contra o património, 

revelam que se trata de um delinquente com uma personalidade com tendência para 

a prática deste tipo de ilícitos, demonstrando incapacidade para adequar a sua conduta 

em conformidade com a ordem jurídica e os valores da sociedade, sendo 

elevadíssimas as exigências de prevenção especial. 

VI - As exigências de prevenção geral são elevadas, devido à frequência e facilidade no 

seu cometimento deste tipo de crimes e ao sentimento geral de repúdio por este tipo 

de condutas. 

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

4 anos e um máximo de 25 anos de prisão, atendendo aos princípios da 

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

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

e especial, mostra-se justa, necessária, proporcional e adequada, fixar ao arguido a 

pena única em 10 (dez) anos de prisão, em cúmulo jurídico, nos termos do art. 77.º, 

nºs 1 e 2, do Código Penal.  

 

03-02-2021 

Proc. n.º 1473/19.3S6LSB.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 
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Nuno Gonçalves 

 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Falsificação 

 Burla 

 Detenção de arma proibida 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

03-02-2021 

Proc. n.º 1073/13.7TAVNG.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (Relator) 

Conceição Gomes 

 

 Homicídio 

 Tentativa 

 Assistente 

 Interposição de recurso 

 Legitimidade 

 Atenuação especial da pena 

 Medida da pena 

 

I -  O assistente pode impugnar qualquer decisão judicial recorrível que afete os seus 

direitos ou interesses legítimos. 

II -  O interesse do moderno Estado de Direito Democrático é, sobretudo, de que o 

processo penal realize justamente o direito criminal. Justiça que, em caso de 

condenação haverá de calibrar-se através da justa medida das concretas 

consequências jurídicas do crime.  

III - Finalidade do processo penal que se repercute, necessariamente, na expansão da 

intervenção de outros sujeitos processuais na realização material e juridicamente 

correta do direito criminal. 

IV - A escolha e individualização da pena pautam-se por regras que estabelecem critérios 

estritos. 

V -  O Assistente pode recorrer desacompanhado do MP, no que concerne à espécie e 

medida concreta da pena, se for essa a via de alcançar tutela judicial efetiva para as 

pretensões apresentadas e pelas quais pugnou ativamente na sua intervenção 

processual. 

VI - No caso, assistia-lhe o direito de recorrer para obter tutela judicial efetiva para as 

concretas pretensões por que ativamente foi pugnando no decurso do processo, de 

modo a que a realização do direito no caso se traduza na mais justamente 

individualizada consequência jurídica para a ofensa do seu direito à vida e dos 

interesses legítimos decorrentes dessa grave violação do bem dos bens jurídicos. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

3 

Número 280 – Fevereiro de 2021 

VII - Critério da atenuação especial da pena é que as circunstâncias concorrentes, pela 

sua especial intensidade, configurem um caso de gravidade, tão acentuadamente 

diminuída, seja ao nível da ilicitude ou da culpa, seja ao nível da necessidade da pena, 

que escapa à previsão do legislador e que, por isso, seria injusto punir dentro da sua 

já prevenidamente muito ampla moldura penal. 

VIII -  A função primordial do direito penal é a de tutelar os bens jurídicos tipificados, 

de modo a assegurar a paz jurídica dos cidadãos. 

IX - Deste modo, o parâmetro primordial do «modelo» de determinação da pena judicial 

é primariamente fornecido pela medida da necessidade de tutela dos bens jurídicos 

violados estabelecendo, in concreto, o limiar mínimo abaixo do qual se perde aquela 

função tutelar. 

X - A culpa estabelece o limiar máximo acima do qual a pena aplicada é excessiva, 

subalternizando à «paz» comunitária a dignidade humana do agente. 

XI - O máximo bem jurídico que é a vida humana impõe, em cada violação, a reafirmação 

da sua validade e da vigência da respetiva proteção penal. 

 

03-02-2021 

Proc. n.º 4038/08.3JAPRT.P1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Burla 

 Reenvio do processo 

 Interpretação 

 Rejeição 

 

I -  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 nos factos. 

II -  Importa, pois, cotejar a factualidade em causa em cada um dos Acórdãos em 

confronto, para se saber se são situações idênticas, e depois, apreciar se as soluções 

jurídicas respetivas serão antinómicas ou não. Há que aquilatar das situações de facto.  

III - O Acórdão fundamento teve presente a problemática, no caso, da matéria de facto, 

tendo decidido o reenvio parcial do processo para novo julgamento. Assim não tendo 

apreciado sequer a problemática do crime de burla em presença.  

IV-  A sentença de 1.ª Instância. que tinha condenado o arguido pela prática de um crime 

de burla qualificada, p. e p. pelo art. 218.º, n.º 2, al. a), do CP, na pena de 3 anos de 

prisão, suspensa na sua execução por igual período, em regime de prova, foi mantida 

pelo Acórdão recorrido. 

V -  O Acórdão fundamento considerou que: "não constando dos factos provados, nem 

dos factos não provados, a existência de factualidade referente ao elemento 

subjectivo do crime de burla qualificada, há insuficiência para a decisão da matéria 

de facto provada, vício constante da alínea a) do n.º 2 do art. 410.º do CPP, a conhecer 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

4 

Número 280 – Fevereiro de 2021 

oficiosamente pelo Supremo nos termos consentidos pelo art. 434.º do CPP e, na 

procedência de tal vício, a implicar o reenvio parcial do processo para novo 

julgamento relativamente à questão aludida, conforme art. 426.º n.º 1 do CPP". E em 

consequência, ordenou o reenvio "do processo para novo julgamento relativamente 

ao apuramento de factualidade atinente à existência ou não do elemento subjectivo 

do crime de burla qualificada de que o arguido foi acusado" (cf.  Proc.º n.º 07P3489). 

VI - Não se diz no Acórdão recorrido que, quando há apossamento de qualquer bem 

através de artifício enganoso, e ulteriormente, a respetiva restituição, não ocorre o 

prejuízo que constitui elemento típico do crime de burla. O que se diz é que não é 

necessário o enriquecimento do agente para que se verifique o crime de burla, para 

tal bastando o empobrecimento do ofendido – além de caraterizar o crime de burla e 

seus pressupostos. 

VII - Inexiste oposição entre os julgados, pois um dos Acórdãos aprecia a questão de 

mérito, identificando os elementos típicos do crime em causa, e o outro não chega a 

fazê-lo, porque apenas conhece sobre a existência de um vício da matéria de facto.  

VIII - Inexistindo oposição de julgados entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento 

é rejeitar o presente recurso de fixação de jurisprudência, conforme o art. 441.º do 

CPP. 

 

03-02-2021 

Proc. n.º 1066/15.4JABRG.G1-A.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Decisão contra jurisprudência fixada 

 Pressupostos 

 Gravação da audiência 

 Oposição de julgados 

 Rejeição 

 

I -  Não é apenas no caso de recurso para fixação de jurisprudência que se deve proceder 

à comparação entre Acórdãos. Também o recurso de decisão proferida contra 

jurisprudência fixada pelo STJ (art. 446.º, do CPP) a tal operação hermenêutica 

obriga.  

II -  Ao recurso contra jurisprudência fixada são ‘correspondentemente aplicáveis’ as 

disposições do recurso extraordinário de fixação de jurisprudência, e tal implica que 

terão de verificar-se os respetivos pressupostos, formais e substanciais – art. 446.º, 

do CPP. 

III - Encontra-se o recurso de decisão contra jurisprudência sujeito aos mesmos requisitos 

substanciais exigidos para o recurso de fixação de jurisprudência.  

IV - Somente as decisões que divirjam da jurisprudência fixada, mencionando-a e 

contrariando-a expressamente, podem ser objeto deste recurso extraordinário. Caso 

contrário, na situação de não aplicação de jurisprudência fixada por erro ou 

desconhecimento, há lugar a situação de errada aplicação do direito, sindicável pelas 
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vias normais do recurso ordinário, no caso de ainda ser possível, mas não pela via do 

recurso extraordinário contra jurisprudência fixada.  

V - Importa que surjam argumentos novos, não anteriormente sopesados, ou que a 

jurisprudência fixada se encontre porventura ultrapassada. 

VI - A situação sub judice não se enquadra no cenário de recurso contra jurisprudência 

fixada, porquanto, no decidido pelo Acórdão recorrido e no julgado pelo Acórdão 

fundamento, não se alcança identidade de situações de facto, que houvessem 

desaguado em decisões de direito diferentes. 

VII - Sem identidade de situações, não pode haver substrato factual para oposição de 

julgados, e sem oposição de julgados, o recurso terá de ser rejeitado.  

VIII - Se a ata da Audiência contém a consignação do início e termo das declarações, o 

recorrente podia e devia ter identificado/localizado concretamente as passagens das 

gravações a que se reporta. O que não fez, e era relevante e exigível. 

IX - Encontrando-nos na ocorrência de situações diferentes, não pode haver, por natureza, 

lugar a oposição de julgados. Nestes termos, decide-se rejeitar o recurso, conforme o 

art. 446.º, a contrario, do CPP. 

 

03-02-2021 

Proc. n.º 56/17.7JAPRT.G1-A.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Decisão interlocutória 

 Dupla conforme 

 Matéria de facto 

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

 Admissibilidade de recurso 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Associação criminosa 

 Qualificação jurídica 

 Medida da pena 

 

I -  Não tendo o Tribunal da Relação conhecido do recurso interposto de decisão 

interlocutória, por entender ser irrecorrível a decisão impugnada, da decisão do 

Tribunal da Relação não é admissível recurso para o STJ, face ao que disposto vem 

nos arts. 400.º, n.º 1, al. c) e 432.º, n.º 1, al. b), ambos do CPP. 

II -  A reapreciação da matéria de facto, seja em termos amplos (erro-julgamento) seja no 

âmbito dos vícios do artigo 410.º do CPP (erro-vício), não pode servir de fundamento 

ao recurso interposto para o STJ. 

III - São elementos essenciais do crime de associação criminosa previsto no art. 28.º do 

DL 15/93, de 22-01, o factor organizativo, a estabilidade associativa e a finalidade 

criminosa, portanto uma aliança com um mínimo de estrutura estável, permanente, 

com vista à prática de crimes.  
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IV - Ultrapassando o haxixe apreendido as 10 toneladas, sendo expectável a sua venda 

por montante superior a 23 milhões de euros, desenvolvendo o arguido no seio da 

organização um papel de relevo, competindo-lhe capitanear o barco onde o 

estupefaciente era transportado e recrutar parte da tripulação, é de concluir que o 

mesmo procurava obter uma avultada compensação remuneratória, sendo correcta a 

imputação ao mesmo da prática de um crime de tráfico de estupefacientes agravado, 

p.p. pelos arts. 21.º, n.º 1 e 24.º, al. c). do DL 15/93, de 22-01. 

 

03-02-2021 

Proc. n.º 99/16.8JELSB.L1.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Conceição Gomes 

 

 Decisão contra jurisprudência fixada 

 Trânsito em julgado 

 Recurso para o Tribunal Constitucional 

 Interrupção do prazo de recurso 

 Tempestividade 

 Rejeição 

 

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

pode ser interposto após o trânsito em julgado da mesma. 

II -  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. 

 

03-02-2021 

Proc. n.º 3665/10.1TXLSB-W.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Conceição Gomes 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Reincidência 

 Matéria de facto 

 Improcedência 

 

03-02-2021 

Proc. n.º 125/18.6PBVLS-A.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

Pires da Graça 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

7 

Número 280 – Fevereiro de 2021 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Lei nova 

 Registo criminal 

 Concessão da nacionalidade 

 Rejeição 

 

I -  Um dos fundamentos de ordem substancial para que haja oposição de julgados, para 

os efeitos do art. 438.º, n.º 2, do CPP, é que se verifique identidade da legislação à 

sombra da qual os acórdãos foram proferidos. 

II -  Não obstante, quer o acórdão recorrido, quer o acórdão fundamento, estar em causa 

o quadro legal da obtenção da nacionalidade portuguesa, contudo, enquanto, que o 

acórdão recorrido aplicou o art. 6.º, n.º1, al. d) da Lei da Nacionalidade, na redação 

dada pela Lei Orgânica n.º 2/2018, de 5 de julho, atualmente em vigor, o acórdão 

fundamento aplicou o art. 6.º, al. d), da Lei nº 2/2006, de 17 de abril, ou seja, na sua 

redação anterior. 

III - Assim, não se verifica oposição de julgados porque a legislação ao abrigo da qual 

foram proferidos o acórdão recorrido e o acórdão fundamento, não é a mesma, na 

medida em que ocorreu uma alteração da norma do art. 6.º, n.º1, al. d), da Lei da 

Nacionalidade. 

 

10-02-2021 

Proc. n.º 2412/18.8TXLSB-K.L1-A.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Prisão preventiva 

 Dupla conforme 

 Trânsito em julgado 

 Rejeição 

 

I -  A circunstância de não ter transitado em julgado o acórdão que condenou o arguido 

na pena de 6 anos e 6 meses de prisão, não obsta a que seja aplicável o prazo de 

prisão preventiva, previsto no art. 215.º, n.º 6, do CPP. 

II -  O STJ vem uniformemente adotando, desde há muito, o entendimento que, se o que 

se considera relevante para efeitos de estabelecimento do prazo máximo de duração 

da prisão preventiva, é a sentença condenatória proferida em 1.ª instância, mesmo 

que em fase de recurso venha a ser anulada por decisão do Tribunal da Relação. 

III - O Tribunal Constitucional no acórdão n.º 404/2005, de 22-07-2005, proferido no 

processo n.º 546/2005 (in DR, II Série, de 31-03-2006), decidiu não julgar 

inconstitucional a norma constante do art. 215.º, n.º 1, al. c), com referência ao n.º 3, 

do CPP, na interpretação que considera relevante, para efeitos de estabelecimento do 

prazo máximo de duração da prisão preventiva, a sentença condenatória em 1.ª 
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instância, mesmo que em fase de recurso venha a ser anulada por decisão do Tribunal 

da Relação. 

IV - Entendimento semelhante vem assumindo o TEDH, ao considerar que o período de 

tempo a considerar para duração da prisão preventiva inicia-se com a prisão e termina 

com a decisão em 1.ª instância sobre o mérito da acusação. 

V -  Uma vez que o arguido se encontra sujeito à medida de prisão preventiva desde 04 

de maio de 2019, que por acórdão de 15-07-2020 do Tribunal Central Criminal do 

Porto foi condenado como autor de um crime de tráfico de estupefaciente, agravado, 

p. e p. pelo art. 21.º, n.º 1 e 24.º, als. b) e j), do DL 15/93, de 22-01, com referência 

às Tabelas I-A, I-B, I-C e II-A, anexas ao mesmo, na pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) 

meses de prisão, e que por acórdão de 27-01-2021 do Tribunal da Relação do Porto, 

ainda sem trânsito, foi confirmada a pena, aplicada ao arguido, no acórdão de 15-07-

2020 do Tribunal Central Criminal do Porto, ainda não se tinham excedido os prazos 

máximos previstos no art. 215.º, n.º 6, do CPP, que só se extinguirá em 04 de 

fevereiro de 2022. 

 

10-02-2021 

Proc. n.º 4243/17.0T9PRT-J.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

Pires da Graça 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Reexame dos pressupostos da prisão preventiva 

 Notificação 

 Rejeição 

 

10-02-2021 

Proc. n.º 7/20.1FCOLH-A.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (Relator) 

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Inconciliabilidade de decisões 

 Fraude fiscal 

 Novos meios de prova 

 Improcedência 

 

10-02-2021 

Proc. n.º 95/13.7IDSTR.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (Relator) 
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Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Acórdão 

 Nulidade 

 Omissão de pronúncia 

 Extinção do poder jurisdicional 

 Improcedência 

 

I -  O recorrente foi sucessivamente julgado e condenado: primeiro, em Juízo Central 

Cível e Criminal, tendo depois interposto recurso para o Tribunal da Relação 

respetivo, impugnando a matéria de facto dada como provada, por supostas nulidades 

no acórdão da Relação, nomeadamente alegando omissão de pronúncia (não 

apreciação de todas as questões por si suscitadas relativamente ao acórdão proferido 

em 1.ª Instância), recorrendo ainda para este STJ, que confirmou o Acórdão recorrido 

na sua integralidade, e negou provimento ao recurso. 

II -  Nunca tendo obtido ganho de causa, veio exercer o seu direito de arguir nulidade do 

Acórdão deste STJ de 14-10-2020, invocando omissão de pronúncia, nos termos dos 

artigos 379.º, n.º 1, al. c) e 379.º, nº 2, ambos do CPP, mas sem jamais indicar pontos 

concretos em que ocorreria a alegada omissão. 

III - A completude e cabal fundamentação e decisão de um aresto não dependem de uma 

exauriente análise de todos e quaisquer argumentos (ou mesmo eventuais excursos e 

obter dicta) das alegações das partes, mas de uma resposta fundamentada às questões 

efetivamente fundantes colocadas, resumidas nas Conclusões da Motivação do 

recurso.  

IV - A omissão de pronúncia, geradora de nulidade da decisão, está em correspondência 

direta com o dever imposto ao juiz no sentido de o mesmo ter de resolver todas as 

questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, excetuadas aquelas cuja 

decisão esteja prejudicada pela solução (ou resposta) dada a outra. 

V -  Em consequência, a nulidade por omissão de pronúncia apenas se verificará nos casos 

em que a omissão de conhecimento, relativamente a cada questão, é absoluta, mas 

não, por exemplo, quando a apreciação das questões fundamentais à justa decisão da 

lide tenha ficado prejudicada pela solução dada a outras. 

VI - Ocorre ainda que o conteúdo do pedido extravasa a finalidade adjetiva atribuída às 

partes, no art. 379.º, n.º 1, CPP, uma vez que o pedido de nulidade formulado pelo 

Recorrente se limita a referir, de uma forma genérica, que o acórdão não rebateu 

qualquer um dos argumentos por si expendidos no recurso que interpôs, nem se 

pronunciou sobre questões primordiais que deveria apreciar. Sendo que segundo o 

n.º 2 do referido normativo, as eventuais nulidades devem ser “arguidas ou 

conhecidas” no recurso, o que não ocorreu, nem se tem forma de suprir.  

VII - Não é legítimo o expediente da invocação de omissão de pronúncia para, de algum 

modo, ainda que indiretamente, reafirmar, no essencial, os pedidos formulados e 

desatendidos, requerendo-se, in extremis, que o acórdão seja considerado nulo, e que 

seja substituído por outro, que reapreciasse afinal toda matéria constante do acórdão. 
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Solução que está completamente vedada, por se haver esgotado o poder jurisdicional 

deste Tribunal. 

