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Março 
 

3.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Pena de multa 

 Pena de substituição 

 Perdão 

 COVID-19 

 Tribunal de Execução de Penas 

 Tribunal competente 

 

I - A providência de habeas corpus exige a verificação cumulativa de dois requisitos: o 

abuso de poder; a existência de prisão ou detenção ilegal. 

II - O STJ no Acórdão n.º 12/2013 fixou a jurisprudência seguinte; “Transitado em 

julgado o despacho que ordena o cumprimento da pena de prisão em consequência 

do não pagamento da multa por que aquela foi substituída, (…) é irrelevante o 

pagamento posterior da multa por forma a evitar o cumprimento (…)”  da pena de 

prisão. 

III - Contanto não resulte de condenação por crime excluído do perdão, o regime 

excecional aprovado pela citada Lei, perdoou, sob condição resolutiva, aos reclusos 

que em 11 de abril de 2020 estavam a cumprir pena de prisão, por decisão judicial 

definitiva: 

a. - a totalidade da pena fixada na decisão condenatória em medida igual ou 

inferior a 2 anos de prisão (art.º 2º n.º 1); 

b. - até dois anos da pena de prisão fixada na decisão condenatória em medida 

superior, mediante a verificação de dois requisitos cumulativos (art.º 2º n.º 

2): 

c. - estivesse já cumprida metade; 

d. - para a cumprimento integral faltassem menos de 2 anos. 

IV - Perdoou também a prisão subsidiária da pena de multa e a multa de substituição de 

pena de prisão, se vier a revogar-se a pena de substituição (art. 2º n.º 3). 

V - Na última situação referida o perdão “só deve ser aplicado se houver lugar à 

revogação” da pena de substituição. 

VI - A concessão daquele perdão excecional da prisão está reservada ao tribunal de 

execução de penas, sem qualquer exceção. 

VII - O que bem se compreende, por se apresentar como o regime mais capaz e fiável de 

obstar à incontrolável acumulação de perdões concedidos ao mesmo condenado, por 

diferentes tribunais nos respetivos processos, em frontal violação das normas 

proibitivas tanto do limite máximo do perdão do tempo de prisão como também do 
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número de vezes que cada condenado pode dele beneficiar – cfr  art. 2º n.ºs 1 e 2 e 9, 

citado. 

VIII - O STJ não pode conceder o perdão em providência de habeas corpus que, em 

razão do seu caráter expedito e urgente não permitiria apurar dentro do prazo 

constitucionalmente consagrado, se o Requerente, que tem várias condenações – 

factos provados na sentença condenatória -, já beneficiou alguma vez do perdão. 

 

03-03-2021 

Proc. n.º 744/17.8PAESP-A.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 Pires da Graça 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Matéria de facto 

 Reconstituição do facto 

 Coarguido 

 Recusa 

 Depoimento 

 Apreciação da prova 

 

I - A finalidade da uniformização da jurisprudência não é prioritariamente dirigida à 

justiça do caso concreto, mas sim ao objetivo latitudinário de evitar a propagação do 

erro de direito judiciário pela ordem jurídica. 

II - É um recurso de carácter normativo destinado a fixar critérios interpretativos 

uniformes visando garantir a unidade da aplicação do ordenamento penal. 

III - Não está em causa a reapreciação da bondade da decisão (da aplicação do direito ao 

caso) proferida no acórdão recorrido (já transitado em julgado). 

IV - É um recurso excecional, com pressupostos insuscetíveis de “adaptação”. 

V - A oposição, expressa, tem de aferir-se pelo julgado e não pela fundamentação da 

decisão. 

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

contemplados nos dois acórdãos. 

VII - Identidade que pressupõe circunstancialismo fáctico essencialmente idêntico do 

ponto de vista dos seus efeitos jurídicos, não sendo defensável a exigência da 

mesmidade, de uma identidade fáctica absoluta. 