VIII - Acorda-se, consequentemente, em indeferir a nulidade arguida, por não proceder 

qualquer omissão de pronúncia (art. 379.º, n.º 1 e n.º 2, do CPP). 

 

10-02-2021 

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

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Condução sem habilitação legal 

 Documento superveniente 

 Novos factos 

 

I -  Após condenação do arguido em 27-06-2019, pela autoria material, na forma 

consumada, em concurso real, de um crime de condução de veículo motorizado em 

estado de embriaguez, p. e p. pelo art. 292º, n.º l, do CP e de um crime de condução 

sem habilitação legal, p. e p. pelo art. 3.º, n.ºs l e 2 do DL n.º 2/98, de 3-01, com 

referência aos arts. 121º, n.º l e 123.º do Código da Estrada, chegaram ao 

conhecimento do MP dados novos, contrários ao pressuposto em que se baseara a 

acusação, o qual se viria a repercutir na sentença proferida. 

II -  Ficou ulteriormente documentado, por comunicação do IMT, que o arguido era 

titular de carta de condução válida para a categoria B/BI obtida em 29-08-2017. 

Apenas após o trânsito em julgado da decisão, o IMT informou que o arguido era 

titular de carta de condução. Sendo que, quando foi proferida decisão nos autos, 

apenas constava registo negativo da base dadas do IMT, datado de 18-01-2019.  

IV - A circunstância do surgimento superveniente de uma informação decisiva, a de que 

o arguido era titular de carta de condução à data dos factos, é efetivamente facto novo 

que suscita graves dúvidas sobre a justiça da condenação, uma vez que o arguido foi 

condenado pela prática do crime de condução sem habilitação legal, quando na 

verdade era já titular de carta de condução. A decisão assentou numa inexistência de 

documento habilitador, que afinal já existia. Encontramo-nos assim, claramente, 

perante a hipótese prevista na al. d), do n.º 1, do art. 449.º do CPP – descoberta, no 

caso, de facto novos que, de per si, suscitam graves dúvidas sobre a justiça da 

condenação. Cf. Acórdão deste STJ, 3.ª secção, Proc.º n.º 41/05.1 GAVLP-C.S1, de 

12-03-2014. 

V -  Decide-se, assim, dar provimento ao recurso extraordinário de revisão da sentença 

condenatória, autorizando-se a revisão nos termos do art. 457.º, n.º 1, al. d), do CPP, 

e ordenando-se o reenvio do processo ao tribunal de categoria e composição idênticas 

às do tribunal que proferiu a decisão a rever e que se encontrar mais próximo. 

 

10-02-2021 

Proc. n.º 382/18.8GBFLG-A.S1 - 3.ª Secção  
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Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

Pires da Graça 

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Pressupostos 

 Rejeição 

 

I -  O habeas corpus é uma garantia extraordinária e expedita contra a prisão (e a 

detenção) arbitrária ou ilegal. 

II -  Destina-se a colocar perante o STJ a questão da ilegalidade da prisão em que o 

requerente se encontra nesse momento ou do grave abuso com que foi imposta. 

III - Não pode ser utilizada para questionar o mérito do despacho judicial ou da sentença 

condenatória que impôs a prisão nem sindicar eventuais nulidades ou irregularidades 

de que possam enfermar.   

IV - A discussão sobre a verificação dos pressupostos da da prisão preventiva, cujo prazo 

de duração ainda não terminou, nos termos do art. 215.º do CPP, não pode fazer-se 

aqui, numa providência extraordinária e expedita, a decidir com urgência, num 

exame perfunctório, que a Constituição consagra para reparar situações de prisão 

ilegal decretada com manifesto, fácil e rapidamente verificável abuso de poder. 

 

10-02-2021 

Proc. n.º 30/18.6PBPTM-H.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

Manuel Braz 

 

 Homicídio  

 Recurso interlocutório 

 Participação na audiência 

 Legítima defesa  

 Excesso de legítima defesa 

 Homicídio privilegiado 

 Atenuação especial da pena 

 Medida da pena 

 Pedido de indemnização civil 

 

I -  Não admite recurso acórdão da Relação que, em recurso, conheceu de impugnação 

de decisão interlocutória ou incidental que não conhece, a final, do objeto do 

processo. 

II - O fundamento da legítima defesa radica no reconhecimento da necessidade de 

autoproteção, sem perder de vista o princípio dos interesses preponderantes. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

12 

Número 280 – Fevereiro de 2021 

III - Exige que o agente atue com fim defensivo, com a vontade de repelir uma agressão 

injusta e atual. 

IV - Só é atual a agressão que já se iniciou, mesmo que na forma tentada, e ainda persiste. 

V -  Somente quando o agente tenha agido em legítima defesa pode questionar-se o seu 

excesso. 

VI - Os motivos que privilegiam o homicídio, apreciados segundo o senso comum, têm 

se ser a causa imediata de sua prática.  

VII - A atenuação especial da moldura penal está reservada para os «casos extraordinários 

ou excecionais». Para os casos “normais”, a pena determina-se dentro da moldura 

penal do tipo de ilícito cometido. 

VIII - O critério nuclear da individualização da pena advém das finalidades de punição, 

atuando no seu âmbito as circunstâncias atinentes ao facto, ao agente e à vítima. 

IX - As exigências de proteção da vida humana, o bem jurídico primordial são as mais 

prementes. 

 

10-02-2021 

Proc. n.º 528/19.9PCSTB.E1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso per saltum 

 Roubo  

 Roubo agravado 

 Consumo de estupefacientes 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

Sendo o arguido condenado, pela prática de 2 crimes de roubo agravado, nas penas de 5 

anos e 9 meses e 4 anos e 3 meses de prisão, respectivamente, pela prática de outros 

4 crimes de roubo, nas penas parcelares de 3 anos e 3 meses de prisão por cada um e 

pela prática de um crime de consumo de estupefacientes, na pena de 3 meses de 

prisão, tendo praticado esses crimes num momento em que se encontrava em 

liberdade condicional, após 9 anos de reclusão pela prática de crimes de idêntica 

natureza, não é excessiva a pena única aplicada de 9 anos de prisão. 

 

10-02-2021 

Proc. n.º 72/20.1PCCBR.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Conceição Gomes 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Novos factos  
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 Novos meios de prova 

 Improcedência 

 

10-02-2021 

Proc. n.º 145/10.09JAPDL.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Reclamação 

 Nulidade  

 Indeferimento 

 

No recurso extraordinário para fixação de jurisprudência, a necessidade de indicar um 

único acórdão em oposição ao acórdão recorrido é algo que resulta da letra da lei (no 

art. 437.º, n.º 1, do CPP, referem-se “dois acórdãos que, relativamente à mesma 

questão de direito, assentem em soluções opostas” e, no n.º 2 do mesmo preceito, 

determina-se que é igualmente admissível recurso, nos termos do número anterior, 

quando um tribunal da relação proferir acórdão que esteja em oposição com outro, 

da mesma ou diferente relação ou do STJ, e dele não for admissível recurso ordinário) 

e tem sido objecto de entendimento unânime da jurisprudência deste Supremo 

Tribunal. 

 

10-02-2021 

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

Sénio Alves (Relator) 

Conceição Gomes 

 

 Decisão contra jurisprudência fixada 

 Trânsito em julgado 

 Recurso para o Tribunal Constitucional 

 Interrupção do prazo de recurso 

 Tempestividade 

 Rejeição 

 

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. 
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10-02-2021 

Proc. n.º 536/12.0TXCBR-O.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Conceição Gomes 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Termo de identidade e residência 

 Notificação 

 Pena de substituição 

 Revogação 

 Pena de prisão 

 Matéria de facto 

 Rejeição 

 

10-02-2021 

Proc. n.º 59/16.9PHSXL-A.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

Pires da Graça 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Tráfico de menor gravidade 

 Qualificação jurídica 

 Pena suspensa 

 Pena de prisão 

 Medida da pena  

 

I -  O tráfico de menor gravidade previsto no art. 25.º, do DL n.º 15/93, pressupõe que a 

ilicitude do facto se mostre consideravelmente diminuída, tendo em conta 

nomeadamente os meios utilizados, a modalidade ou as circunstâncias da ação, a 

qualidade ou a quantidade das plantas, substâncias ou preparações. 

II -  As quantidades de produto estupefaciente detidas pelo arguido - suscetíveis de 

originar 344 doses de cocaína e 20 doses de heroína - a sua qualidade (cocaína e 

heroína, amplamente conhecidas pelo seu poder aditivo e incluídas nas chamadas 

"drogas duras") e a quantia monetária que tinha na sua posse (€ 665,00), o lapso 

temporal em que desenvolveu a sua atividade - verão do ano de 2017 e até ao dia 12 

de dezembro de 2018 e no mês de maio de 2019 - não são compatíveis com o pequeno 

tráfico. 

III - Também não é compatível com o pequeno tráfico os objetos que foram apreendidos 

ao arguido, designadamente duas balança de precisão, recortes em plástico circulares, 

usados para o acondicionamento de heroína e cocaína, uma garrafa de amoníaco 

(habitualmente usado para a cozedura da cocaína) e a quantia monetária que foi 
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apreendida (€665,00 euros composta por 3 notas com o valor facial de €50,00; 22 

notas com o valor facial de €20,00; 6 notas com o valor facial de €10,00 e 3 notas 

com o valor facial de €5,00). 

IV - Não tendo o arguido confessado os factos, não se autocensurou, não contribui de 

modo nenhum para que pudesse identificar-se e deter os fornecedores ou outros 

traficantes da mesma linha de tráfico. Visando a suspensão da execução da pena, 

essencialmente, prevenir a reincidência e que há-de realizar de forma adequada e 

suficiente as finalidades da punição, tal desiderato não se mostra acautelado, quer 

pelas das fortes exigências de prevenção geral neste tipo de crime, quer pelas 

exigências de prevenção especial, atentas as circunstâncias constantes dos factos 

dados como provados no acórdão recorrido, pelo que o arguido não pode beneficiar 

daquela. 

 

17-02-2021 

Proc. n.º 1144/19.0T9PTM.E1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Reforma 

 Aclaração 

 Retificação 

 Admissibilidade 

 Indeferimento 

 

I -  Constitui fundamento de ordem substancial, para que se verifique oposição de 

julgados, que haja identidade das situações de facto subjacentes aos dois acórdãos 

em conflito, pois só assim é possível estabelecer uma comparação que permita 

concluir que relativamente à mesma questão de direito existem soluções opostas.  

II -  No âmbito do acórdão fundamento, a admissibilidade da suspensão do processo-

crime nos termos do art. 47.º, n.º 1, do RGIT, até trânsito em julgado das decisões 

finais nos processos de impugnação judicial tributária, prendeu-se com o facto de se 

ter entendido que a decisão resultante de tal impugnação poder afetar o aí recorrente 

por se verificar também quanto a si uma relação de prejudicialidade. No acórdão 

recorrido, a não admissibilidade da suspensão do processo-crime nos termos do art. 

47.º, n.º, 1 do RGIT, prendeu-se com o facto de ter sido entendido que o recorrente 

não seria afetado/ prejudicado pela decisão que viesse a ser proferida nos processos 

de impugnação judicial tributária, uma vez que o que aí se discute nem sequer era 

decisivo para o processo-crime, no que concerne à existência de fraude fiscal e sua 

configuração, nem para a escolha e medida da pena a aplicar, já que tal impugnação 

destina-se à correção da liquidação de IVA e IRC, não tendo qualquer relevo para 

apurar da conduta ilícita que lhe era imputada. 
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III - Uma vez que as situações de facto são diferentes, os acórdãos pretensamente 

colidentes não se encontram em oposição, inexistindo decisões opostas sobre a 

mesma questão jurídica.  

 

17-02-2021 

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

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Reclamação 

 Nulidade 

 Omissão de pronúncia 

 Aclaração 

 Indeferimento 

 

17-02-2021 

Proc. n.º 183/14.2GAOFR-E1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (Relator) 

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Furto qualificado 

 Recetação 

 Falsificação 

 Pena parcelar  

 Dupla conforme 

 Matéria de facto 

 In dubio pro reo 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pena única  

 Medida da pena 

 

17-02-2021 

Proc. n.º 1/17.0GASTB.E1.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (Relator) 

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Recurso per saltum 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Homicídio qualificado 

 Homicídio 

 Tentativa 
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 Detenção de arma proibida 

 Dano qualificado 

 Tráfico de menor gravidade 

 Ofensas à integridade física simples 

 Pena única 

 Medida da pena  

 

17-02-2021 

Proc. n.º 126/18.4JAVRL.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (Relator) 

Conceição Gomes 

 

 Escusa 

 Juiz 

 Independência dos tribunais 

 Imparcialidade 

 

I -  Nos pedidos de escusa de magistrados, o que está em causa é a necessidade de se 

atentar a uma dimensão social e comunicacional do processo, sem prejuízo, 

naturalmente, de o juiz ter de possuir uma atitude reta, independente, e sem 

tergiversações de qualquer inclinação por favoritismo, cedência, ou outra 

claudicação ética. 

II - Trata-se, pois, não apenas de o juiz ser justo, independente, incorruptível, 

insuscetível de ceder a paixões de favorecimento ou perseguição, mas de o parecer, 

assim aparecendo. E, para o parecer sempre, pela possibilidade de em alguns casos, 

pelo simples jogo das situações, poder haver dúvidas sobre a sua conduta, quem 

ocupa a magistratura judicial deve cautamente pedir escusa. Assim se avança um 

“remédio prévio” a uma possível teia de rumores, que nem por serem infundados, 

deixam de causar ruído na vida da Justiça e na sua perceção comunicacional. 

III - Havendo, contudo, requisitos para tal: quando ocorram as condições dos n.ºs 1 e 2 

do art. 43.º, do CPP, ou seja: “1 - A intervenção de um juiz no processo pode ser 

recusada quando correr o risco de ser considerada suspeita, por existir motivo, sério 

e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. 2 - Pode constituir 

fundamento de recusa, nos termos do n.º 1, a intervenção do juiz noutro processo ou 

em fases anteriores do mesmo processo fora dos casos do artigo 40.º”. 

IV - As relações de pelo menos proximidade objetivamente existentes entre o Arguido e 

o Recorrente (e entre as respetivas esposas), subsistindo de há muitos anos, e de 

público conhecimento, constituem, à luz de um olhar comum, motivo sério e grave 

de apreensão, podendo fazer legitimamente recear dúvidas quanto à imparcialidade 

da decisão, pondo em causa a honorabilidade do magistrado e lançando suspeitas 

sobre o sistema judicial. 

V -  Encontram-se, assim, cabalmente preenchidos os requisitos para a concessão da 

escusa requerida. Porquanto: só pode um juiz pedir ao tribunal competente que o 

escuse, afastando-o, a seu pedido, de um processo, quando ocorrer o efetivo e 

objetivo risco de o magistrado poder vir a ser considerado suspeito, por real motivo, 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

18 

Número 280 – Fevereiro de 2021 

sério e grave, propício a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, e, mais 

latamente, do próprio sistema judiciário.  

VI - Sendo, assim, fundamentos cumulativos para a verificação da escusa: - quando a 

intervenção do juiz naquele dado processo corra risco real (não simples receio híper 

suscetível) de vir a ser considerada suspeita; quando se verificar verosímil motivo, 

sério e grave; e quando esse mesmo motivo seja apto a gerar a referida desconfiança 

sobre a imparcialidade do juiz, avaliação a ser feita por um juízo hipotético fundado 

nas representações que um cidadão médio teria sobre o reflexo dos factos concretos 

invocados na imparcialidade do julgador daquele concreto caso. O que tudo ocorre, 

no caso. 

VII - Pelo que se acorda em dar provimento ao pedido de escusa do recorrente, nos termos 

dos art. 43.º, n.º 1 e 4, do CPP, devolvendo-se os autos à distribuição. 

 

17-02-2021 

Proc. n.º 38/17.9YGLSB-M - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Decisão contra jurisprudência fixada 

 Trânsito em julgado 

 Recurso para o Tribunal Constitucional 

 Interrupção do prazo de recurso 

 Tempestividade 

 Rejeição 

 

I -  Problema prévio, verificada a óbvia legitimidade e até obrigação de recorrer por parte 

do Recorrente MP (art. 446.º, n.º 2, in fine, do CPP, e do art. 241.º, n.º 1, al. a) do 

CEPMPL), é a tempestividade do presente recurso, ficando por ele prejudicadas as 

questões, nomeadamente atinentes ao alegado incumprimento dos requisitos legais 

de forma, com base nos arts. 412.º e 420.º, n.º 1 do CPP, por falta de apresentação de 

Conclusões da Motivação de recurso. Por isso, delas não se curou. 

II -  À luz dos vigentes n.ºs 1 e 2, do art. 446.º não se pode interpretar que, no caso, poderá 

escolher-se arbitrariamente entre recurso ordinário e recurso extraordinário, por ser 

sempre admissível (nos prazos consignados) recurso direto para o STJ de qualquer 

decisão proferida contra jurisprudência por ele fixada. Designadamente, o MP não 

pode deixar de lançar mão, antes de mais, dos “meios ordinários”, sendo a 

recorribilidade direta permitida, sim, mas votada às situações de impossibilidade de 

utilização daqueles recursos. Cumprirá, pois, esgotar os recursos ordinários. Porém, 

se se deixou transitar em julgado a decisão de 1.ª Instância, então, na verdade, 

subsistirá sempre, desde que tempestivo, o recurso extraordinário, direto para o STJ 

e obrigatório para o Ministério Público. Vária doutrina e jurisprudência vão no 

sentido de que deve haver um esgotamento da possibilidade do recurso ordinário para 

se passar a utilizar o extraordinário. Por todos, v.g., Maia Gonçalves, Código de 

Processo Penal Anotado, p. 1048, e os arestos deste STJ: Ac. de 2/4/2008, proferido 

no Proc.º n.º 408/08; Ac. de 16/1/2008, proferido no Proc.º n.º 4270/07, Ac. de 
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12/3/2009, proferido no Proc.º n.º 478/09, Ac. de 12/11/2009, proferido no Proc.º n.º 

1133/08.0PAVNF.S1, Ac. de 12.11.2020, Proc. n. º 1283/11.6TXPRT-O. S1, este 

último com patente similitude com o presente caso. 

III - Na situação em apreço, o MP, tendo podido interpor recurso ordinário, ainda em 

tempo, não o fez, tendo, contudo, interposto recurso extraordinário, que se revela 

extemporâneo. Porque, como se viu, o facto de entretanto ter interposto recurso para 

o Tribunal Constitucional havia interrompido os prazos. V.  art. 75, n.º 1 da Lei do 

Tribunal Constitucional. Assim, somente com o trânsito em julgado da decisão do 

Tribunal Constitucional é que se recomeçara a contagem do novo prazo para 

interposição de recurso ordinário. Sendo o prazo para interposição de recurso de 30 

dias a partir da notificação da decisão (art. 41.º, n.º 1, do CPP), na altura da 

interposição do presente recurso não se havia ainda esgotado o prazo para 

interposição do recurso ordinário. Pelo que o presente recurso extraordinário de 

decisão proferida contra jurisprudência fixada é extemporâneo. 

IV - A situação não conhece, contudo, qualquer impasse, porquanto se o recurso é 

interposto antes do trânsito em julgado da decisão, deve seguir o rumo do recurso 

ordinário (Pereira Madeira, Código de Processo Penal Comentado, 2.ª ed. Revista, 

Coimbra, Almedina, 2016, p. 1492). Nestes termos se decidindo: a) rejeitar o recurso 

extraordinário de decisão proferida “contra jurisprudência fixada” pelo STJ, por 

extemporaneidade, nos termos dos arts. 446.º, n.º 1, 414.º, n.º 2 e 420.º, n.º 1, al. b), 

do CPP; b) determinar o prosseguimento do recurso, como recurso ordinário, no 

Tribunal da Relação, para decidir se o Acórdão recorrido terá ou não ferido a 

jurisprudência fixada pelo Acórdão n.º 7/2019, publicado no DR I Série, de 29 de 

Novembro de 2019. 

 

17-02-2021 

Proc. n.º 634/11.8TXCBR-R.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Recurso per saltum 

 Coação 

 Detenção de arma proibida 

 Homicídio qualificado 

 Tentativa 

 Pena parcelar 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Concurso aparente 

 Concurso de infrações 

 Motivo fútil 

 Medida da pena 

 

I -  O arguido pôs em marcha a sua intenção de matar, passando aos atos. Vários disparos 

foram feitos com esse intuito, mas não acertou o alvo, e depois a arma encravou. 
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Apontou e visou o ofendido, só não consumou o homicídio porque a porta era 

blindada e o visado conseguiu proteger-se. 

II - A tentativa é, precisamente, começo de execução não completa de um crime, por 

motivo alheio à vontade do agente. Trata-se, na tipicidade subjetiva, de um facto 

doloso (como resulta de todo o circunstancialismo volitivo externalizado) e no plano 

da tipicidade objetiva, no caso se verifica quer a dimensão positiva, quer a negativa: 

na primeira, está presente, nos factos recordados supra, a prática de atos de execução 

tendentes à consumação; na segunda, a falta de conclusão do resultado, a ausência de 

consumação. 

III - O crime qualificado remete-nos para o especial tipo de culpa por si exigido. Já 

tentativa, por seu turno, é um tipo ilícito autónomo face ao crime consumado. Difere, 

obviamente, da forma consumada por não ter alcançado essa situação em ato, tendo-

se quedado pela potência. Assim, a ausência, no crime tentado, do resultado típico, 

não ocorre por vontade do agente (não lhe podendo, assim, ser favoravelmente 

assacada, ou “creditada), avultando, como no crime consumado, a sua culpa. 

IV - A factualidade provada revela uma impulsividade voluntarista que não cede mesmo 

às pressões da mãe e da outra pessoa que acompanhava o arguido, uma ideia fixa de 

entrar no estabelecimento, sem vacilar e custasse o que custasse, o que a partir do 

momento da oposição dos seguranças se consubstanciou na intenção de matar. O que 

está ínsito neste comportamento é a ideia de um completo desvalor da vida humana, 

postergada pela simples vontade de entrar numa discoteca. Denotando completa 

insensibilidade ao valor vida, e continuando o disparo, mesmo tendo falhado, e apesar 

dos rogos e tentativas de o afastar do local, por parte de sua Mãe e da outra 

acompanhante. Estamos perante um homicídio qualificado (na forma tentada). O qual 

é, evidentemente, uma forma agravada de homicídio, ou seja, um crime com especial 

censurabilidade. Cf. Acórdão deste Supremo Tribunal de Justiça de 09-12-2020, 

proferido no Proc.º n.º 608/19.0JABRG.S1.  

V- Motivo fútil é o contrário de motivo com alguma, ainda que enviesada, motivação 

(não fútil), eventualmente atendível no plano de uma certa ética, normalmente 

ultrapassada. Por exemplo, nos casos de homicídios privilegiados, a que se refere o 

art. 133.º, do CP, em que, por razões éticas particularmente atendíveis, há menor 

culpa do agente, sendo como que o simétrico do homicídio qualificado (cf., v.g., 

Amadeu Ferreira, Homicídio Privilegiado, 4.ª reimp., Coimbra, Almedina, 2004). 

Não se identifica “motivo fútil” com pura leviandade. “Motivo torpe ou fútil” 

significa que o motivo da actuação avaliado segundo as concepções éticas e morais 

ancoradas na comunidade, deve ser considerado pesadamente repugnante, baixo ou 

gratuito (…) de tal modo que o facto surge como produto de um profundo desprezo 

pelo valor da vida humana.” (Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte 

Especial, t. I, dir. de Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, 

comentário ao art. 132, n.º 2, al. d), pp. 32-33. Importa ainda atentar em que uma 

coisa é o motivo fútil e outra a ausência de motivo (ou motivo que não se alcança 

descortinar), conforme explicitado no Acórdão deste STJ, de 10.12.2008, proferido 

no Proc.º n.º 08P3703. 

VI - Não existe nenhuma relação de consunção entre o homicídio tentado e a coação à 

vítima do homicídio tentado. São realidades distintas, que obtêm tratamento jurídico 
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diferenciado, como é natural. E não existe qualquer ofensa do princípio do non bis in 

idem, na sua vertente da dupla punição sincrónica (a outra vertente é, como se sabe, 

a diacrónica). Nem o caráter tentado do crime, nem a moldura penal do mesmo, nem 

porventura a pena em concreto atribuída, podem como que compensar, e nesse 

sentido “absorver” hoc sensu crimes que possuem um recorte próprio, e uma 

factualidade provada autónoma. Homicídio é homicídio e coação é coação, não 

podendo haver uma síncrise mercê de motivos cuja dimensão não se chega a alcançar. 

VII - A condenação por crime de homicídio agravado, na forma tentada, foi-o 

considerando ter ele usado para esse efeito uma arma de fogo. Não foi anódino esse 

uso, como visto. Situação diversa é a da punição do crime por detenção de arma 

proibida. Deriva de o arguido estar na posse de uma arma para a qual não se 

encontrava devidamente licenciado. Bastaria simplesmente a detenção da arma para 

o cometimento dessa infração criminal. A punição do crime de detenção de arma 

proibida constitui, como é sabido, um crime de perigo comum, tendo associado, 

como bem jurídico a tutelar ou proteger, a segurança e a tranquilidade públicas. O 

bem jurídico protegido por este tipo legal de crime é a segurança da sociedade perante 

os riscos para bens jurídicos individuais, para a vida e integridade física, da livre 

circulação e posse (e potencial uso) de armas sem a devida autorização. O legislador 

visa com esta proibição do uso indiscriminado e totalmente livre de armas de fogo 

evitar toda a atividade violenta no seu máximo (ou, pelo menos, num dos seus 

máximos) expoente técnico, particularmente apto a perturbar a convivência pacífica. 

Com esta incriminação se tem em vista, pois, assegurar, a prevenção de 

comportamentos desviantes altamente nocivos, agindo em defesa da convivência 

social ordeira e respeitadora do direito, assegurando assim a segurança pública. O 

que se pretende, e sociologicamente se prova que se alcança, com a proibição, não é 

o monopólio estatal da violência ou qualquer desvio ao mercado livre de armas (que 

está longe de ser um “direito natural”), mas sim prevenir o cometimento de crimes 

altamente violentos, especialmente crimes que ponham em risco sério a integridade 

física e mesmo a vida, como é o caso vertente. São elementos do tipo legal do crime 

imputado ao arguido, pois, a detenção, e uso de arma sem a observância das 

condições legais e ao arrepio do determinado pelas autoridades competentes. E tudo 

isso com consciência e intencionalidade configuradoras de dolo. 

VIII - A determinação da pena, realizada em função da culpa, e das exigências de 

prevenção geral de integração e da prevenção especial de socialização, face ao 

disposto nos arts. 71.º, n.º 1, e n.º 2, e 40.º, do CP, deve visar as necessidades de tutela 

do bem jurídico em causa, e ter em conta todas as circunstâncias que depõem a favor 

e contra o arguido. Tem-se em conta rigorosos parâmetros de proporcionalidade, 

como os sintetizados no Acórdão deste STJ, proferido em 31/03/2011, no Proc.º n.º 

257/10.9YRCBR.S. 

IX - Como é sabido, a intervenção do STJ em sede de controle da proporcionalidade no 

respeitante à fixação concreta da pena, tem de ser necessariamente parcimoniosa, 

segundo a doutrina do Acórdão deste STJ de 2010-09-23, proferido no Proc.º n.º 

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

10/08.0GAMGL.C1.S1, e 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 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

22 

Número 280 – Fevereiro de 2021 

15/16, novembro/dezembro 1997, pág. 214) e v.g. Ac. STJ, Proc. n.º 

14/15.6SULSB.L1.S1 - 3.ª Secção, 19-09-2019..  

X -  Como tem assinalado Claus Roxin, entre outros, o que não deixa de ser recordado, 

entre nós por Figueiredo Dias, há também uma compreensão social de situações de 

diminuição da culpa, e a aceitabilidade comunitária de que possa existir uma menor 

exigibilidade, em certos casos, da tutela de bens jurídicos (Idem, Direito Penal, I, p. 

83 e Direito Penal, vol. II, p. 230, e cf. Simas Santos e Leal-Henriques, Noções de 

Direito Penal, p. 188).Mas nunca poderá estar em causa cogitar-se a aplicação de 

uma pena única que pudesse vir a ser tão baixa que colocasse em risco os limites 

mínimos de prevenção. Como seria o caso de uma pena que consentisse a suspensão 

da sua execução. Não sendo este um caso de borderline (cf., v.g., G.E.M. Anscombe, 

Human Life, Action and Ethics, Essays by…, Imprint Academic, 2006, p. 277). 

XI - Nestes termos, acordou-se na 3.ª secção do STJ em negar provimento ao recurso, 

confirmando na sua integralidade o Acórdão recorrido, que fixara a pena única de 7 

(sete) anos e 6 (seis) meses de prisão. 

 

17-02-2021 

Proc. n.º 816/19.4JACBR.C1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Rejeição 

 

17-02-2021 

Proc. n.º 203/13.8PBVLG-A - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Reclamação 

 Nulidade 

 Omissão de pronúncia 

 Indeferimento 

 

Não se verifica nulidade do acórdão por omissão de pronúncia, quando nele se decide 

com a fundamentação necessária, sendo que uma coisa são os argumentos utilizados 

pelo recorrente/reclamante, e outra as questões que constituem objecto do recurso e 

que foram decididas. 

 

17-02-2021 

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

Sénio Alves (Relator) 
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Conceição Gomes 

 

 Furto 

 Furto qualificado 

 Detenção de arma proibida 

 Pena única 

 Pena parcelar 

 Pena de substituição 

 Prisão por dias livres 

 Admissibilidade 

 

I -  A prisão em dias livres foi suprimida pela Lei 94/2017, de 23/8, que deu nova 

redacção ao art. 45.º, do CP, alterando-lhe igualmente a epígrafe. 

II -  Ainda que se entenda que, porque os factos dos autos foram praticados antes da 

entrada em vigor daquela Lei, haveria que lançar mão do estatuído no art. 2.º, n.º 4, 

do CP, não seria possível o cumprimento da pena aplicável em dias livres, já que a 

única pena parcelar não superior a 1 ano de prisão teria que, previamente, ser incluída 

no cúmulo jurídico a realizar e que a pena parcelar mais elevada – e que, por isso, 

constitui limite mínimo da pena aplicável – é de 3 anos e 3 meses de prisão. 

 

17-02-2021 

Proc. n.º 35/17.4GALSD.P1.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Conceição Gomes 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Roubo 

 Trânsito em julgado 

 Rejeição 

 

17-02-2021 

Proc. n.º 167/15.3GBNLS-B.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

Pires da Graça 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Inconciliabilidade de decisões 

 Novos factos  

 Novos meios de prova 

 Improcedência 
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I - Na previsão normativa do art. 449.º, n.º 1, al. c) do CPP, para que haja fundamento 

para a admissibilidade da revisão de sentença transitada em julgado, é necessária a 

verificação cumulativa de dois pressupostos: i) por um lado, a inconciliabilidade 

entre os factos que serviram de fundamento à condenação e os dados como provados 

noutra sentença; ii) por outro lado, que dessa oposição resultem dúvidas graves sobre 

a justiça da condenação. 

II -  Ou seja, é necessário que entre os factos dados como provados no processo da 

condenação e os dados como provados noutra sentença se estabeleça uma relação de 

exclusão, ou de oposição, de tal modo que, verificada a impossibilidade de se 

conciliarem entre si, é fundado concluir pela existência de grave dúvida sobre a 

justiça da condenação do recorrente. 

III - Para se determinar se existe ou não inconciliabilidade entre factos que serviram de 

fundamento à condenação e os dados como provados noutra sentença e que da 

oposição resultem dúvidas graves sobre a justiça da condenação, é necessário que se 

analise os factos dados como provados na sentença revidenda e na outra sentença. 

IV - Para o efeito, incumbe ao recorrente dar cumprimento ao art. 451.º, n.º 3, do CPP, 

juntando aos autos certidão da sentença, com trânsito em julgado onde foram dados 

como provados factos inconciliáveis com os que servem de fundamento à 

condenação na decisão revidenda, sob pena de rejeição do recurso. 

V -  A exigência legal constante da hipótese normativa da al. c), do n.º 1, do art. 449.º, do 

CPP, porque nesta se exige expressamente os factos que servirem de fundamento à 

condenação forem inconciliáveis com os dados como provados noutra sentença e da 

oposição resultarem graves dúvidas sobre a justiça da condenação, no que se refere 

a uma sentença cível, significa que a lei exige um julgamento de mérito para dar os 

factos como provados e não um julgamento de forma. É necessário que na sentença 

cível, o tribunal cível conheça de mérito sobre a matéria, atenta a natureza da 

jurisdição cível. 

VI - Resulta do art. 449.º, n.º 1, al. d), do CPP, que é necessário que se descubram novos 

factos ou meios de prova que, de per si ou combinados com os que foram apreciados 

no processo, suscitem graves dúvidas sobre a justiça da condenação. 

VII - O recurso extraordinário de revisão não se confunde com os recursos ordinários 

previstos no Título I, do Livro IX do Código do Processo Penal. O recurso de revisão, 

porque põe em causa o valor de certeza do direito consubstanciado no caso julgado, 

não visa uma reapreciação da matéria de facto, por erro de julgamento na fixação da 

matéria de facto, por insuficiência de prova ou incorreta valoração da mesma, mas 

antes uma nova decisão assente em novo julgamento, com base em novos dados de 

facto ou elementos de prova. 

VIII - Como tem sido entendimento deste STJ, deve ser negada a revisão de sentença, por 

não verificação dos pressupostos legais da inconciliabilidade entre decisões, se o 

recorrente, na motivação, tenta fazer um cotejo entre factos provados e não provados, 

e questionar a matéria de facto constante das decisões transitadas com fundamento 

na sua perspetiva da valoração da prova produzida e que fundamentou essa matéria 

fáctica, dela retirando ilações no sentido de ser inconciliável a mesma matéria fáctica 

questionada. 

 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

25 

Número 280 – Fevereiro de 2021 

24-02-2021 

Proc. n.º 260/11.1JASTB-A.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

Pires da Graça 

 

 Recurso per saltum 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Burla 

 Burla qualificada 

 Falsificação 

 Pena única 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 

 

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

estabilização das expetativas comunitárias e um máximo consentido pela culpa do 

agente. 

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

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

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

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

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

agente. 

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

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

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

enquanto referida à personalidade unitária do agente.  

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

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

V -  O momento determinante em que se fixa a data a partir da qual os crimes estão em 

concurso com os anteriores para efeitos de cúmulo jurídico é o trânsito em julgado 

da primeira condenação, conforme Ac. do STJ de Fixação de Jurisprudência nº 

09/2016, pelo que só podem ser cumuladas entre si penas relativas a crimes que 

estejam em concurso e tenham sido praticados antes do trânsito em julgado da 

condenação por qualquer deles. 

VI - O bem jurídico protegido no crime de falsificação é a segurança e a credibilidade na 

força probatória destinado ao tráfico jurídico, sendo o interesse, direta e 

imediatamente protegido um interesse público, o interesse do Estado na confiança 

pública e na fé pública do documento enquanto meio de prova e o valor da segurança 

e da credibilidade que a verdade intrínseca do documento encerra enquanto tal. No 

crime de burla, o bem jurídico protegido é o património, constituindo a burla um 

crime de dano que se consuma com a ocorrência de um prejuízo efetivo no 

património do sujeito passiva da infração ou de terceiro.  
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VII - As exigências de prevenção geral são elevadas, tendo em atenção que são crimes 

muito comuns na sociedade, gerando desconfiança e insegurança dos cidadãos. As 

exigências de prevenção especial assumem uma intensidade muito elevada, 

atendendo que as condenações anteriormente sofridas pela arguida, em pena de 

prisão suspensa não a dissuadiram de voltar a delinquir neste tipo de ilícito.  

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

de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de prisão e o máximo de 25 anos de prisão, 

atendendo aos princípios da proporcionalidade, da adequação e da proibição do 

excesso, tendo em consideração em conjunto dos factos e a personalidade do agente, 

as exigências de prevenção geral e especial, mostra-se justa, necessária, proporcional 

e adequada, fixar ao arguido a pena única em 10 (dez) anos de prisão, em cúmulo 

jurídico, nos termos do art. 77º, nºs 1 e 2, do Código Penal.  

 

24-02-2021 

Proc. n.º 43/12.1JDLSB.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Prova documental 

 Condução sem habilitação legal 

 Crime 

 Contraordenação 

 Qualificação jurídica 

 Licença de condução 

 Improcedência 

 

I -  O instituto do caso julgado é orientado pela ideia de conseguir maior segurança e paz 

nas relações jurídicas, bem como maior prestígio e rendimento da atividade dos 

tribunais, evitando a contradição de decisões. 