 

03-03-2021 

Proc. n.º 1420/11.0T3AVR.G1-G.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

3 

Número 281 – Março de 2021 

 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena única 

 Furto 

 Furto qualificado 

 Medida da pena 

 

I - O thema decidendum é exclusivamente o recurso do cúmulo jurídico operado, com a 

atribuição da pena única de 6 anos e oito meses de prisão efetiva, resultante das penas 

parcelares de 3 anos e 2 meses aplicada nestes Autos, e da pena de 4 anos e 3 meses 

aplicada noutro processo, pela prática de 4 crimes de furto (três qualificados e um 

simples). 

II - A pluralidade de crimes, o seu prolongamento no tempo, as diversas condenações, 

apontando para uma certa habitualidade do agente, o seu óbvio conhecimento do que 

fazia e da sua gravidade, a relevância, pois, da sua culpa, o alarme social causado 

pela prática destes crimes, dificilmente são “compensáveis” nomeadamente pela 

conduta prisional (apesar de ser relevante a frequência de um curso), as competências 

profissionais, a inserção familiar.  

III - O padrão normativo a ter em conta é o do art. 77.º, n.º 1, do CP. Tem sido vultuosa 

e muito concorde a doutrina e a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de 

atender ao sentido (ou à imagem) global dos factos, extraindo deles, numa visão 

integrada e holística, todas as conexões que relevem para apurar, numa dimensão 

unitária, a maior ou menor gravidade do ilícito total e a personalidade que é possível 

extrair da interconexão dos factos criminosos (assim, v.g., Jorge de Figueiredo Dias, 

As Consequências Jurídicas do Crime, reimp., Coimbra, Coimbra Editora, 2005, p. 

291 ou Rodrigues da Costa, O Cúmulo Jurídico na Doutrina e na Jurisprudência do 

STJ, “Julgar”, n.º 21, 2013, pp. 174 e 175, e na mais recente jurisprudência do STJ, 

Ac. STJ, Rel. Cons. Maia 09-10-2019, Proc. n.º 600/18.2JAPRT.P1.S1 - 3.ª Secção; 

Ac. do STJ, Rel. Cons. Nuno Gomes da Silva, 03-10-2019, Proc. n.º 

2072/13.9JAPRT.1.S1- 5.ª Secção). 

IV - Ficou claro que a atividade do Recorrente não é de simples pluriocasionalidade, antes 

de reiteração criminosa, durante o período de vários anos. Tudo indo no sentido de 

que a personalidade do arguido, assim como os factos, a dever considerar-se em 

conjunto (art. 77.º, n.º 1, 2.ª parte CP), não são de molde a tranquilizar-nos quanto à 

possibilidade de adequação de uma diminuição significativa da pena única. Estamos 

perante uma personalidade com tendência criminosa, que não terá interiorizado ainda 

as advertências anteriores, reclamando altas exigências de prevenção especial, e, por 

outro lado, uma reiteração da atividade, suscitando um alarme social considerável, 

evidenciando as exigências de prevenção geral. 
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V - Quando se procede a novo cúmulo, as penas parcelares ganham autonomia, não se 

mostrando vinculadas pelos cúmulos anteriores realizados. 

VI - Não se pode deixar de ter em consideração o conjunto global dos factos em dialética 

com a personalidade do arguido, de um lado, e, no outro prato da balança, a pena 

única. Sem descurar, evidentemente, a própria justiça intrínseca da punição entre 

factos mais e menos graves, que na perceção pública e no alarme social decorrente 

tem forte impacto (cf., em geral, Acórdão deste Supremo Tribunal de 17-10-2019, no 

Proc.º n.º 671/15.3PDCSC-C.L1.S1, Relator: Conselheiro Vinício Ribeiro, que tem 

a virtualidade de também convocar doutrina estabelecida). 