II -  Embora o princípio da intangibilidade do caso julgado não esteja previsto, expressis 

verbis, na Constituição, ele decorre de vários preceitos (arts. 29.º, n.º 4 e 282.º, n.º 3) 

e é considerado um subprincípio inerente ao princípio do Estado de direito na sua 

dimensão de princípio garantidor de certeza jurídica.  

III - As exceções ao caso julgado deverão ter, por isso, um fundamento material 

inequívoco. 

IV - Traço marcante do recurso de revisão é, desde logo, a sua excecionalidade, ínsita na 

qualificação como extraordinário. Regime normativo excecional que admitindo 

interpretação extensiva não comporta aplicação analógica. 

V -  A expressão “descobrirem novos” pressupõe que os factos ou elementos de prova 

foram conhecidos depois da sentença e, por isso, não podiam ter sido aportados ao 
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processo até ao julgamento, seja porque antes não existiam, seja porque, embora 

existindo, somente foram descobertos depois. 

VI - A novidade dos factos e meios de prova afere-se pelo conhecimento do condenado. 

Omitindo o dever de contribuir, ativa e lealmente para a sua defesa não pode, depois 

de condenado por sentença firme, servir-se do recurso extraordinário de revisão para 

corrigir deficiências ou estratégias inconsequentes. 

VII - No recurso de revisão com fundamento em novos factos ou meios de prova deve 

estar em causa, fundamentalmente, a antinomia entre condenação e absolvição. 

Grave e intoleravelmente injusta é a decisão que condenou o arguido quando deveria 

ter sido absolvido. 

VIII - O recurso de revisão não pode servir para buscar ou fazer prevalecer, simplesmente, 

“uma decisão mais justa”. De outro modo, o valor do caso julgado passava a 

constituir a exceção e a revisão da sentença condenatória convertia-se em regra. 

IX - No caso, não vem questionada a ilicitude ou ilegalidade dos factos materiais, nem 

negada a autoria do arguido. O recorrente não contesta que sendo responsável pelos 

factos assim cometidos deva ser sancionado. Questiona a qualificação jurídica dos 

factos. Deveria ser absolvido do crime e responsabilizado pela contraordenação. 

 

24-02-2021 

Proc. n.º 95/12.4GAILH-A.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

Pires da Graça 

 

 Recurso penal 

 Absolvição crime 

 Tribunal da Relação 

 Condenação 

Prova pericial 

 Valor probatório 

 Erro notório na apreciação da prova 

 Reenvio do processo 

 

I -  Em recurso, os poderes de cognição do STJ circunscrevem-se ao reexame de questões 

de direito. 

II -  Detetando na decisão recorrida, enquanto peça processual autónoma, vícios previstos 

no art. 410.º, n.º 2, do CPP, pode e deve conhecê-los, oficiosamente. 

III - Vícios que têm de apresentar-se evidentes e ser intrínsecos, resultando do texto da 

decisão, por si só ou conjugado com as regras da experiência comum ou, quando for 

o caso, com as leis da ciência. 

IV - Se o tribunal considerou indispensável recorrer ao juízo percetivo ou valorativo de 

cientistas de determina área do saber, o relatório e as conclusões da perícia gozam de 

uma presunção, solidamente fundada, de certeza científica.  

V - Por isso que o juízo técnico ou científico só pode ser desconsiderado pelo juiz  
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a. ou afastando a autenticidade das premissas sobre que incidiu e se formou o juízo 

pericial; 

b. ou rebatendo-o, com fundamentação de idêntica valia, assente em conhecimentos 

reconhecidamente semelhantes e argumentos de equivalente densidade técnica e 

científica. 

VI - Não resultaram afastados os pressupostos de facto em que assentou o juízo da perícia 

médico legal que, no caso não teve nem era possível que tivesse outra finalidade que 

a de apreciar os factos e os elementos de prova indicados pela autoridade judiciária 

e responder cientificamente aos quesitos ou perguntas formuladas. 

VII - Não pode, a prova pericial, ser degradada ao conceito de mera “informação”, não 

podendo ser afastada pelo simples confronto com depoimentos prestados na 

audiência. 

VIII- A violação da norma adjetiva que confere valor reforçado à prova pericial configura 

vício de erro notório na apreciação da prova previsto no art. 410.º, n.º 2, al. c), do 

CPP. 

 

24-02-2021 

Proc. n.º 34/11.0TAAGH.L1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Habeas corpus 

 Prazo da prisão preventiva 

 Acusação 

 Notificação 

 Homicídio  

 Tentativa 

 Rejeição 

 

I -  Na presente providência de Habeas Corpus, há apenas que determinar, como o 

fundamento da petição se refere especificamente à situação processual do requerente 

em prisão preventiva, se no processo em apreço algo há que se possa acolher aos 

fundamentos da petição referidos no art. 222, n.º 2, do CPP. 

II -  Situação processual essa que tem de ser apreciada segundo o princípio da atualidade 

(cf., v.g., Acórdão deste STJ de 19 de dezembro de 2002, proferido no Proc.º n.º 

02P4651). 

III - A invocação apenas da manutenção de prisão ilegal por alegadamente ter sido 

excedido o prazo máximo de prisão preventiva, dado o Arguido alegar não ter tido 

conhecimento do despacho final do detentor da ação penal, não procede. O não 

recebimento de tal comunicação, não significa que não exista decisão, e também não 

implica que, pela suposta falta, se encontre esgotado o prazo da prisão preventiva.  

IV - No momento em que a acusação já foi proferida, estava em tempo, foi tempestiva. 

Encontra-se, portanto, o peticionante em situação absolutamente regular e legal, 

tendo, além do mais, sido revista a situação (e confirmada, em douto despacho) no 

pretérito dia 9 de fevereiro. 
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V -  A notificação e, mais especificamente, a receção da acusação pelo Arguido, não é 

relevante para efeitos de Habeas Corpus. Cf., v.g., Acórdãos deste STJ de Justiça de 

11-10-2005, proferido no processo n.º 3255/05-3.ª Secção, CJSTJ 2005, tomo 3, pág. 

186, e Acórdãos de 18-12-2019, Proc. n.º 1942/17.0T9VFR-G.S1; de 15-5-2002, 

Proc. n.º 1797/02, de 19-7-2005, Proc. n.º 2743/05, e de 11-10-2005, Proc. n.º 

3255/06. Assim como o Acórdão deste STJ, proferido no Processo n.º 

12/17.5JBLSB. V. ainda Acórdão do Tribunal Constitucional, de 14 de maio de 2008.  

VI - A acusação pública imputou, em tempo, ao Arguido a autoria material e em concurso 

efetivo de dois crimes de homicídio, na forma tentada, previsto e punido pelos arts. 

131.º, 22.º, n.º 1 e 2 al. b) e 23.º n.º 1; 30.º, n.º 1 e 14.º, todos do CP. Integrando-se 

os crimes em causa no conceito de criminalidade especialmente violenta (art. 1.º, al. 

l), do CPP), os prazos previstos no art. 215.º, n.º 1, são elevados, ex vi o disposto no 

respetivo n.º 2. 

VII - O que está em causa, não é o tempo em que deveria ter sido proferida a acusação, 

que foi atempada, mas se a prisão excede o seu limite de duração máximo. Pela al. c) 

do n.º 1 do art. 215.º, conjugada com o corpo do n.º 2 do mesmo artigo, estando nós 

perante criminalidade violenta, o prazo máximo de prisão preventiva é de um ano e 

seis meses. Ora um ano e seis meses sobre a data de 7 de agosto de 2020 remete para 

7 de fevereiro de 2022, data que está ainda longe. 

VIII -  Uma outra situação, seria a de haver instrução do processo, em que havendo lugar 

a instrução, sem que tenha sido proferida decisão instrutória, o prazo máximo da 

prisão preventiva seria de 10 meses. – art. 215, n.º 1 al, b) e n.º 2, do CPP. Sendo que 

iniciada a medida de coação prisão preventiva a 7 de agosto de 2020, se lhe 

acrescentarmos uma duração máxima de 10 meses, teríamos como dia máximo para 

a restituição à liberdade o dia 7 de junho de 2021. 

IX - O respeito destes prazos é o único fundamento (e bastante) para não conceder a 

providência requerida, acordando-se em indeferir o presente 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. 

 

24-02-2021 

Proc. n.º 1498/20.6JABRG-D.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

Pires da Graça 

 

 Reclamação 

 Nulidade 

 Omissão de pronúncia 

 Indeferimento 

 

I -  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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II -  No seguimento de jurisprudência uniforme deste STJ, que acolhemos, 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, b), do CPP. 

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

substância que tenham sido objecto da decisão, nomeadamente, as questões 

relacionadas com a apreciação da prova, com a qualificação jurídica dos factos, 

concurso efectivo de crimes/crime continuado e com a determinação das penas 

parcelares. A não apreciação dessas questões elencadas pelo reclamante é, portanto, 

consequência directa da rejeição do recurso, quanto às penas parcelares. 

IV - Não existe, por isso, qualquer nulidade do acórdão, por omissão de pronúncia. 

 

24-02-2021 

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

Sénio Alves (Relator) 

Conceição Gomes 

 

5.ª Secção 

 

 Reclamação para a conferência 

 Despacho 

 Tribunal da Relação 

 Decisão interlocutória 

 Admissibilidade de recurso 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 

I -  Das decisões singulares proferidas na pendência de um recurso na relação, cabe 

reclamação, nos casos e nos termos estabelecidos pelo legislador (art. 417.º, n.º 8, do 

CPP). 

II -  As decisões interlocutórias proferidas em recurso nos tribunais da Relação são 

irrecorríveis, por não conhecerem a final, do objeto do processo (art. 432.º, n.º 1, 

CPP). 

III - O despacho que designa dia para a audiência não é recorrível. E tanto designa data 

para a audiência o despacho que marca o dia, como aquele que, não a adiando, 

mantém a data inicial. 

IV - Dos despachos singulares, proferidos na pendência de recurso na relação, não cabe 

recurso para o STJ, mas reclamação para a conferência, na relação respetiva; as 

decisões da relação recorríveis são os acórdãos. 

V -  A rejeição do recurso por erro na forma de tutela jurisdicional a que os recorrentes 

deitaram mão, não obsta, em princípio, considerando o princípio da economia 

processual e do aproveitamento dos atos validamente praticados, que se ordene que 
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os autos voltem à relação, para o despacho sindicado ser submetido à conferência, 

desde que a reconversão do recurso em reclamação seja tempestiva. 

 

04-02-2021 

Proc. n.º 685/13.8JACBR.C1-B.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Tempestividade 

 Trânsito em julgado 

 Oposição de julgados 

 Rejeição 

 

A interposição de recurso de fixação de jurisprudência antes do trânsito em julgado da 

decisão proferida no acórdão recorrido e sem que se verifiquem soluções opostas da 

mesma questão de direito, em relação ao decidido no acórdão fundamento, leva à sua 

rejeição. 

 

04-02-2021 

Proc. n.º 3407/16.8JAPRT-A.P1.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Habeas corpus 

 Admissibilidade 

 Prisão preventiva 

 Recurso 

 Prazo 

 Rejeição 

 

I -  O incumprimento do prazo de 30 dias previsto no art. 219.º, n.º 1, do CPP, para o 

julgamento, pelo Tribunal da Relação, do recurso interposto do despacho que aplicou 

a medida de prisão preventiva, não tem por efeito, designadamente, a extinção 

daquela medida de coacção.  

II - Não podendo fazer-se olvido do dever de cumprimento, pelo tribunal de recurso, do 

prazo prevenido naquele segmento normativo, trata-se de prazo «meramente 

ordenador, «meramente regulador do andamento do processo», traduzindo uma 

injuntiva de celeridade, para cujo incumprimento a lei processual não estabelece 

sequela ou sanção. 

 

04-02-2021 

Proc. n.º 409/20.3PBOER-C.S1 - 5.ª Secção  
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Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

Manuel Braz 

 

 Recurso penal 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pena única 

 Cúmulo jurídico 

 Dano 

 Homicídio 

 Homicídio qualificado 

 Medida da pena 

 

I -  Não é admissível recurso para o STJ, de decisão do Tribunal da Relação que 

confirmou a decisão levada em 1.ª instância, que condenou o arguido em penas 

fixadas em medida não superior a 8 anos de prisão – arts, 432.º, n.º 1, al. b) e 400.º, 

n.º 1, al. f), do CPP. 

II - O STJ não pode conhecer das questões que respeitem, individualmente, a cada um 

dos crimes, como as que se referem às nulidades, vícios, erros de julgamento da 

matéria de facto, qualificação jurídica dos factos, e determinação das penas 

singulares. 

III - O contexto de facto apurado, revela disparos de pistola e de caçadeira, pelo arguido, 

sobre a casa de residência de seu filho e de seus cunhados e sobre o veículo de seu 

filho, em contexto de conflito familiar. 

IV - A ilicitude dos factos é elevada, sendo-o também a culpa, lato sensu, sendo ademais 

ingentes as necessidades de prevenção geral e especial. 

V - As penas em que o arguido foi condenado encontram-se extintas, designadamente 

pelo cumprimento, os episódios de violência relatados ocorreram num contexto de 

um conflito familiar que estará ultrapassado, até pela constituição, pelo arguido, de 

novo agregado familiar, em que tem apoio, o arguido tem vindo a ser beneficiado, 

em meio prisional, com apoio psicológico, e tem já mais de 55 anos de idade, 

evidenciando condições e vontade de trabalhar. 

VI - Tudo ponderado, a redução da pena única de 12 anos e 8 meses de prisão fixada nas 

instâncias a uma pena de 11 anos de prisão afasta-se suficientemente do limite 

mínimo da moldura abstracta para satisfazer as exigências de prevenção e situa-se 

em medida suficientemente distante do limite máximo daquela moldura de modo a 

consentir e facilitar a reinserção social do arguido. 

 

04-02-2021 

Proc. n.º 134/19.8JAPRT.P1.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 
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 Recurso de revisão 

 Insolvência dolosa 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Indeferimento 

 

04-02-2021 

Proc. n.º 3427/09.9TDLSB-D.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Almeida Loureiro (Relator) 

António Gama 

Margarida Blasco 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Gerente 

 Rejeição 

 

I -  O recorrente entende existir oposição de julgados entre o acórdão recorrido e o 

acórdão fundamento, pois considera que a mesma questão de direito - a de saber se 

se pode deduzir que o gerente de direito é gerente de facto e, portanto, que agiu 

voluntariamente em nome da pessoa coletiva - foi decidida de forma distinta. 

II -  Não existe oposição de julgados entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento, 

porque enquanto no acórdão fundamento expressamente se considerou que não havia 

elementos de prova suficientes para concluir que a gerência de direito correspondia 

a uma gerência de facto, no acórdão recorrido a questão não foi analisada, porque 

nem sequer foi alegada em sede de recurso pelo recorrente. 

 

04-02-2021 

Proc. n.º 68/15.5IDFUN.L1-A.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora) 

Clemente Lima 

 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

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

 Erro notório na apreciação da prova 

 Matéria de facto 

 Tribunal da Relação 

 Incompetência 

 

O recurso interposto impugna matéria de facto ainda que travestida de erro notório na 

apreciação da prova, estando subjacente a esta impugnação da matéria de facto um 

erro no julgamento para o qual este STJ não tem poderes de cognição; assim 
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considera-se este STJ incompetente em razão da matéria, por força do disposto nos 

arts. 427.º, 428.º, 432.º, e 434.º, do CPP. 

 

04-02-2021 

Proc. n.º 635/19.8PCSNT.L1.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora) 

Clemente Lima 

 

 Reclamação 

 Aclaração 

 Indeferimento 

 

11-02-2021 

Proc. n.º 2081/18.1T8EVR.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Recurso penal 

 Matéria de facto 

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

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Ofensa à integridade física qualificada 

 Pena suspensa  

 Regime de prova 

 

I -  A matéria invocada nos recursos, relativa à violação dos princípios da livre 

apreciação da prova e dos princípios, associados, de presunção de inocência e do in 

dubio pro reo, reporta, reconhecidamente, tão-apenas à decisão levada, nas 

instâncias, sobre matéria de facto, cujo conhecimento está eximido aos poderes de 

cognição do STJ (art. 434.º, do CPP). 

II -  Outro tanto vale no que respeita à alegada verificação dos vícios elencados no n.º 2 

do art. 410.º, do CPP, de que o STJ apenas pode conhecer, por si e de ofício, quando 

constate, à evidencia, um daqueles piáculos, que inviabilize uma correcta decisão 

sobre as questões de direito que lhe são submetidas, operando o consequente reenvio 

do processo para novo julgamento. 

III - Por outro lado, saliente-se, a limitação dos poderes de cognição do STJ ao (exclusivo) 

reexame da matéria de direito (art. 434.º, do CPP), não consente a reabertura da 

discussão sobre a decisão levada, nesse particular, pelo acórdão da Relação, para 

tanto competente (art. 428.º, do CPP), esgotado que se mostra o grau de recurso para 

tanto estabelecido. 

IV - Uma vez julgado provado que um dos arguidos agarrou a vítima, pelo pescoço, 

colocando a cabeça deste debaixo da sua axila e que, nessa posição, os três arguidos 

o socaram na cabeça, causando-lhe lesões que determinaram, poucas horas depois, a 

morte, o Tribunal de 1.ª instância não podia concluir, à luz das mais elementares 
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regras da experiência (que ditam, designadamente, que sucessivas e reiteradas, 

violentas, agressões a murro sobre a cabeça de indivíduo, imobilizado, são 

susceptíveis de lhe causar lesões que fazem perigar a vida da vítima), como concluiu, 

que os arguidos não representaram a possibilidade de as agressões provocarem perigo 

para a vida do Leonardo. 

V -  Tal conclusão evidenciava uma clara incompatibilidade com a comprovada conduta 

dos arguidos. 

VI - Ao Tribunal da Relação, recorrido, cumpria, pois, reparar o julgado, como reparou 

(por via da invocada coincidência entre a verificação de um erro de julgamento da 

matéria de facto e da sanação do vício de erro notório na apreciação da prova), em 

deciso que não suscita qualquer discordância. 

VII -  O crime agravado pelo resultado deve ser entendido não como o crime 

preterintencional, em que o resultado agravante se soma à conduta base, exigindo-se 

ainda uma conduta base dolosa, a criação dolosa de um perigo de verificação de um 

resultado agravante, e a negligência relativamente a um resultado agravante, seja um 

crime de aptidão consumada – dado que a conduta base cria não só um resultado, 

como gera o perigo de outro resultado, do passo em que a conduta base é apta para a 

criação daquele perigo, aptidão esta confirmada na efectiva produção (negligente) do 

resultado agravante, que mais não é que a materialização do perigo criado. 

VIII - Verificam-se as condições agravativas prevista no disposto nos arts. 144.º, al. d), 

145.º n.º 1 al. c) e 2 e 132.º n.º 2 al. h), do CP, quando o crime de ofensas corporais, 

agravado pela morte da vítima, resulta de uma agressão, motivada pelo facto de a 

vítima, na zona dos bares da feira concelhia, ter derrubado um copo de cerveja que 

atingiu a namorada de um dos arguidos, levada por este e pelos co-arguidos, a um 

ponto extremo de punição e violência não pode deixar de relevar-se no âmbito da 

comprovação de uma maior eficácia da acção e da consequente maior dificuldade de 

defesa em que se coloca a vítima, como foi o caso, ademais com os murros 

desferidos, sucessiva e repetidamente, pelos arguidos sobre a cabeça da vítima 

manietada, imobilizada sob a axila de um dos agressores, a revelar falta de escrúpulo 

no abuso da posição ascendente conferida pela força da acção grupal sobre uma 

vítima isolada, o que não pode deixar de considerar-se relevante no ponto da 

verificação da especial censurabilidade da conduta dos arguidos. 

IX - Figurando-se particularmente ponderosas as razões de prevenção geral, devem 

relevar-se os factores atenuativos julgados provados, de que resulta, quanto a todos 

os arguidos, uma primariedade que indicia um agir delitivo ocasional, fortes laços de 

integração familiar, social e profissional, a que não pode deixar de adir-se seja a 

atitude de contrição manifestada, seja o facto de irem decorridos mais de quatro anos 

sobre a ocorrência delitiva, encontrando-se os arguidos em liberdade, o que indiciará, 

sem olvido da gravidade da conduta e a da imperecível dor que a morte da vítima (e 

nas circunstâncias em que ocorreu) causou, nos seus pais, familiares e no seu círculo 

convivial, uma atenuação da sensibilidade comunitária relativamente às exigências 

de aplicação de penas detentivas. 

X -  Tudo ponderado e sopesado, afigura-se que, na moldura abstracta aplicável, de 3 a 

12 anos de prisão, a pena, relativamente a cada um dos arguidos, deve concretizar-se 

na medida de 5 anos de prisão, não se vendo razões, designadamente em face da 
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conjunção delitiva, mesmo da idade de cada um, para distinguir as penas concretas 

aplicadas. 

XI - A concretização, no caso, de penas de suspensão da execução da pena de prisão, nos 

termos prevenidos, maxime, no art. 50.º do CP, face à redacção introduzida pela Lei 

n.º 59/2007, de 4 de Setembro, é de acolher, desde logo pela inverificação de 

particulares razões de prevenção especial, podendo concluir-se, a partir da indiciada 

ocasionalidade da conduta e dos relevantes factores de inserção familiar, social e 

laboral de que todos os arguidos beneficiam, que simples ameaça de execução da 

pena será suficiente para afastar os arguidos da criminalidade, com o que se figura 

consistente a formulação do pretextado juízo de prognose favorável, seja em atenção 

ao trajecto vital dos arguidos, ponderando-se que uma pena de prisão, suspensa na 

sua execução, mediante regime de prova e garantias reparatórias (no possível da 

reparação), responde com adequado vigor, ao sentimento de justiça, mas também de 

esperança, da comunidade.   

 

11-02-2021 

Proc. n.º 381/16.4GAMMV.C1.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso de revisão 

 Incêndio 

 Furto qualificado 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Inconciliabilidade de decisões 

 Prova proibida 

 Medida da pena 

 Inconstitucionalidade 

 Indeferimento 

 

11-02-2021 

Proc. n.º 267/06.0GAFZZ-M.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Almeida Loureiro (Relator) 

António Gama 

Manuel Braz 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes  

 Reincidência 

 Pena de prisão 
 Medida da pena  
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I -  No âmbito da moldura penal abstracta do crime de tráfico de estupefacientes, previsto 

e punido pelos arts. 21.º, n.º 1, e 24.º, al. a) do DL n.º 15/93, de 22-01 (compreendida 

cinco anos e quinze anos de prisão), a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de 

prisão, mostrando-se mais proporcional à culpa do arguido e ainda adequada a 

garantir a protecção do bem jurídico tutelado pela norma violada e a não 

comprometer a sua reintegração social, cumpre satisfatoriamente as finalidades da 

punição. 

II -  E isto atendendo a que, embora fosse primário aquando da prática do crime e 

houvesse assumido maioritariamente, não integralmente, a sua responsabilidade pelo 

mesmo, o arguido, que é casado e pai de seis filhos, encontra-se desinserido sob o 

ponto vista social e profissional, vivendo à custa de contribuições sociais 

(Rendimento Social de Inserção, abono de família e pontualmente do apoio prestado 

pelo Banco Alimentar Contra  a Fome), e não possui qualquer projecto de vida 

orientado no sentido de obter de forma legal proventos económicos que garantam a 

subsistência própria e da sua numerosa família. Condicionalismo que se revela muito 

preocupante considerando as motivações do crime cometido, e que mais não eram 

que as de angariar dinheiro ou outra compensação de natureza patrimonial. 

 

11-02-2021 

Proc. n.º 2019/17.3PBPDL.S1 - 5.ª Secção  

Isabel São Marcos (Relatora) 

Helena Moniz 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Pena de prisão 

 Medida da pena  

 

I -  No âmbito da moldura penal abstracta do crime de tráfico de estupefacientes, previsto 

e punido pelos arts. 21.º, n.º 1, do DL n.º 15/93, de 22-01, 75.º e 76.º, do CP (situada 

entre cinco e quatro meses e doze anos de prisão), a pena de 6 (seis) anos de prisão, 

revelando-se proporcional à culpa do arguido, adequada a garantir a protecção do 

bem jurídico tutelado pela norma violada e a não comprometer a sua reintegração 

social, cumpre satisfatoriamente as finalidades da punição. 

II -  E isto considerando, a par das condições pessoais do arguido, o elevado grau de 

ilicitude de que se reveste o facto típico, a culpa concreta e o intenso dolo directo 

com que actuou e bem assim a acentuada exigibilidade de que se revestem as 

necessidades de prevenção geral e sobretudo especial, tendo em vista a preocupante 

predisposição que o mesmo, imune às condenações já sofridas, manifesta possuir 

para prática de crimes dolosos, designadamente de tráfico de estupefacientes, mas 

não só. 

 

11-02-2021 

Proc. n.º 10/20.1SVLSB.S1 - 5.ª Secção  

Isabel São Marcos (Relatora) 
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Helena Moniz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Alteração substancial dos factos 

 Oposição de julgados 

 Rejeição 

 

Querendo a arguida recorrer de acórdão com vista a fixar jurisprudência quanto a saber 

se a integração de factos novos não constantes da pronúncia na matéria de facto 

provada, ainda que sejam irrelevantes para a decisão de mérito a tomar, constitui ou 

não uma violação do disposto no art. 359.º, n.º 1, do CPP, apenas o poderia fazer 

apresentando como decisão fundamento uma decisão colegial, ou seja, um acórdão; 

tendo apresentado com acórdão fundamento uma decisão (sumária) singular, o 

recurso deve ser rejeitado por não cumprimento dos pressupostos para interposição 

de um recurso extraordinário para fixação de jurisprudência. 

 

11-02-2021 

Proc. n.º 786/09.7RAPBL.C4-A.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora) 

Clemente Lima 

 

 Decisão contra jurisprudência fixada 

 Trânsito em julgado 

 Recurso para o Tribunal Constitucional 

 Interrupção do prazo de recurso 

 Tempestividade 

 Rejeição 

 

I -  Nos termos do art. 446.º, do CPP, o recurso contra jurisprudência fixada apenas pode 

ser interposto após o trânsito em julgado da decisão; o acórdão do TC transitou em 

julgado a 22.10.2020, e os prazos para interposição de recurso ordinário foram 

interrompidos, nos termos do art. 75.º, n.º 1, da Lei n.º 28/82, de 15-11; assim sendo, 

a partir do dia 22.10.2020, começaram a correr novamente os prazos para 

interposição de recurso ordinário da decisão do Tribunal de Execução de Penas; 

tendo em conta o disposto no art. 446.º, do CPP, o recurso foi extemporaneamente 

interposto, porque interposto (a 19.11.2020) antes de transitada em julgado a decisão 

recorrida (o que ocorreria a 20.11.2020). 

II O art. 242.º, n.º 4, do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da 

Liberdade (CEPMPL), determina que o recurso deve ser interposto no prazo de 30 

dias após a “prolação da decisão”, mas deve considerar-se que este apenas se refere 

aos recursos interpostos nos termos do art. 242.º, n.º 1, al. b), do CEPMPL; isto 

porque, por força do disposto no art. 244.º, do CEPMPL, as regras relativas, 

nomeadamente, à interposição desta espécie de recurso devem seguir o disposto no 
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art. 446.º, do CPP, ou seja, apenas deverá ser interposto recurso contra jurisprudência 

fixada quando a decisão recorrida já tenha transitado em julgado e após o seu trânsito 

(no prazo de 30 dias). 

IV - No caso dos presentes autos ainda era admissível recurso ordinário, dado que os 

prazos para a sua interposição recomeçaram após o trânsito em julgado da decisão 

do TC (a 22.10.2020). E tendo recomeçado quando o recurso (aqui em análise) foi 

interposto, não tinha ainda a decisão transitado em julgado, devendo apenas recorrer-

se a um recurso especial como o de contra jurisprudência fixada apenas somente 

estando esgotadas as possibilidades de recurso ordinário, isto é, as possibilidades de 

as instâncias poderem (ou não) alterar a decisão recorrida. 

V -  A congruência das soluções normativas, aparentemente contraditórias, entre o regime 

consagrado no Código de Processo Penal, para o recurso de decisão proferida contra 

jurisprudência fixada, que estabelece o prazo de 30 dias, a contar do trânsito em 

julgado da decisão recorrida -art. 446.º, n.º 1, do CPP- , para interpor o recurso 

extraordinário e a disciplina constante do art. 242.º, n.º 4, do CEPMPL, que fixa como 

prazo de recurso, 30 dias subsequentes à prolação da decisão em causa, impõe uma 

interpretação que, como se disse, já foi objecto de cuidada fundamentação nos 

acórdãos supracitados acórdãos de 12.11.2020, nos processos n.ºs 1283/11.6TXPRT-

O. S1 e 3150/10.1TCPRT-R. S1, e de 10.12.2020 proferido no processo n.º 

586/12.7TXCBR-R. S1 e que se acompanha na íntegra. O disposto no art. 242.º, n.º 

4, do CEPMPL, vale apenas, como se viu, no âmbito do recurso de decisão proferida 

pelo TEP, no caso de oposição com outra decisão proferida em processo especial de 

impugnação que, no domínio da mesma legislação e quanto a idêntica questão de 

direito, esteja em oposição com outra proferida por tribunal da mesma espécie (por 

um dos TEP), nos termos do art. 242.º, n.º1, al. b, do CEPMPL. 

VI - Tendo o Ministério Público interposto recurso em 19.11.2010, data em que não se 

havia ainda esgotado o prazo para interposição do recurso ordinário, e uma vez que 

o prazo para interposição de recurso é de 30 dias e se conta a partir da notificação da 

decisão- art. 411.º, n.º 1, do CPP-, o presente recurso extraordinário de decisão 

proferida contra jurisprudência fixada, é extemporâneo. Razão pela qual é rejeitado.  

VII - Mais se decide convolar o recurso interposto em recurso ordinário para o Tribunal 

da Relação de Coimbra, para onde os autos serão enviados oportunamente. 

 

11-02-2021 

Proc. n.º 64/11.1TXLSB-Y.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

 

 Recurso per saltum 

 Roubo 

 Roubo qualificado 

 Pena única 

 Medida da pena 

 Pena de prisão 

 Pena suspensa 
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I -  Nos termos do art. 40.º do CP, que dispõe sobre as finalidades das penas, “a aplicação 

de penas e de medidas de segurança visa a protecção de bens jurídicos e a 

reintegração do agente na sociedade” e “em caso algum a pena pode ultrapassar a 

medida da culpa”, devendo a sua determinação ser feita em função da culpa do agente 

e das exigências de prevenção, de acordo com o disposto no art. 71.º, do mesmo 

diploma. Como se tem reiteradamente afirmado, encontra este regime os seus 

fundamentos no art. 18.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa (CRP), 

segundo o qual “a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos 

expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao 

necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente 

protegidos”. A restrição do direito à liberdade, por aplicação de uma pena (art. 27.º, 

n.º 2, da CRP), submete-se, assim, tal como a sua previsão legal, ao princípio da 

proporcionalidade ou da proibição do excesso, que se desdobra nos subprincípios da 

necessidade ou indispensabilidade – segundo o qual a pena privativa da liberdade se 

há-de revelar necessária aos fins visados, que não podem ser realizados por outros 

meios menos onerosos – adequação – que implica que a pena deva ser o meio idóneo 

e adequado para a obtenção desses fins – e da proporcionalidade em sentido estrito – 

de acordo com o qual a pena deve ser encontrada na “justa medida”, impedindo-se, 

deste modo, que possa ser desproporcionada ou excessiva. 

II -  A projecção destes princípios no modelo de determinação da pena justifica-se pelas 

necessidades de protecção dos bens jurídicos tutelados pelas normas incriminadoras 

violadas (finalidade de prevenção geral) e de ressocialização (finalidade de 

prevenção especial), em conformidade com um critério de proporcionalidade entre a 

gravidade da pena e a gravidade do facto praticado, avaliada, em concreto, por 

factores ou circunstâncias relacionadas com este e com a personalidade do agente, 

relevantes para avaliar da medida da pena da culpa e da medida da pena preventiva 

que, não fazendo parte do tipo de crime (proibição da dupla valoração), deponham a 

favor do agente ou contra ele (arts. 40.º e 71.º, n.º 1, do CP). Como se tem reafirmado, 

para a medida da gravidade da culpa há que, de acordo com o citado art. 71.º, n.º 2, 

considerar os factores reveladores da censurabilidade manifestada no facto, 

nomeadamente, os factores capazes de fornecer a medida da gravidade do tipo de 

ilícito objectivo e subjectivo – indicados na alínea a), primeira parte (grau de ilicitude 

do facto, modo de execução e gravidade das suas consequências), e na alínea b) 

(intensidade do dolo ou da negligência) –, os factores a que se referem a alínea c) 

(sentimentos manifestados no cometimento do crime e fins ou motivos que o 

determinaram) e a alínea a), parte final (grau de violação dos deveres impostos ao 

agente), bem como os factores atinentes ao agente, que têm que ver com a sua 

personalidade – factores indicados na alínea d) (condições pessoais e situação 

económica do agente), na alínea e) (conduta anterior e posterior ao facto) e na alínea 

f) (falta de preparação para manter uma conduta lícita, manifestada no facto). Na 

consideração das exigências de prevenção, destacam-se as circunstâncias relevantes 

por via da prevenção geral, traduzida na necessidade de protecção do bem jurídico 

ofendido mediante a aplicação de uma pena proporcional à gravidade dos factos, 

reafirmando a manutenção da confiança da comunidade na norma violada, e de 
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prevenção especial, que permitam fundamentar um juízo de prognose sobre o 

cometimento de novos crimes no futuro e, assim, avaliar das necessidades de 

socialização. Incluem-se aqui o comportamento anterior e posterior ao crime [alínea 

e)], com destaque para os antecedentes criminais) e a falta de preparação para manter 

uma conduta lícita, manifestada no facto [alínea f)]. O comportamento do agente, a 

que se referem as circunstâncias das alíneas e) e f), adquire particular relevo para 

determinação da medida da pena em vista das exigências de prevenção especial 

(sobre estes pontos, para melhor aproximação metodológica na determinação do 

sentido e alcance da previsão do art. 71.º do CP, cfr. ANABELA MIRANDA 

RODRIGUES, A Determinação da Medida da Pena Privativa da Liberdade, Os 

Critérios da Culpa e da Prevenção, Coimbra Editora, 2014, em particular pp. 475, 

481, 547, 563, 566 e 574, e FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal Português - As 

Consequências Jurídicas do Crime, Coimbra Editora, 3.ª reimp., 2011, pp. 232-357). 

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 (assim, acentuando estes pontos, 

FIGUEIREDO DIAS, ob. cit., §309, p. 231, §334, p. 244, §344, p. 249), 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. Em síntese: A determinação da pena, realizada em 

função da culpa e das exigências de prevenção geral de integração e da prevenção 

especial de socialização, de harmonia com o disposto com os artigos citados - 40.º e 

71.º - , deve, no caso concreto, corresponder às necessidades de tutela do bem jurídico 

em causa e às exigências sociais decorrentes daquela lesão, sem esquecer que deve 

ser preservada a dignidade humana do delinquente.  

III - Na moldura abstracta unitária, definida no n.º 2, do art. 77.º, do CP, ressalta o 

seguinte:Ao arguido X é aplicável a pena entre 3 anos e 9 meses de prisão 

(correspondente à mais elevada das penas parcelares) a 11 anos e 9 meses de prisão 

(correspondente à soma material de todas as penas parcelares). Foi condenado na 

pena única de 6 anos de prisão. Ao arguido Y é aplicável a pena entre 3 anos e 9 

meses de prisão (correspondente à mais elevada das penas parcelares) a 11anos de 

prisão (correspondente à soma material de todas as penas parcelares). Foi condenado 

na pena única de 5 anos e 9 meses de prisão. 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 
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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. 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.  

IV - 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 

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. 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 se verifique entre os factos concorrentes. 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, 
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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. 

V -  No caso, ponderou o acórdão recorrido as exigências de prevenção geral muito 

intensas relativamente ao crime de roubo, atento o número dos crimes patrimoniais 

praticados e com utilização de violência, suscitando generalizada convicção 

comunitária de insegurança e impondo fortes e injustos constrangimentos (limitações 

da liberdade) no quotidiano da maior parte dos cidadãos; a concreta ilicitude dos 

factos em causa, não acentuada, quando consideradas as condutas potencialmente 

abrangidas pela incriminação e atentos os concretos meios empregues, ofensas 

pessoais (mais precisamente, violência moral) e danos patrimoniais; e, ainda, as 

circunstâncias relevantes na valoração da objectiva gravidade das condutas, 

repercutindo-se, ainda, no juízo de censura que o comportamento dos arguidos 

justifica, tal como releva na determinação da intensidade do juízo de censura (culpa) 

que as demonstradas acções merecem, e a intensidade do dolo, em qualquer dos 

casos, directo. Entendemos que, do conjunto de imposições exigíveis, quer de 

prevenção geral, quer de prevenção especial, de onde relevam a intensidade do dolo 

(directo e persistente), a culpa mediana, a primariedade dos arguidos, o facto de 

ambos terem experienciado a situação de reclusão, o que pode constituir um marco 

determinante para inflexão num percurso disruptivo face às normas que vigoram na 

ordem jurídica, o apoio familiar que podem ter, uma vez em liberdade, encontramos 

fundamento bastante que justifica a redução das penas aplicadas, o que permite que 

a pena se fixe em patamar situado junto do limite mínimo da moldura penal. 