VII - Tendo presentes as avisadas considerações finais do MP em 1.ª Instância (que 

também dão abertura para atenuação, embora moderada), ponderou-se o equilibrado 

e douto parecer do Ex.mo Procurador-Geral Adjunto, que nomeadamente refere: 

“Num quadro assim desenhado, as exigências preventivas assumem relevo já acima 

da média, quer as gerais - pelo significativo grau de licitude global, pela repercussão 

pública que este tipo de criminalidade sempre suscita e pelos sentimento de 

insegurança que provoca -, quer as especiais - pela desadequação da personalidade 

do Recorrente, revelada na prática dos factos, aos padrões socialmente aceitáveis e 

exigíveis que nem as condenações anteriores atalharam. Não obstante, a pena única 

de 4 anos e 3 meses de prisão que o Recorrente actualmente cumpre desde Julho de 

2018 à ordem do Proc. n.º 25/18.0PEEVR cujas penas (parcelares) aqui foram 

englobadas, estará a surtir algum efeito, evidenciando (algum) caminho já encetado 

em reaproximação ao respeito pelos valores criminalmente tutelados: vem tendo bom 

comportamento prisional; frequenta de curso formação que lhe dará equivalência aos 

12º ano; desenvolve actividade laboral; e revela sentido crítico relativamente aos 

comportamentos pregressos. Além disso, conta com o apoio do cônjuge, tem 

«algumas competências pessoais, laborais e sociais» e, anteriormente à sua reclusão, 

mantinha «um estilo de vida socialmente equilibrado». E vale assim tudo por dizer 

que, sem ser minimamente desprezível, a necessidade de pena do Recorrente talvez 

que não seja tão acentuada como a avaliou o douto Acórdão Recorrido, podendo 

apontar para medida concreta de pena um pouco abaixo da decretada. (…).”  

VIII - Havendo o Ex.mo Procurador-Geral Adjunto sugerido uma pena entre os 5 anos e 

6 meses e os 6 anos de prisão, atento todo o circunstancialismo referido, cremos que 

uma ponderação relativamente intermédia entre estes valores (e tendo obviamente 

presente a moldura geral) será uma medida de dosimetria penal mais afeiçoada à 

concreta responsabilidade evidenciada pelo Recorrente, satisfazendo plenamente as 

exigências de prevenção, que de modo algum se descuram. 

IX - Tendo-se assim decidido dar provimento parcial ao recurso, fixando o cúmulo 

jurídico em 5 anos e 9 meses de prisão.  

 

03-03-2021 

Proc. n.º 905/19.5T8STB.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

Teresa Féria 
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 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça  

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Objeto do recurso 

 Fundamentação 

 

I - 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. 

 

03-03-2021 

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

Sénio Alves (Relator)  

Conceição Gomes 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena única 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

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. 
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V - No que se refere à proteção de bens jurídicos, que constitui uma das finalidades das 

penas o bem jurídico protegido no tipo de tráfico de estupefacientes é a saúde pública, 

sendo as necessidades de prevenção muito elevadas, atendendo que este crime é de 

grande danosidade social, indutor da prática de outros crimes, e por isso contribui 

para a degradação da sociedade.  

VI - As exigências de prevenção especial, assumem uma intensidade muito elevada, 

atendendo que as condenações anteriormente sofridas pelo arguido, em pena de 

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

lado, o arguido com 27 anos de idade, já sofreu várias condenações por crime de 

tráfico de estupefacientes, definida como criminalidade altamente organizada (art. 1º, 

al. m), do CPP). 

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

de 6 anos de prisão e o limite máximo de 8 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 de 7 (sete) anos de prisão. 

 

03-03-2021 

Proc. n.º 620/18.7T9STS.1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora)  

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Condução sem habilitação legal 

 Licença de condução 

 Carta de condução 

 Ciclomotor 

 Inadmissibilidade 

 

I - Na previsão normativa do art. 449º, nº1, al. d), do CPP, para que haja lugar ao recurso 

de revisão, 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. 

II - O recurso de revisão, porque põe em causa o valor de certeza do direito 

consubstanciado no caso julgado, é um recurso extraordinário, 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. 
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III - Existindo nos autos à data da sentença condenatória, transitada em julgado, um 

documento comprovativo de que o arguido, na data dos factos, era titular de uma 

licença de condução relativa a motociclos até 50 cm3 de cilindrada, esse facto não é 

novo, era do conhecimento do próprio arguido, não existindo qualquer fundamento 

previsto na al. d), do nº1, do art. 449º, do CPP, pelo que a revisão terá que ser negada.  