Ponderando tudo o exposto, concluímos que, como impõem os arts. 40.º, 71.º e 77.º, 

do CP, a pena adequada, proporcional e justa, no caso em concreto, se fixa em: - 

Quanto ao recorrente X, 5 (cinco) anos de prisão; e, - Quanto ao recorrente Y 4 

(quatro) anos e 9 (nove) meses de prisão. 

VI - Estas penas admitem a suspensão da execução, por força do artigo 50.º, nº 1, do CP, 

medida expressamente solicitada pelos arguidos e que sempre teria de ser ponderada, 

por força da mesma disposição legal. Condição formal da suspensão da pena de 

prisão é esta não ser superior a 5 anos, o que é o caso, encontrando-se a mesma 

preenchida. Vejamos, agora, se estão reunidos os elementos necessários ao 

preenchimento da condição material, ou seja, se podemos concluir, no caso dos 

recorrentes, que a simples censura do facto e a ameaça da prisão realizam as 

finalidades das penas. Como é sabido, à opção pela suspensão da execução da pena 

de prisão, enquanto medida de reacção criminal autónoma, são alheias considerações 

relativas à culpa do agente, valendo exclusivamente as exigências postas pelas 

finalidades preventivas da punição, sejam as de prevenção geral positiva ou de 

integração, sejam as de prevenção especial de socialização (art. 40.º, n. º1 do CP). 

De molde que a opção por esta pena deverá assentar, em primeira linha, na 

formulação de um juízo positivo ou favorável à recuperação comunitária do agente 

através da censura do facto e da ameaça da prisão, sem a efectiva execução desta 

prisão, que ficaria suspensa, mas desde que esta opção não prejudique ou contrarie a 

necessidade de reafirmar a validade das normas comunitárias, ou seja, desde que o 

sentimento comunitário de crença na validade das normas infringidas não seja 
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contrariado ou posto em causa com tal suspensão. Ora, como atrás se disse a favor 

dos arguidos regista-se o facto de serem primários, terem confessado os factos que 

lhe eram imputados, mostrarem-se arrependidos, e estarem de certa forma inseridos 

familiarmente. O que entendemos ser de relevar. Deve, ainda, ter-se em linha de 

conta a intensidade do dolo e o apontado grau de ilicitude do facto, tendo-se a culpa 

como mediana, razão que levou a fixar a pena em patamar situado junto do limite 

mínimo da moldura penal. Ambos os arguidos sofreram já cerca de 16 meses de 

prisão preventiva. O descrito circunstancialismo permite formular um juízo positivo 

quanto ao comportamento futuro dos arguidos pelo que será de criar as condições 

para que o seu processo de ressocialização possa decorrer em liberdade. Suspende-

se, por isso, a execução da pena pelo período correspondente à medida da 

condenação, suspensão esta, sujeita a regime de prova a definir pela Direcção-Geral 

de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). 

VII - Do perdimento da viatura automóvel. Ora, no caso em apreço, consta amplamente 

da decisão recorrida que veículo, propriedade do recorrente X, foi por si utilizado 

para a prática de todos os crimes de roubo pelos quais foi condenado. Razão pela 

qual foi decretada a sua apreensão. E, posteriormente, o seu perdimento. Não estão, 

no entanto, preenchidos os pressupostos enunciados no art. 109.º, n. º 1, do CP. O 

fundamento da perda de “instrumentos e produtos” regulada neste preceito radica nas 

exigências, individuais e colectivas, de segurança e na perigosidade dos bens 

apreendidos, ou seja, nos riscos específicos e perigosidade do próprio objecto e não 

na perigosidade do agente do facto ilícito (daí que não possa ser considerada uma 

medida de segurança), ou na culpa deste ou de terceiro (daí que não possa ser vista 

como uma pena acessória).A perda de objectos a favor do Estado regulada no Código 

Penal (dotada de eficácia real, já que se opera a transferência da propriedade do 

objecto a favor daquele), apresenta-se como uma providência sancionatória de 

natureza análoga à medida de segurança, não sendo um efeito da pena ou da 

condenação, visto poder ter lugar sem elas, como se infere do art. 109.º, n.º 2. 

Constitui pressuposto formal da perda de instrumentos e produtos prevista no artigo 

109.º, que os mesmos tenham sido ou estivessem destinados a ser utilizados numa 

actividade criminosa, ou que, por esta tenham sido produzidos. Assim, só podem ser 

declarados perdidos a favor do Estado os objectos que tenham servido ou estivessem 

destinados a servir para a prática de um facto ilícito típico e seja possível prognosticar 

que esses objectos podem colocar em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a 

ordem públicas, ou que oferecem sério risco de serem utilizados para o cometimento 

de novos factos ilícitos típicos. Dizendo de outro modo, a declaração de perda está 

agora condicionada à perigosidade ou risco de poderem ser utilizados para a prática 

de novos crimes. Neste caso, pela sua natureza, o automóvel só poderia ter sido 

declarado perdido se houvesse "sério risco de ser utilizado para o cometimento de 

novos factos ilícitos típicos". O que não se pode afirmar, perante o juízo de prognose 

favorável elaborado sobre o comportamento futuro dos arguidos. 

 

11-02-2021 

Proc. n.º 762/19.1GBAGD.P1.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 
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Eduardo Loureiro 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Prova documental 

 Inconstitucionalidade 

 Indeferimento 

 

I -  O recurso extraordinário de revisão de sentença transitada em julgado, com 

consagração constitucional no art. 29.º, n.º 6, da Lei Fundamental, constitui o meio 

processual vocacionado para reagir contra clamorosos e intoleráveis erros judiciários 

ou casos de flagrante injustiça, fazendo-se prevalecer o princípio da justiça material 

sobre a segurança do direito e a força do caso julgado. É assim que a segurança do 

direito e a força do caso julgado, valores essenciais do Estado de direito, cedem 

perante novos factos ou a verificação da existência de erros fundamentais de 

julgamento adequados a porem em causa a justiça da decisão. 

II -  Daí que o Código de Processo Penal preveja, de forma taxativa, nas alíneas a) a g) 

do n.º 1, do art. 449.º, as situações que podem, justificadamente, permitir a revisão 

da sentença penal transitada em julgado. 

III - Quanto à literalidade da al. d), do n.º 1, do art. 449.º do CPP, resulta que, ao abrigo 

de tal segmento normativo, a revisão (extraordinária) só pode ser concedida se, e 

quando se demonstre que, posteriormente à decisão revidenda, se descobriram factos 

ou meios de prova novos, outros, que aquela decisão tenha deixado por apreciar. 

IV - E compreende-se que assim seja, pois, importando o recurso de revisão o “sacrifício” 

do caso julgado, da estabilidade das decisões transitadas - corolário da segurança 

jurídica -, só deve ser admitido em casos pontuais e expressamente previstos na lei. 

Tem-se entendido que se deve interpretar a expressão “factos ou meios de prova 

novos” no sentido de serem aqueles que eram ignorados pelo tribunal e pelo 

requerente ao tempo do julgamento e, por isso, não puderam, então, ser apresentados 

e produzidos, de modo a serem apreciados e valorados na decisão. Com efeito, só 

esta interpretação observa a natureza excepcional do recurso de revisão e os 

princípios constitucionais da segurança jurídica, da lealdade processual e da proteção 

do caso julgado. 

V -  Este fundamento para a revisão da sentença assenta em dois requisitos: a 

apresentação de factos ou meios de prova que, de per se ou conjugados com os que 

foram apreciados no processo, devam considerar-se ‘novos’ e, após reconhecida a 

‘novidade’, a verificação de que tais factos ou meios de prova têm a necessária 

aptidão para constituir um juízo de graves dúvidas sobre os fundamentos da 

condenação, de modo a poder concluir-se que a aplicação da pena constituiu o 

resultado de inaceitável erro judiciário de julgamento da matéria de facto. 

VI - Quanto à noção de factos ou meios de prova novos devem estes obedecer a uma 

condição prévia, apenas relevando aqueles que não puderam ser apresentados e 

apreciados na decisão em que se fundou a condenação por decisão transitada em 
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julgado e que, sendo desconhecidos da jurisdição no acto de julgamento, permitam 

suscitar graves dúvidas acerca da culpabilidade do condenado. 

VII - Porém, é, ainda, entendimento pacífico da jurisprudência deste Tribunal que, para 

efeitos do disposto no art. 449.º, n.º 1, al. d), do CPP, não basta que sejam factos ou 

meios de prova desconhecidos do tribunal no acto de julgamento - processualmente 

novos – ‘novos’ são também os factos e os meios de prova que eram ignorados pelo 

recorrente ao tempo do julgamento e, porque aí não apresentados, não puderam ser 

considerados pelo tribunal. Desta feita, só são admissíveis novos factos e meios de 

prova quando o recorrente desconhecia a sua existência ao tempo da decisão ou, não 

os desconhecendo, justifica a razão pela qual não os apresentou em momento próprio. 

VIII - De facto, de acordo com a interpretação que se tem feito da al. d), do n.º 1, do art. 

449.º, do CPP, o desconhecimento relevante é, não apenas o do tribunal (na medida 

em são factos ou meios de prova não revelados aquando do julgamento), devendo 

ter-se em conta o desconhecimento do próprio requerente (razão de este não ter 

levado ao conhecimento do tribunal os factos, ou não ter providenciado pela 

realização da prova, à custa dos elementos que se vieram a apresentar como novos). 

IX - Conclui-se, pois, que é insuficiente o mero desconhecimento dos factos pelo tribunal, 

sendo esta a única interpretação que se harmoniza com o carácter excepcional do 

‘remédio’ da revisão com respeito pelos princípios constitucionais da segurança 

jurídica, lealdade processual, protecção do caso julgado. A lei não permite que a 

inércia voluntária do arguido em fazer actuar os meios ordinários de defesa seja 

compensada pela atribuição de meios extraordinários de defesa. 

X -  Só assim se compreende o que dispõe o art. 453.º, do CPP, a respeito da produção de 

prova no caso em que o fundamento da revisão é o previsto na al. d), do n.º1, do art. 

449.º, do CPP, no sentido de prever que, embora caiba ao tribunal proceder a todas 

as diligências que considerar indispensáveis para a descoberta da verdade, não são 

admitidas testemunhas que não tenham sido inquiridas no processo, a não ser que o 

recorrente justifique que ignorava a sua existência à data da condenação ou que 

estiveram impossibilitadas de depor (n.º 2). 

XI - Quanto ao segundo requisito referido - que a novidade dos factos e dos meios de 

prova suscite graves dúvidas sobre a justiça da condenação, não se trata de uma 

qualquer dúvida, tem que ser uma dúvida sólida, séria, consistente e verdadeiramente 

perturbadora para que se possa afirmar a sua “gravidade”.  

XII - Trata-se de um grau de convicção mais exigente do que aquele que é exigido na fase 

de julgamento para levar à absolvição do arguido em audiência se então fossem 

conhecidos os novos factos e os novos meios de prova. Situa-se para além da dúvida 

‘razoável’, pois, mais do que razoável, deve ser uma dúvida ‘grave’, pois só essa 

poderá justificar a revisão do julgado.  

XIII - A “dúvida relevante” para a revisão tem de ser “qualificada; há-de elevar-se do 

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

os novos factos e/ou provas de assumir qualificativo correlativo da “gravidade” da 

dúvida: isto é, que, na ponderação conjunta de todos os meios de prova, seja possível 

justificadamente concluir que, tendo em conta o critério de livre apreciação (artigo 

125.º) e, sem prejuízo da sujeição das novas provas ao teste do contraditório, 
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imediação e oralidade do novo julgamento, deles resulta uma forte possibilidade de 

não condenação. 

XIV - Os novos factos ou meios de prova têm, deste modo, que suscitar graves dúvidas 

sobre a justiça da condenação, mas, nesse caso, desde que suscitem possibilidade de 

absolvição e já não de mera correcção da medida concreta da sanção aplicada; tudo 

terá de decorrer sob a égide da alternativa condenação/absolvição, que afinal plasma 

e condensa o binómio condenação justa (a manter-se) condenação injusta (a rever-

se). 

XV - É por demais evidente que todas as questões suscitadas pelo arguido, ora recorrente, 

não constituem fundamento legal para a revisão do acórdão condenatório nos termos 

peticionados. Desde logo, o arguido deturpou a realidade dos autos, quando afirmou 

que foi com “estupefação” que agora, volvidos 5 anos, tomou conhecimento da 

pendência destes autos e da respetiva condenação na pena de 2 anos e 6 meses de 

prisão, pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes, quando resulta à 

saciedade dos autos que, para além de o mesmo ter sido detido no dia 20.01. 2016, 

aquando da prática dos factos, foi no dia seguinte, sujeito a interrogatório nos 

Serviços do Ministério Público, tendo prestado termo de identidade e residência. 

XVI -  Falecem, pois, todas as nulidades, irregularidades e insconstitucionalidades 

invocadas pelo ora recorrente na sua petição, uma vez que esteve presente, foi 

notificado nos termos acima expostos de todos os actos que diz agora desconhecer e 

que se resumem a uma e única pretensão: a realização de um novo julgamento, 

inverificado o seu sucesso no recurso ordinário que apresentou, que foi apreciado, e 

que viu negado provimento. 

XVII -  De acordo com o disposto no art. 449.º, n.º 1, al. d), do CPP, a revisão de sentença 

transitada em julgado só é admissível quando se descobrirem novos factos ou meios 

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

suscitem graves dúvidas sobre a justiça da condenação. 

XVIII - Com efeito, o recurso de revisão é um recurso de aplicação extraordinária, que 

só uma comprovada e clamorosa ofensa do princípio reitor da justiça, leva a que este 

deva prevalecer sobre o princípio da segurança decorrente do caso julgado. 

XIX - No caso vertente, o arguido limita-se a alegar que não praticou o crime por que foi 

condenado. Não invoca novos factos, nem novas provas que evidenciem, por si só 

ou quando conjugados com os que foram apreciados no processo, qualquer 

clamoroso atropelo da análise da prova ou da justiça da sua condenação. O arguido 

não apresenta qualquer argumento ponderoso, susceptível de causar graves dúvidas 

sobre o acerto da sua condenação. Vem juntar e alegar, uma declaração escrita de um 

coarguido (que agora diz desconhecer, o que pelo que se disse anteriormente, não é 

plausivel), que não merece qualquer credibilidade e que nada de novo traz ao 

processo, ou que já não tenha sido anteriormente ponderado. 

XX - Verifica-se que o fundamento do recurso, assenta, mais uma vez, na pretensa 

falsidade das declarações prestadas pelos co-arguidos, à data do julgamento, onde 

esteve presente. 

XXI - Pelo que, os fundamentos que invoca não constituem fundamento para o recurso 

agora interposto, além de que não é este o recurso próprio para alegar a 

inconstitucionalidade, por violação dos seus direitos de defesa, bem como do 
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princípio do contraditório, não se vendo como possa prejudicar gravemente os seus 

direitos, liberdades e garantias. 

XXII -  Destarte, o pedido revela-se manifestamente infundado, pelo que se nega a 

revisão. 

 

11-02-2021 

Proc. n.º 75/15.8PJAMD-D. S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

Manuel Braz 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Pena de prisão 

 Princípio da igualdade 

 Medida da pena 

 

I -  A falta de antecedentes criminais de relevo, nomeadamente pela prática de crimes de 

idêntica natureza à do crime pelo qual foi condenado, não é circunstância atenuante 

a ser valorada a favor do arguido, dado que o comportamento anterior conforme as 

regras legais é exigido a todo e qualquer cidadão, como modo de viver em sociedade.  

II -  O que é valorado, positivamente, é o bom comportamento anterior, quando superior 

ao comportamento normal dos demais indivíduos do seu meio socioeconómico. 

 

18-02-2021 

Proc. n.º 122/18.1PAAMD.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Decisão contra jurisprudência fixada 

 Trânsito em julgado 

 Recurso para o Tribunal Constitucional 

 Interrupção do prazo de recurso 

 Tempestividade 

 Rejeição 

 

A congruência das soluções normativas, aparentemente contraditórias, entre o regime 

consagrado no CPP, para o recurso de decisão proferida contra jurisprudência fixada, 

que estabelece o prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado da decisão recorrida 

(art. 446.º, n.º 1, do CPP), para interpor o recurso extraordinário e a disciplina 

constante do art. 242.º, n.º 4, do CEPMPL, que fixa como prazo de recurso, 30 dias 

subsequentes à prolação da decisão em causa, impõe a interpretação restritiva de que 

o n.º 4 do art. 242.º do CEPMPL, apenas se aplica às decisões a que alude o art. 242.º, 

n.º 1, al. b), do CEPMPL. 
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18-02-2021 

Proc. n.º 259/12.0TXCBR-O.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Falsidade de depoimento 

 Indeferimento 

 

I -  Novos factos ou meios de prova é uma indicação alternativa, factos, são os factos 

probandos; elementos de prova, os meios de prova relativos a esses factos.  

II -  A pretensão do recorrente de provar, através de testemunhas, que o depoimento da 

ofendida que serviu de base à condenação, era falso, é um meio inidóneo para provar 

a falsidade de um depoimento em audiência de julgamento. 

III - Só há lugar à revisão da sentença, com base em falsidade de depoimento, se a 

falsidade resultar de uma outra sentença transitada em julgado. 

IV - Consequentemente, não é de admitir o pedido como invocação de novos factos e 

novos meios de prova, quando o que está em causa é à alegação de que a vítima 

mentiu em julgamento. O que o recorrente está a fazer, com uma patente troca de 

etiquetas, é invocar a falsidade do meio de prova produzido no julgamento, mas fá-

lo por via ínvia, sem juntar certidão da sentença onde tal falsidade tenha sido 

declarada. Essa falsidade, a existir, tem de ser declarada pelo meio próprio, uma 

sentença transitada em julgado, dado que, nestas situações, por razões facilmente 

apreensíveis, a exigência do legislador é qualificada.  

 

18-02-2021 

Proc. n.º 274/16.5GAMCN-D.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

Helena Moniz 

Manuel Braz 

 

 Recurso per saltum 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Pena suspensa 

 Nulidade  

 

I -  No cúmulo jurídico resultante do conhecimento superveniente do concurso de crimes 

não devem ser englobadas as penas suspensas já anteriormente declaradas extintas, 

nos termos do disposto no art. 57.º n.º 1, do CP, uma vez que, não podendo ser 
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descontadas na pena única, uma tal consideração agravaria, injustificadamente, a 

pena única final. 

II - Do mesmo passo, não é possível considerar na pena única as penas parcelares 

suspensas cujo prazo de suspensão já findou, sem que no correspondente processo se 

decida pela prorrogação do prazo de suspensão, pela execução da pena de prisão ou 

pela extinção. 

III - Em caso de extinção, a pena não deve ser considerada no concurso, conquanto, nos 

casos outros, de prorrogação do prazo da suspensão e de decisão de execução da pena 

de prisão, a pena deve ser considerada no concurso. 

IV - O decretamento da suspensão da execução de uma pena de prisão configura, de certo 

modo, uma decisão rebus sic stantibus («até que não»), tendo por epílogo, 

necessariamente, a revogação ou a extinção da pena imposta (artigos 56.º e 57.º, do 

CP). 

V - Se o Tribunal engloba no cúmulo jurídico pena parcelar de prisão suspensa na sua 

execução, já com o prazo de suspensão esgotado, sem prévia indagação sobre se 

ocorreu decisão sobre a suspensão (prorrogação, execução ou extinção), incorre em 

nulidade, por omissão de pronúncia, tal como previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 

379.º, do CPP. 

 

18-02-2021 

Proc. n.º 1/18.2GAGMR.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Tráfico de estupefacientes 

 Criminalidade organizada 

 Gravações e fotografias ilícitas 

 Prova proibida 

 Perda de bens a favor do Estado 

 Medida da pena 

 

I -  Não constitui prova proibida aquela recolhida, através de gravação de imagem, no 

interior da garagem em que o arguido acondicionava o produto estupefaciente que 

destinava à venda a terceiros, autorizada nos termos do disposto no art. 6.º da Lei n.º 

5/2002. 

II - Não suscita reparo a declaração de perdimento de veículo utilizado pelo arguido, como 

batedor, na transferência do produto estupefaciente, conforme o disposto no art. 35.º, 

do DL 15/93. 

III - No quadro delitivo apurado, em que releva o manuseio de 210 kg de haxixe, durante 

três anos, em grupo, de forma organizada, sob liderança do arguido, consumidor de 

tal substância, com pretérito delitivo (também) por crimes de tráfico de 

estupefacientes, revelando acentuados factores de inserção familiar e laboral, a pena 

de 7 anos (a tanto se reduzindo a pena de 9 anos de prisão concretizada nas 

instâncias), na moldura abstracta de 4 a 12 anos de prisão, figura-se adequada e 
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suficiente para satisfazer as necessidades de prevenção, respeitando os limites da 

culpa. 

 

18-02-2021 

Proc. n.º 110/13.4PEBRR.E1.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Pena suspensa 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 

 

A pena de 6 anos de prisão, concretizada na instância, em punição de crime de tráfico de 

estupefaciente, agravado, p. e p. nos termos do disposto nos arts. 25.º n.º 1 e 26.º 

alínea h), do DL 15/93, reportando à detenção de cerca de 48 gramas de haxixe 

destinado à venda em meio prisional, por arguido que revela um pretérito delitivo de 

monta em que relevam condenações por crimes de roubo qualificado e tráfico de 

estupefacientes, não demostrando arrependimento ou interiorização do desvalor da 

conduta, não merece suprimento ou reparo. 

 

18-02-2021 

Proc. n.º 1943/16.5T9BJA.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso penal 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 

 

18-02-2021 

Proc. n.º 13630/17.2T9PRT.P1.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

 

 Recurso per saltum 

 Homicídio qualificado 

 Tentativa 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 
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I -  No âmbito da moldura penal abstracta do crime tentado de homicídio qualificado, 

previsto e punido pelas disposições conjugadas dos arts. 22.º, n.ºs 1 e 2, al. a), 23.º, 

n.º 1, 72.º, n.º 1, 73.º, n.ºs 1 e 2, 131.º, e 132.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), todos do CP, 

(situada entre dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias e dezasseis anos e oito 

meses de prisão), a pena de 6 (seis) anos de prisão, revelando-se mais proporcional à 

culpa do arguido e adequada a não comprometer a sua reintegração social e a garantir 

a protecção do bem jurídico tutelado pela norma violada, cumpre satisfatoriamente 

as finalidades da punição. 

II -  E isto considerando – a par do grau elevado de que se reveste a ilicitude do facto 

típico, do dolo directo com que actuou o agente, das consequências que da sua 

actuação advieram para a vida e saúde do ofendido (várias lesões na região do corpo 

atingida que necessitaram de 20 dias de evolução para a sua cura, com afectação da 

capacidade para o trabalho geral por 10 dias e por 20 dias para o trabalho 

profissional), e da exigibilidade que reclamam as necessidades de prevenção geral − 

a culpa atenuada do arguido que, padecendo de atraso intelectual ligeiro, experimenta 

fragilidades ao nível mental, que que já determinaram, por nove vezes, o seu 

internamento na secção de psiquiatria de uma unidade hospitalar. 

 

18-02-2021 

Proc. n.º 194/20.9PARGR.L1.S1 - 5.ª Secção  

Isabel São Marcos (Relatora) 

Helena Moniz 

 

 Violência depois da subtração 

 Furto 

 Violência doméstica 

 Coação grave 

 Ameaça  

 Ofensa à integridade física qualificada 

 Injúria agravada 

 Resistência e coação sobre funcionário 

 Cúmulo jurídico 

 Relatório social 

 Nulidade 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

I -  A noção de relatório social encontra-se inserta na al. g), do art. 1.º, do CPP: 

informação sobre a inserção familiar e socioprofissional do arguido e, eventualmente, 

da vítima, elaborada por serviços de reinserção social, com o objetivo de auxiliar o 

tribunal ou o juiz no conhecimento da personalidade do arguido, para os efeitos e nos 

casos previstos nesta lei. 

II -  O relatório social não é obrigatório, podendo o juiz solicitar o mesmo, ou não – cfr. 

art. 370.º, n.º 1– caso o considere necessário à correta determinação da sanção que 

eventualmente possa vir a ser aplicada. 
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III - No caso em concreto, foi elaborado relatório social para determinação da sanção a 

aplicar, tendo o mesmo sido tido em conta no acórdão recorrido. Invocando a 

recorrente que deveria ter sido realizada perícia sobre a sua personalidade, a ser 

realizada por psicólogo ou psiquiatra para que fossem considerados certos traços da 

arguida que constam no relatório social, o que é facto, é que tendo a mesmo sido 

notificada do relatório social, nada veio requerer a esse respeito. Pelo que as 

alegações agora tiradas em sede de recurso extravasam o âmbito do admissível nesta 

fase dos autos. 

IV - Compulsados os autos constata-se que foi elaborado um relatório social, datado de 

24.08.2020, tendo o acórdão recorrido sido proferido em 23.09.2020. Razão pela qual 

não se pode concluir que este relatório se encontre desactualizado, pois foi realizado 

cerca de 1 mês antes da elaboração do acórdão. 

V -  Porém, mesmo que se entendesse, por mera hipótese académica, que o seu conteúdo 

se encontrava desactualizado, isso não constituiria, de per se, uma nulidade. Nulidade 

haveria, se a decisão não enumerasse os factos relevantes para a determinação da 

pena do cúmulo, nomeadamente, quanto à personalidade da arguida. Ora, da análise 

da decisão recorrida, verifica-se que a mesma não é omissa quanto a factos referentes 

à condição pessoal da recorrente, especificando o conteúdo do relatório social nos 

factos provados. Factos estes atinentes à personalidade da arguida, ao seu percurso 

de vida o que constitui um dos pilares legais da determinação da pena do cúmulo, 

pois que esta resulta da ponderação em conjunto dos factos e da personalidade do 

agente – art. 77.º, n.º 1, do CP. 

VI - O relatório social que consta dos autos foi junto antes da audiência de julgamento do 

presente cúmulo, e mesmo que assim não fosse, a falta do mesmo não constitui 

nulidade de conhecimento oficioso. 

VII - Além de que, o acórdão descreve na matéria de facto provada todos os factos que 

retirou do conjunto de prova levada para a audiência de cúmulo, de molde que não 

existe, se essa fosse a linha de raciocínio da ora recorrente, qualquer insuficiência da 

matéria de facto, in extremis, do relatório social. Ainda sobre esta alegação, refere a 

recorrente que as alegadas mudanças significativas na sua postura, traduzidas em 

(estar) “(...) mais calma, mais colaborante, mais obediente (...)” e que já saiu do 

regime de segurança, encontrando-se a trabalhar nas oficinas, e pretendendo mudar 

o rumo da sua vida, não justificam, por si só, que se possa afirmar que os factos 

descritos no relatório social não correspondem à realidade. 

VIII - Quanto à redução da pena única, que a recorrente considera manifestamente 

exagerada, 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 no art. 432.º, n.ºs 1, al. c) e 2, do CPP], 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. 

IX - 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 
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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.  

X -  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. 

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). 

XIII - 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. 

XIV -  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.  

XV -  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. 

XVI -  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.  

XVII -  O art.º 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. 
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XVIII - 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.  

XIX - 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. 

XX - Por seu turno, nos termos do disposto no n.º 1, do art. 78.º, do mesmo diploma legal, 

aplicam-se as regras supramencionadas no caso de conhecimento superveniente do 

concurso, inclusive relativamente a penas já cumpridas, sendo as mesmas 

descontadas no cumprimento da pena única aplicada ao concurso de crimes. Acolhe-

se a doutrina de Figueiredo Dias que, ao escrever a propósito da medida da pena de 

cada um dos crimes em concurso, sustenta que apenas em relação à pena única, e não 

às parcelares, deve ser formulado o juízo quanto à sua suspensão na sua execução. 

XXI -  No caso em apreço, tratando-se de um concurso superveniente, aplicam-se as 

regras do concurso previstas no já referido art. 77.º, do CP, nos termos do disposto 

no art. 78.º, do mesmo diploma legal. Apenas as penas de prisão suspensas na sua 

execução que já hajam sido declaradas extintas, nos termos do disposto no art. 57.º, 

do CP, não serão objecto de cúmulo jurídico. 

XXII - Passando a proceder a uma avaliação da ilicitude global da conduta da recorrente, 

temos que os muitos e variados ilícitos por si praticados revelam uma já acentuada 

gravidade, e demonstram uma personalidade incapaz de se reger pelos valores 

tutelados pelo direito, não tendo as condenações já anteriormente sofridas, sido um 

factor suficiente para a impedir de os voltar a praticar, impondo-se, desde logo, e por 

razões de prevenção especial, o cumprimento efectivo de uma pena de prisão. 

XXIII - No caso, entende-se serem elevadas as necessidades de prevenção geral, face à 

natureza dos crimes cometidos pela recorrente, alguns deles em meio prisional, e ao 

elevado desvalor do seu resultado (designadamente o crime de coação agravada, o 

crime de ameaça agravada, e o crime de coacção e resistência a funcionário), 

entendendo-se também serem elevadas as necessidades de prevenção especial, face 

ao grau de ilicitude dos factos praticados, ao número dos crimes praticados, às 

condenações já sofridas, ao período de tempo da sua actividade criminosa, que 

começou em Junho de 1998, quando tinha apenas 17 anos de idade. 

XXIV - A moldura do concurso, nos termos do n.º 2, do art. 77.º, do CP, é contruída a 

partir da pena parcelar mais elevada, no seu limite mínimo, sendo o seu limite 

máximo, dado pela soma de todas as penas, que contudo se superior a 25 anos, como 

é o caso, se reduz para esse limite.  

XXV - O cúmulo jurídico apresenta, neste caso em concreto, uma moldura penal mínima 

de 2 anos e 2 meses, e uma moldura penal máxima de 11 anos e 11 meses, face às 

penas aplicadas nos processos em concurso, tendo a recorrente sido condenada na 

pena única de 6 anos de prisão efectiva. 

XXVI - Estamos perante uma situação de concurso entre penas de prisão de média e de 

curta duração, em que há que recorrer ao princípio da proporcionalidade, de modo a 
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não aplicar uma pena única superior àquela que é exigida para reafirmar a 

estabilização dos bens jurídicos ofendidos, face à culpa suportada pela recorrente, à 

medida da sua vontade, à sua persistência, à gravidade da sua conduta global, e à sua 

personalidade. 

XXVII - O conjunto de factos praticados pela recorrente teve lugar entre 2014 e 2016, 

entendendo-se que a factualidade dada como provada permite formular um juízo 

sobre a sua personalidade, podendo afirmar-se que o ilícito global já será produto de 

uma tendência criminosa. 

XXVIII - Daí que a censurabilidade ético-jurídica seja elevada, tendo a recorrente agido 

sempre com dolo directo e persistente, o que demanda a aplicação de uma pena única 

que respeite os limites traçados pela prevenção geral de integração, e pela culpa, de 

forma a ser suficiente e adequada para a advertir séria e fortemente, instando-a a 

reflectir sobre o seu comportamento futuro, permitindo-lhe ao mesmo tempo a sua 

reintegração na comunidade. 

XXIX - Posto isto, e ponderando a diversidade dos ilícitos cometidos, a intensidade do 

dolo, directo, as necessidades de prevenção geral e especial, os longos períodos de 

detenção, que pouco ou nada adiantaram para a modificação do comportamento da 

recorrente, afigura-se-nos adequada a pena única de 6 anos de prisão efectiva, sendo 

que tal pena não afrontará os princípios da necessidade, da proibição do excesso, e 

da proporcionalidade das penas, a que alude o art. 18.º, n.º 2, da CRP, nem 

ultrapassará a medida da sua culpa, revelando-se adequada e proporcional à defesa 

do ordenamento jurídico. 

XXX - 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, requerida 

pela arguida, pelo que se nega provimento ao recurso. 

 

18-02-2021 

Proc. n.º 6342/20.1T8LSB.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

Manuel Braz 

 

 Incêndio 

 Pedido de indemnização civil 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

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

 

I -  Não é admissível o recurso interposto pela Recorrente demandante civil, na parte 

atinente à matéria penal, por nesta parte, a decisão recorrida não admitir recurso à luz 

da al. d), do n.º 1, do art. 400.º, do CPP, carecendo, ainda, de legitimidade, visto não 

ser assistente, nos termos do art. 401.º, n.º 1, al. c) a contrario, do CPP, apenas se 

admitindo o recurso na parte atinente à matéria civil.  

II -  O vício previsto pela al. a), do n.º 2, do art. 410.º, do CPP, ocorre quando da 

factualidade vertida na decisão se concluir faltarem elementos que, podendo e 

devendo ser indagados ou descritos, impossibilitem, por sua ausência, um juízo 
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seguro (de direito) de condenação ou de absolvição. Trata-se da formulação 

incorrecta de um juízo: a conclusão extravasa as premissas; a matéria de facto 

provada é insuficiente para fundamentar a solução de direito encontrada, quando o 

Tribunal podendo fazê-lo, não investigou toda a matéria de facto relevante. Se 

atentarmos a toda a fundamentação utilizada no acórdão recorrido, inequivocamente 

verifica-se que o mesmo não considerou que a sentença da 1.ª instância padecia de 

vício de insuficiência para a decisão da matéria de facto provada, previsto no art. 

410.º, n.º 2, al. a), do CPP. Resulta da análise da fundamentação do acórdão recorrido 

que o TRL considerou que a prova produzida no julgamento da 1.ª instância não era 

bastante e suficientemente segura para julgar como provados, os factos dados como 

assentes pela 1.ª instância, e dada a dúvida séria sobre a factualidade em causa - 

invocando o princípio in dúbio pro reo - deu como não provados os factos que haviam 

sido dados como provados na sentença da 1.ª instância.  

III - O vício da insuficiência para a decisão da matéria de facto provada, previsto no art. 

410.º, n.º 2, al. a), do CPP, não deve ser confundido com a insuficiência de prova 

para a decisão de facto proferida, questão do âmbito da livre apreciação da prova (art. 

127.º do CPP). O que o Tribunal da Relação fez no acórdão recorrido, foi uma 

(re)apreciação da prova produzida, testemunhal e documental (pericial) e considerou 

que com aquela prova (seja através da prova directa, seja através da prova indirecta, 

ou, por presunção), não era possível extrair, com a segurança exigível, as conclusões 

a que chegou a 1.ª instância. E dado a fragilidade e lacunas existentes na prova 

produzida, gerou-se uma dúvida séria quanto à factualidade, que face ao princípio in 

dúbio por reo, levou o Tribunal a dar como não provada um conjunto de factualidade. 

O Tribunal recorrido entendeu que mesmo que se tentasse averiguar e se realizassem 

mais diligências, as mesmas nunca seriam conclusivas quanto às causas do incêndio 

e à imputação da culpabilidade das mesmas aos agentes e, nessa medida, valorou a 

prova em conformidade e decidiu modificar a matéria de facto provada. No presente 

caso, o Tribunal recorrido considerou que estava investigado o que era possível 

investigar (sendo a realização de mais diligências inconclusivas) em sede de 

julgamento e na sequência da prova realizada valorou criticamente os meios de prova 

produzidos (nos termos do disposto no art.º 127.º, do CPP), tendo ficado em estado 

de dúvida sobre a factualidade e, nessa sequência, apelando ao princípio in dubio pro 

reo, entendeu no uso de uma competência própria (poderes para conhecer de matéria 

de facto – art. 428.º, do CPP), alterar a decisão da 1.ª instância, dando como não 

provados, vários factos. O Tribunal recorrido alterou a matéria de facto decidida pela 

1.ª instância, lançando mão da apreciação e valoração da prova, à luz do princípio da 

livre apreciação da prova, nos termos do art. 127.º, do CPP, e no âmbito dos poderes 

do art. 428.º, do CPP. Assim, o Tribunal recorrido não decidiu o recurso à luz do 

vício da insuficiência da decisão para a matéria de facto, previsto no art. 410.º, n.º 2, 

al. a), do CPP.  