 

03-03-2021 

Proc. n.º 353/12.8GCAVR-A.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora)  

Nuno Gonçalves 

Pires da Graça 

 

 Escusa 

 Suspeição 

 Imparcialidade 

 Juiz relator 

 Admissibilidade 

 

I - O princípio do juiz natural, com consagração constitucional no art. 32.º, n.º 9 da CRP, 

encontra-se estabelecido em benefício e defesa do arguido e constitui uma garantia 

de que o processo - o seu processo - será julgado pelo juiz do tribunal determinado - 

por lei anterior - competente para o efeito. 

II - Tal princípio só há-de ser arredado em situações extremas e, nomeadamente, 

naquelas em que o juiz natural não oferece as garantias de imparcialidade e de 

isenção, necessárias à função de julgar (naquele caso concreto, como é óbvio). 

III - Não basta saber que o juiz reúne as condições necessárias ao exercício imparcial das 

suas funções; é, ainda, necessário que essa imparcialidade surja clara e linear para o 

comum dos cidadãos. 

 

10-03-2021 

Proc. n.º 209/10.9TAGVA.C1.S1-A - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator)  

Conceição Gomes 

 

 Recurso de revisão  

 Factos provados 

 Medida concreta da pena 

 Recurso ordinário 

 Inadmissibilidade 

 

I - Nos termos do disposto no art. 449.º, n.º 3, do CPP, “com fundamento na alínea d) 

do n.º 1, não é admissível revisão com o único fim de corrigir a medida concreta da 

sanção aplicada”. 
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II - Condenado numa pena única de 9 anos de prisão, o recorrente pretende com este 

recurso de revisão reduzir a pena única a medida não superior a 5 anos de prisão e, 

subsequentemente, a suspensão da execução da mesma. 

III - Estas são questões a colocar em sede de recurso ordinário, não no âmbito de um 

recurso extraordinário de revisão. 

IV - Para além disso, nos termos do disposto no art. 449.º, n.º 1, al. d) do CPP, para que 

a revisão seja concedida é necessário que os novos meios de prova, de per si ou 

combinados com os já apreciados, “suscitem graves dúvidas sobre a justiça da 

condenação”. 

 

10-03-2021 

Proc. n.º 169/13.4GEPTM-B.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator)  

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Inadmissibilidade 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida da pena 

 Incêndio 

 Furto qualificado 

 Branqueamento de capitais 

 

I - O Recorrente pretendia a diminuição da pena parcelar (de 7 anos de prisão), 

determinada pela prática do crime de incêndio, explosões e outras condutas 

especialmente perigosas, p. p. pelo art. 272.º, n.º 1, al. b) do CP, para 4 anos de prisão, 

e a consequente diminuição da medida da pena única aplicada (de 9 anos e 6 meses 

de prisão). Nos termos das disposições conjugadas dos arts 432.º, n.º 1, al. b) e 400.º, 

n.º1, al. f) do CPP, uma vez que o Tribunal da Relação manteve a matéria de facto 

fixada, a incriminação jurídica dos factos imputados, e a medida das penas parcelares 

de 7 e de 5 anos de prisão (apenas diminuindo a pena parcelar para 2 anos de prisão, 

quanto ao crime de furto), verifica-se estar-se na ocorrência de dupla conformidade. 

E, no caso deste último crime, não atinge o limite fixado pelo art. 432.º, n.º 1, al. c), 

que é, como se sabe, de 5 anos de prisão, não podendo assim ser apreciado por este 

STJ. Cf. Acórdão deste STJ de 13/04/2016, proferido no Proc.º n.º 

294/14.4PAMTJ.L1.S1. 
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II - Dada a reiteração por parte do Tribunal da Relação do já anteriormente decidido, e 

sendo cada uma das penas parcelares inferior a 8 anos de prisão, apenas é recorrível 

para este STH a medida da pena única aplicada, de 9 anos e 6 meses de prisão.  