IV - Dispõe o art. 434.º, do CPP, que o STJ, enquanto tribunal de revista apenas reaprecia 

matéria de direito, sem prejuízo do conhecimento oficioso dos vícios previstos no 

art. 410.º, n.ºs 2, alíneas a) a c), e 3, do CPP. Assim, está-lhe vedada a possibilidade 

de proceder à análise crítica da prova testemunhal ou documental produzida nos 

autos, substituindo-se às instâncias na valoração dos meios de prova e na fixação da 
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matéria de facto provada e não provada. É, pois, entendimento unânime deste STJ 

que decidido o recurso pela Relação, ficam esgotados os poderes de apreciação da 

matéria de facto, tornando-se esta definitivamente adquirida, salvo se ocorrer algum 

dos vícios previstos no art. 410.º, n.ºs 2 e 3 do CPP, os quais devam ser conhecidos 

oficiosamente pelo STJ, pois, não obstante a expressa referência ao art. 410.º, n.º s 2 

e 3 do CPP, no art.º 434.º do mesmo Diploma que define os poderes de cognição 

deste Tribunal (STJ), a existência destes vícios encontra-se subtraído à alegação pelo 

recorrente. Deste modo, tais vícios apenas poderão ser conhecidos ex oficio, quando 

a sua ocorrência torne impossível a decisão da causa, assim se evitando uma decisão 

de direito viciada, designadamente, fundada em erro de apreciação. Ou seja, o 

conhecimento desses vícios pelo STJ “não constitui mais do que uma válvula de 

segurança a utilizar naquelas situações em que não seja possível tomar uma decisão 

(ou uma decisão correcta e rigorosa) sobre a questão de direito, por a matéria de facto 

se revelar ostensivamente insuficiente, por se fundar em manifesto erro de apreciação 

ou ainda por assentar em premissas que se mostram contraditórias e por fim quanto 

se verifiquem nulidades que não se devam considerar sanadas”, mas qualquer dos 

vícios do art. 410.º, n.º 2, do CPP, tem de resultar do texto da decisão recorrida, por 

si só, ou conjugado com as regras da experiência. Assim, idêntico raciocínio terá de 

ser feito relativamente ao recurso de decisão sobre matéria cível a decidir de forma 

autónoma da matéria penal. Assim sendo, está subtraído aos poderes de cognição 

deste STJ, o reexame da prova feitas pelas instâncias, isto é, não está nos poderes de 

cognição do STJ (art. 434.º, do CPP) sindicar se o Tribunal da Relação andou bem 

ou mal na apreciação da prova – nomeadamente, se a prova produzida (depoimentos 

e relato pericial) era ou não suficiente, segura e bastante para dar como provada a 

factualidade. 

V -  Quanto ao vício a que alude al. b), do n.º 2, do art. 410.º, do CPP, temos como certo 

que também não se verifica. Este vício verifica-se quando no texto da decisão 

constem posições antagónicas ou inconciliáveis, que se excluam mutuamente ou não 

possam ser compreendidas simultaneamente dentro da perspectiva de lógica interna 

da decisão, tanto na coordenação possível dos factos e respectivas consequências, 

como nos pressupostos de uma solução de direito. Inexiste qualquer contradição 

evidenciada no acórdão recorrido, na medida em que através de um raciocínio lógico 

e racional consegue-se, pelo texto da decisão recorrida, apreender o motivo devido 

ao qual se chega à factualidade dada como provada, bem como à factualidade dada 

como não provada, sendo esta factualidade conjugável e consentâneo entre si, e 

também com a respectiva decisão de absolvição dos arguidos e improcedência dos 

pedidos de indemnização civil. Com efeito, inexiste qualquer contradição entre a 

fundamentação de facto, entre a factualidade provada e não provada, entre a 

motivação (fundando-se na dúvida séria) e a factualidade e, por fim entre estas e a 

decisão. 

VI - E, por fim, também não se verifica o vício previsto na al. c), do n.º 2, do art. 410.º, 

do CPP. O erro notório na apreciação da prova, trata-se de um vício de raciocínio na 

apreciação das provas, evidenciado pela simples leitura do texto da decisão, erro tão 

evidente que salta aos olhos do leitor médio, sem necessidade de particular exercício 

mental. Para ocorrer este vício, as provas evidenciadas pela simples leitura do texto 
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da decisão têm de revelar claramente um sentido e a decisão recorrida extrair ilação 

contrária, logicamente impossível, incluindo na matéria fáctica provada ou excluindo 

dela algum facto essencial. É um vício intrínseco da sentença, isto é, que há-de 

resultar do texto da decisão recorrida, de tal forma que, lendo-o, mesmo o cidadão 

comum se dê conta que os fundamentos são contraditórios entre si, ou 

(contraditórios) com a decisão tomada. Se a discordância do recorrente for apenas 

quanto à forma, isto é, como o tribunal valorou a prova e decidiu a matéria de facto, 

tal traduz-se em impugnação de matéria de facto apurada - que se integra em objecto 

de recurso sobre a matéria de facto - e que o(s) recorrente(s) exerce(m) no recurso 

interposto para a Relação, e por isso, não pode(m) vir repristinar, ainda que em crítica 

ao acórdão recorrido - o da Relação - por extravasar os poderes de cognição do STJ 

(art. 434.º, do CPP).  

VII - Ora, do texto da decisão recorrida e apenas deste, em conjugação com as regras da 

experiência comum, não se extrai algum erro notório da apreciação da prova. A 

versão dos factos acolhida pelo acórdão do TRL mostra-se compatível com as regras 

da experiência comum, evidenciando de forma clara as fragilidades que entende que 

a prova encerra, seja ao nível do relato pericial, seja dos depoimentos das 

testemunhas, do que viram e do que não viram sobre as circunstâncias ou detalhes 

dos trabalhos realizados nos armazéns e do incêndio, e que perante essas fragilidades 

ficaram com dúvida séria sobre o acidente-incêndio e que acções e, ou omissões 

foram levadas a cabo, e por quem. As fragilidades apontadas, as dúvidas e as 

interrogações surgidas, as questões levantadas e as conclusões retiradas pelo acórdão 

recorrido que o levou a modificar para não provados os pontos provados pela 1.ª 

Instância, na perspectiva do padrão do denominado homem comum ou homem 

médio, surge como um evento inverosímil, ou uma interpretação desconforme com a 

realidade da vida. Pelo contrário, afigura-se um raciocínio ponderado, lógico e 

encadeado, completamente razoável e plausível atenta as regras da experiência 

comum. No âmbito da apreciação oficiosa do erro notório da apreciação da prova - 

não cabe a este Tribunal sindicar se o Tribunal da Relação andou bem ou mal na 

apreciação da prova (nomeadamente, se a prova produzida era ou não suficiente, 

segura e bastante para dar como provada a factualidade). O STJ, apenas, analisa se a 

apreciação da prova e consequente decisão da matéria de facto (dada como provada 

e não provada) plasmada no acórdão recorrido, colocado na perspectiva do homem 

médio (atenta as regras da experiência comum) é plausível e possível. E, no caso em 

apreço, ressalta, inequivocamente, que a apreciação da prova e consequente decisão 

(modificação) da matéria de facto feita pelo acórdão recorrido é completamente 

plausível, razoável e coerente, com arrimo e observância do princípio in dubio por 

reo. Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido não padece de quaisquer vícios. 

VIII - Pela leitura de toda a argumentação expendida no recurso, a demandante sindica a 

apreciação da prova feita pelo tribunal recorrido, não concordando com a mesma - 

afirmando que o acórdão recorrido deveria ter extraído da prova produzida uma 

conclusão diferente daquela que consta do mesmo - pretendendo que o STJ altere a 

decisão da matéria de facto, mantendo a versão original atribuída pela Senhora Juíza 

do Tribunal da 1.ª instância. Assim sendo, tendo em conta, por um lado, que o 

acórdão recorrido não considerou que a sentença da 1.ª instância  padecia de vício da 
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insuficiência para a decisão da matéria de facto, previsto no art. 410.º, n.º 2, al. a), do 

CPP, e considerando, por outro lado, os poderes de cognição do STJ, nomeadamente 

que apenas conhece de matéria de direito, e não matéria de facto, e de que o acórdão 

proferido pelo Tribunal da Relação não padece de nenhum dos vícios do art. 410.º, 

do CPP (que implique beliscar a decisão sobre a matéria de facto que foi feita por 

aquele Tribunal da Relação). 

 IX - Vinha imputada aos arguidos/demandados a prática do crime de incêndio, por 

omissão, com previsão legal nos arts. 10.º, n.º 2 e 272.º, n.º 1, al. a) e n.º 3, todos do 

CP. Não resulta da factualidade dada como provada “quem” praticou o incêndio. 

Apenas resulta provado que ocorreu um incêndio, porém não resulta provado quem 

foram os seus autores, seja por acção, seja por omissão. Não resultando da 

factualidade dada como provada quem foram os autores do incêndio, nomeadamente, 

quem levou a cabo acções e/ou omissões que deram origem a chamas e que estas se 

alastraram pelo interior do armazém, dando origem a um incêndio, incêndio este que 

também se alastrou a um outro armazém, inexiste qualquer facto que permita imputar 

essa conduta aos arguidos/demandados civis. 

 

18-02-2021 

Proc. n.º 87/11.0GBSXL.L2. S2 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

Manuel Braz 

 

 Recurso de revisão 

 Insolvência dolosa 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Prova documental 

 Prova testemunhal 

 Indeferimento 

 

I -  Inexiste qualquer novo facto ou meio de prova referente aos elementos constitutivos 

do crime pelo qual o recorrente foi condenado que não tenha sido apreciado pelo 

tribunal aquando do julgamento e que per si ou conjugado com outros ali apreciados, 

seja susceptível de pôr em causa os fundamentos da condenação imposta pela decisão 

revidenda, porquanto suscitem graves dúvidas sobre a sua justeza, não relevando o 

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

condenação, pois, o conceito reclama para tais dúvidas um grau ou qualificação tal 

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

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

provável. 

II -  O que o recorrente pretende, com o presente recurso de revisão, uma vez mais, é, 

através de um meio encapotado, obter a impugnação da decisão sobre a matéria de 

facto, com vista à sua absolvição, o que já logrou realizar através do recurso 
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interposto para o Tribunal da Relação, em sede ordinária, também ele julgado 

improcedente. 

III - Admitir a reapreciação do julgado nestas circunstâncias seria criar uma insegurança 

e incerteza jurídicas com sacrifício da estabilidade das decisões transitadas que, 

cremos, ser injustificada face aos fundamentos invocados perante uma decisão que 

foi tomada com base, não só nas declarações das testemunhas e dos co-arguidos cujo 

teor o recorrente tentou pôr em crise, como também - como bem informou o tribunal 

de 1.ª Instância - com a análise conjugada de outros depoimentos e de diversa prova 

documental produzida e analisada em audiência de julgamento, que conferiram maior 

consistência e credibilidade àquelas declarações, permitindo formar uma convicção 

segura do julgador naquela sede. 

IV - Em face do exposto, o recurso de revisão em análise é totalmente infundado, pelo 

que é julgado improcedente. 

 

18-02-2021 

Proc. n.º 3427/09.9TDLSB-C.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

Manuel Braz 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Tráfico de menor gravidade 

 Qualificação jurídica 

 Medida da pena 

 Suspensão da execução da pena 

 

25-02-2021 

Proc. n.º 943/18.5T9LLE.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Almeida Loureiro (Relator) 

António Gama 

 

 Recurso per saltum 

 Abuso sexual de crianças 

 Concurso de infrações 

 Pena única 

 Cúmulo jurídico 

 Medida da pena 

 

25-02-2021 

Proc. n.º 1029/19.0T9EVR.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Almeida Loureiro (Relator) 

António Gama 
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 Recurso penal 

 Decisão interlocutória 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme  

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Furto 

 Furto qualificado 

 Pena única  

 Medida da pena 

 

I -  A parte do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que decidiu o recurso 

interlocutório que não admitiu a suspensão do julgamento, constitui uma decisão que 

não incide sobre o objeto do processo, pelo que, nos termos do disposto no art, 432.º, 

n.º 1, al. b), e art. 400.º, n.º 1, al. c), ambos do CPP, o recurso não é admissível.  

II -  Todos os recorrentes foram condenados em penas concretas, relativamente a cada 

um dos crimes por que foram condenados, inferiores a 8 anos; e toda a decisão de 1.ª 

instância foi integralmente confirmada no Tribunal da Relação de Lisboa. Pelo que, 

tendo em conta o disposto no art. 400.º, n.º 1, al. e), do CPP, onde se impede a 

possibilidade de recurso das decisões do Tribunal da Relação que apliquem pena de 

prisão não superior a 5 anos de prisão, e o disposto no art. 400.º, n.º 1, al. f), do CPP, 

onde apenas se admite (a contrario) o recurso de acórdãos da Relação que, 

confirmando decisão anterior, apliquem pena de prisão superior a 8 anos, e sabendo 

que, ainda que a pena única seja superior a 8 anos de prisão, se analisa a 

recorribilidade do acórdão relativamente a cada crime individualmente considerado, 

necessariamente temos que concluir não ser admissível o recurso das condenações, 

relativas a cada crime, confirmadas pelo Tribunal da Relação, quando seja aplicada 

pena não superior a 5 anos de prisão; e das condenações em pena de prisão superiores 

a 5 anos de prisão e não superiores a 8 anos de prisão, quando haja conformidade 

com o decidido na 1.ª instância.  

III - Analisando globalmente os crimes cometidos e o modo e a cadência como foram 

praticados, estes demandam exigências de prevenção geral significativas para que se 

demonstre à coletividade que a lesão de bens jurídicos patrimoniais continua a ser 

assegurada pelo sistema jurídico, assim demonstrando que as normas continuam em 

vigor; e o facto de não haver ofensa a bens jurídicos pessoais (os arguidos 

certificavam-se primeiro que não havia ninguém nas habitações antes de nelas 

entrarem) já é devidamente valorizado a partir do momento em que as condutas foram 

subsumidas apenas ao crime de furto. 

 

25-02-2021 

Proc. n.º 1/16.7.P3LSB.L1.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora) 

Clemente Lima  
 

 Recurso de revisão 
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 Nulidade 

 Inconciliabilidade de decisões 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Prova testemunhal 

 Falsidade 

 Indeferimento 

 

I -  A nulidade, eventualmente existente (ou não), por força do disposto no art. 379.º, n.º 

1, al. b), do CPP, apenas é de conhecimento oficioso quando estamos perante um 

recurso ordinário. Após o trânsito em julgado da decisão, apenas se poderá permitir 

uma reapreciação dos factos já julgados e, consequentemente, uma avaliação da 

existência ou não de alteração substancial dos factos (nos termos do art. 358.º, do 

CPP), se for autorizada a revisão. Sendo necessário para tanto que algum dos 

pressupostos de admissibilidade do pedido de revisão elencados no art. 449.º, do 

CPP, se encontrem preenchidos. 

II -  Se em outro processo um co-arguido foi condenado por emissão de cheque sem 

cobertura, cheques esses aqui referidos como sendo o meio de pagamento das 

encomendas efetuadas, mas que não serviram sequer para o seu efetivo pagamento 

por não haver provisão na respetiva conta bancária, tal não é inconciliável com os 

factos aqui julgados e pelos quais os arguidos foram condenados em crimes de burla 

qualificada. 

III - A admissibilidade de uma revisão com base em falso depoimento ou falsas 

declarações apenas é admissível, nos termos do art. 449.º, n.º 1, al. a), do CPP, 

quando haja uma decisão transitada em julgado que considere que são falsos os meios 

de prova que tenham sido decisivos numa outra decisão. 

IV - No presente caso, o recorrente indica testemunhas que já anteriormente foram 

ouvidas, mas não se discutem novos factos, nem trazem novos dados relevantes que 

coloquem sérias dúvidas sobre a justiça da condenação; antes se veio debater o que 

já foi debatido, como se de um recurso ordinário se tratasse, pretendendo contestar a 

autoria dos factos. Eram precisos novos factos e não a simples negação dos factos 

provados. A simples negação não é bastante para que se possam criar “graves dúvidas 

sobre a justiça da condenação”, tal como exige o legislador na al. d), do art. 449.º, do 

CPP. 

 

25-02-2021 

Proc. n.º 319/00.0GFLLE-F.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora) 

Clemente Lima  
Margarida Blasco 

 

 Recurso de revisão 

 Condução sem habilitação legal 

 Inconciliabilidade de decisões 

 Qualificação jurídica 
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 Carta de condução 

 Cancelamento de inscrição 

 Caducidade 

 Indeferimento 

 

I -  O recurso extraordinário de revisão de sentença transitada em julgado, a que aludem 

os arts. 449.º e seguintes do CPP, com a dignidade constitucional conferida pelo n.º 

6, do art. 29.º, da CRP, assume-se como um meio processual especialmente 

vocacionado para reagir contra clamorosos e intoleráveis erros judiciários, ou casos 

de flagrante injustiça, em ordem a sobrepor o princípio da justiça material à 

segurança do direito e à força do caso julgado. 

II -  Dado o seu carácter extraordinário ou excepcional, está sujeito às causas taxativas e 

imperiosas elencadas no n.º 1 daquele preceito legal, entre as quais aquela que 

enforma o objecto do recurso, constante da sua al. c), ou seja, “os factos que servirem 

de fundamento à condenação forem inconciliáveis com os dados como provados 

noutra sentença, e da oposição resultarem graves dúvidas sobre a justiça da 

condenação.”. 

III - No caso dos autos, tendo como ponto de partida matéria de facto coincidente, ou pelo 

menos não inconciliável, as duas sentenças chegaram a soluções de direito 

divergentes, afirmando ambas que a condução do veículo automóvel pelo arguido era 

ilegal. 

IV - Só que a sentença (revidenda) proferida nos presentes autos considerou que a 

ilegalidade preenchia um crime, ao passo que a outra sentença (fundamento), 

mediante uma diferente interpretação de normas, considerou que a ilegalidade se 

situava no plano contraordenacional. 

V - Dir-se-á que a decisão revidenda aplicou o direito de forma distinta da outra sentença, 

fundamento, pelo que a divergência existente se situa, claramente e apenas, ao nível 

do direito aplicável. 

VI - Situação esta que, a coberto do caso julgado, não pode exigir uma solução obtida 

através da interposição de um recurso extraordinário de revisão. 

VII - Assim sendo, porque os factos que serviram de fundamento à condenação não são 

inconciliáveis com os dados como provados noutra sentença, no conceito da al. c), 

do n.º 1, do art. 449.º, do CPP, não se verifica esse fundamento de revisão, nem 

qualquer outro dos aí elencados, pelo que não pode ser concedida a pretendida 

revisão. 

 

25-02-2021 

Proc. n.º 1482/15.1PBSTB-A. S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

Manuel Braz 
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