III - Na medida da pena a determinar em cúmulo jurídico devem ser considerados, 

conjuntamente, os factos e a personalidade do agente (art. 77.º, n.º 1). E quanto aos 

factos, é assente que se trata de ter uma imagem global do facto, uma ficção que, ao 

considerar não o atomismo das condutas, mas todas como se foram uma só, permite 

muito mais facilmente aquilatar da justeza e adequação de uma única pena. O 

Acórdão recorrido fê-lo com proficiência e rigor, tendo decidido uma pena única 

adequada e proporcional à referida imagem global que implica também uma “culpa 

global”, e tendo em atenção os requisitos previstos fundamentalmente no art. 77.º do 

CP. Em termos muito concretos, a Relação diminuiu a pena pelo furto em meio ano 

de prisão, e refez o cúmulo com a diminuição global de um ano de prisão. 

IV - Quanto ao perfil do arguido, os seus antecedentes criminais são extensos. É 

permeável à influência negativa de pessoas conotadas com a prática de 

comportamentos desviantes, apesar de um comportamento “geralmente normativo” 

na prisão, “sem registo de sanção disciplinar na presente reclusão” (o que será, 

contudo, o esperável), sendo motivado para o desporto e musculação, com visitas 

regulares da namorada, familiares e amigos. 

V - Conforme art. 40.º, n.º 1, do CP, as penas, além da reintegração, também visam a 

proteção dos bens jurídicos, uma das pedras angulares do nosso sistema penal, sem 

esquecer o limite da culpa. E essa proteção por vezes só se conseguirá com penas 

mais severas e, no limite, com a reclusão, por mais ou menos tempo. São dois pratos 

da mesma balança, e o julgador não pode olhar só para um deles. No caso, estando o 

arguido preso, há que interpretar os eventuais sinais de adequação social cum grano 

salis, obviamente integrados na situação concreta (de alguma “bolha” social), sem 

lhes agigantar as dimensões pro domo. 

VI - Importa indagar das exigências de geral e especial, sem ultrapassar a medida da 

culpa, e tê-las presentes na decisão. As consequências da explosão foram 

significativas no seu impacto, com “elevada ressonância e o alarme social causado, 

bem como, a temeridade com que actuou”. Pelo que uma pena que não o tivesse 

devidamente em conta iria agravar esse alarme social. Por outro lado, a temeridade 

na execução, também releva para a personalidade do arguido, revelando intensa 

necessidade de prevenção especial. Acresce que o arguido “não demonstrou qualquer 

arrependimento, não interiorizando o desvalor da sua conduta”. Não se trata de ações 

fortuitas, mas planificadas, e em articulação com outros – como resulta da simples 

leitura dos Autos, sem mais lucubrações. Apesar do registo criminal avultado do 

arguido, a última condenação sofrida foi no ano de 2010, por factos praticados nesse 

mesmo ano, pelo que ainda poderemos dizer que a sua conduta releva da 

pluriocasionalidade e não da habitualidade e tendência criminosa. Sem prejuízo da 

gravidade, com plena consciência, dolo direito intenso em todos os crimes parcelares 

em causa. Tais são os parâmetros globais a ter em consideração. Cf., por todos, o 

Acordão deste STJ proferido no Proc.º n.º 175/12.6GBLLE.E1.S1, de 11/02/2015. A 
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pena única encontrada para sancionar os factos não poderá deixar, pois, de refletir a 

elevada gravidade dos factos levados a cabo, sempre numa perspetiva unitária global 

e sem qualquer repetição de valorações já integradas nas das penas parcelares, das 

quais, aliás, não se pode conhecer, no caso. Como sintetiza o Acórdão deste STJ de 

5706/2012, proferido no Proc.º n.º 1276/10.0PAESP.P1.S1. 

VII - A nova pena única, determinada pelo Tribunal da Relação, parece, pelo exposto, 

bem equacionada de acordo com os parâmetros adotados e em curso, de acordo com 

as várias fontes de direito. Parte-se, evidentemente, no juízo de apreciação, da 

consideração dos limites cognitivos deste Supremo Tribunal de Justiça, tais como 

desenhados antes de mais pela lei, e interpretados pela jurisprudência e pela doutrina 

(cf. Acórdão deste STJ de 2010-09-23, proferido no Proc.º n.º 

10/08.0GAMGL.C1.S1).Se alguma atenuação houve a fazer, foi ela já concretizada 

no douto Acórdão recorrido. Passar esse limite, descendo a fasquia punitiva, iria 

contra as exigências de prevenção geral e especial que se evidenciam, causaria alarme 

social, e seria injusto à luz da gravidade dos factos (e a sua imagem global) e à culpa 

do agente, que se evidenciou com dolo direto e intenso e sem qualquer elemento 

interno de eventual consideração desculpante, como a confissão ou o 

arrependimento. E além do mais a consistência interna do douto Acórdão recorrido 

não suscita nenhum reparo. 

VIII - Nestes termos, se acorda em:  a) rejeitar o recurso, por inadmissibilidade legal, nos 

termos dos arts. 399.º a contrario, 400.º, n.º 1, al.as e) e f), 420.º, n.º 1, al. b) e 414.º 

n.º 2, todos do CPP, quanto à matéria de facto e quanto às penas parcelares; b) e negar 

provimento ao recurso quanto à pena única. 

 

10-03-2021 

Proc. n.º 57/15.0JBLSB.E1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

Teresa Féria 

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Condução sem habilitação legal 

 Licença de condução 

 Carta de conduçãoNovos factos 

 Sucessão de leis no tempo 

 Inadmissibilidade 

 

I - À data dos factos, o arguido era detentor de uma licença de condução que não lhe 

permitia dirigir o veículo que guiava, mas apenas o habilitaria a conduzir motociclos 

de cilindrada não superior a 50 cm3 - cfr. art. 124.º, n.º 1, al. a), do Código da Estrada, 

na redação introduzida pelo DLn.º 2/98, de 28 -09. Assim, o facto alegadamente 

enquadrável na categoria “factos novos”, agora carreado para os autos pelo 
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recorrente, mesmo que houvesse sido conhecido e atendido pelo tribunal a quo, não 

teria sido apto a produzir alterações à responsabilidade criminal então apurada. O 

arguido estaria sempre sob a alçada da responsabilidade criminal.  

II - Ponderando, de um lado, a importância estruturante na ordem jurídica do princípio 

do caso julgado, e, do outro, a consideração de um facto que, de per si, não iria alterar 

a situação, por à data do julgamento não ser suficientemente relevante, e à luz da lei 

nova não poder agora ser reapreciado, por extemporâneo, face ao cumprimento da 

sentença entretanto ocorrido, crê-se, sob o risco de procedimento supérfluo e de se 

incorrer em proliferação de atos processuais trivializadores, não proceder a pretensão 

do Requerente. 

III - Acresce que, nos termos do art. 449.º, n.º 1, al. d) do CPP, único em que poderia em 

tese enquadrar-se a questão, como aliás o faz o recorrente, seria necessário que o 

facto novo (de per si, ou combinado) suscitasse “graves dúvidas sobre a justiça da 

condenação”. Ora este fundamental requisito não se verifica, porquanto, se ele 

houvesse sido conhecido do Tribunal, na altura da condenação, não teria havido um 

outro tipo de qualificação jurídica dos factos (arts. 123, e 124, do Código da Estrada, 

na redação introduzida pelo DL n.º 2/98, de 28-09, e do artigo 3.º, nºs 1 e 2, do DL 

n.º 2/98, de 03-01). 

IV - Falece assim, em absoluto, o caráter de novidade do facto com virtualidade para 

levantar a dúvida grave sobre a justiça da condenação. Se em relação à questão da 

novidade, em si, não seria de levantar-se o problema, já é inequívoco não haver 

dúvidas sobre a justiça da condenação, à luz da lei então vigente. 

V - Decidindo-se negar a revisão, com base na não verificação dos pressupostos do art. 

449.º, n.º 1, al. d) do CPP.  

 

10-03-2021 

Proc. n.º 433/01.5GBILH-A.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

Teresa Féria 

Pires da Graça 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Recurso penal 

 Dupla conforme 

 Pedido de indemnização civil 

 Alçada 

 Rejeição de recurso 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 
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I - A norma dos artigos 432.º, n.º 1, al. b) e 400.º, n.º 1, al. f) do CPP, consagra a 

irrecorribilidade de acórdãos da Relação que confirmem a decisão condenatória da 

1.ª instância, contanto não tenha sido aplicada pena superior a 8 anos de prisão. 

II - Salvo disposição legal expressa, as mesmas questões já duplamente apreciadas e 

uniformemente decididas por tribunais de duas instâncias, não podem legitimar mais 

uma reapreciação em 2.º grau recurso, pelo STJ. 

III - Irrecorribilidade extensiva a todas as questões relativas à atividade decisória que 

subjaz e que conduziu à condenação, incluída a matéria de facto, nulidades, vícios 

lógicos da decisão, o princípio in dubio pro reo, a qualificação jurídica, a escolha das 

penas e a respetiva medida. Em suma, todas as questões subjacentes à decisão, 

submetidas a sindicância, sejam elas de constitucionalidade, substantivas ou 

processuais. 

IV - As conclusões da alegação do recurso definem o seu objeto e delimitam os poderes 

de cognição do tribunal ad quem, sem embargo do dever de conhecimento oficioso. 

V - Só ocorre omissão de pronuncia quando o tribunal deixe de conhecer questões 

suscitadas, que devia apreciar e decidir. 

VI - A decisão de não conhecer do recurso na parte civil, por não ter alçada, não enferma 

de nulidade. 

 

10-03-2021 

Proc. n.º 330/19.8GBPVL.G1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator)  

Paulo Ferreira da Cunha  

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Detenção de estupefacientes 

 Identidade de factos 

 Rejeição de recurso 

 Inadmissibilidade 

 

I - Como tem sido entendimento deste STJ, um dos fundamentos de ordem substancial 

para que haja oposição de julgados, para os efeitos do art. 438º, nº 2 do CPP, é 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 acórdão recorrido, o arguido era o proprietário, detentor do produto 

estupefaciente e destinava-o ao seu consumo e à cedência a um companheiro de cela. 

No acórdão fundamento o produto estupefaciente era pertença de dois arguidos, que 

decidiram adquiri-lo, cada um e com o seu próprio dinheiro, para consumo próprio 

de cada um. 
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III - Ou seja, no acórdão fundamento do que realmente se tratava era de dividir o produto 

estupefaciente que haviam adquirido em comum e «em partes iguais», com o dinheiro 

de ambos. 

IV - Assim sendo, estamos perante situações de facto diferentes, que chegaram a 

conclusões diferenciadas, não se verificando a necessária oposição, inexistindo 

decisões opostas sobre a mesma questão jurídica.  

V - A discrepância das situações de facto inviabiliza a similitude da consequência 

jurídica. Inexistindo identidade de situações de facto, conclui-se pela não oposição 

de julgados.  

 

10-03-2021 

Proc. n.º 240/19.9JELSB.L1-A.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora)  

Nuno Gonçalves  

 

 Recurso per saltum 

 Qualificação jurídica  

 Violação  

 Crime de trato sucessivo 

 Violência doméstica 

 Concurso aparente 

 Subsidiariedade 

 Medida concreta da pena 

 Pena parcelar  

 Pena única  

 

10-03-2021 

Proc. n.º 83/18.7GECUB.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (Relator)  

Conceição Gomes  

 

 Recurso de revisão  

 Inconciliabilidade de decisões 

 Decisão penal condenatória 

 Desobediência 

 Gravações e fotografias ilícitas 

 Factos provados 

 Factos não provados 

 Identidade de factos 

 Inadmissibilidade 

 

I - A questão em apreço (thema decidendum), recortada pelas Conclusões do 

Requerente, é apenas a da possibilidade (ou não) de invocação legítima do art. 449, 
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n.º 1, al. c), do CPP, que permite o excecional afastamento (compressão, ou épochê) 

do princípio do caso julgado e a revisão de sentença transitada quando “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”. 

II - A questão está apenas em saber se há ou não inconciliabilidade de factos provados 

nas decisões chamadas a apreciar, nesse ponto. Tal é a forma como opera o sistema 

normativo, no caso. Não se trata, portanto, de avaliar, por esta via, a justeza ou a 

justiça da decisão recorrida. Este recurso de revisão não procura corrigir sequer 

eventuais erros de interpretação de direito das Instâncias, se existirem, para lá do seu 

telos específico. É sempre aos factos provados, e não aos juízos, que devemos 

especialmente reportar-nos, nesta situação. 

III - Mesmo a considerar que as factualidades provadas dos dois processos têm algumas 

intersecções, estão longe de ser factualidades provadas integralmente coincidentes e 

opostas. A decisão do Proc.º n.º 106/16 possui uma outra modalidade de factualidade 

dada como provada, que o Proc.º n.º 214/16 não possui, pelo que inexiste 

inconciliabilidade de factos entre as duas decisões, não gerando, por isso, graves 

dúvidas sobre a justiça da condenação. 

IV - Para haver inconciabilidade de factos entre as decisões teria de haver factos de duas 

sentenças realmente antagónicos, os quais, por uma simples operação de cotejo, 

saltariam aos olhos como incompatíveis. E seria natural que dessa incompatibilidade 

tivessem resultado soluções jurídicas diversas. Mas não é o que aqui ocorre (Cf. 

Acórdão deste STJ de 21-05-2020). 

V - A absolvição e a condenação não são resultado, aqui, do facto de se terem dado por 

provados factos em oposição, em antagonismo, por forma a que a prova de uns 

tornasse inverosímil a de outros. O dissídio é de valorização jurídica das situações, 

ou, como se diz em Acórdão que citámos, diverso “entendimento (acto de 

julgamento) distinto quanto à existência, ou não, de uma causa de exclusão da 

ilicitude, matéria que, reportando-se à qualificação jurídico-penal, está arredada do 

fundamento invocado de revisão”. E aqui também está completamente fora do que 

se pode sindicar.  

VI - Não pode assim conceder-se a revisão, por inexistência de factos inconciliáveis dados 

como provados entre as duas decisões, e muito menos que se encontrem em oposição 

geradora de graves dúvidas sobre a justiça da condenação. 

 

17-03-2021 

Proc. n.º 106/16.4GCTND-A.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

Teresa Féria 

Pires da Graça 

 

 Recurso per saltum 

 Concurso de infrações 
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 Violência doméstica 

 Ameaça 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I - Está em causa uma pena única por quatro crimes de violência doméstica e um de 

ameaça agravada. Na medida da pena a determinar em cúmulo jurídico devem ser 

considerados, conjuntamente, os factos e a personalidade do agente (art. 77, n.º 1). 

E quanto aos factos, é assente que se trata de ter uma imagem global do facto, 

considerando-se não o atomismo das condutas, mas como se fossem uma só.  

II - Com um hábito de agressões verbais e físicas aos membros da família, de índole 

violenta, com dependência alcoólica e consumo de estupefaciente, atitude auto 

desculpadora, a imagem global que se tem da personalidade do arguido, e que resulta 

dos Autos, contrasta, efetivamente, com uma visão mais idílica, na qual 

sobressairiam a infância difícil do recorrente, marcada pela violência do seu próprio 

progenitor, a falta de afeto, as suas dificuldades de aprendizagem, o seu estado 

depressivo, desaguando mesmo em tentativa de suicídio; e, mais recentemente, a 

maior motivação do arguido que procurou acompanhamento psicológico entre março 

e abril de 2020, além do facto de a intervenção do Centro de Respostas Integrada ter 

apresentado um resultado favorável quanto ao consumo do álcool. Assim como, 

próximo de sua mãe e do seu padrasto, supostamente se encontrar “inserido social e 

familiarmente”.  

III - A narrativa das agressões e as suas sequelas nas vítimas deste processo é uma 

sucessão de atitudes (no mínimo) profundamente deploráveis, completamente 

evitáveis (gratuitas), culposas, com dolo direto e intenso, e sem causas de exclusão 

da ilicitude ou da culpa. 

IV - A moldura penal do concurso em causa é de 3 a 12 anos e 4 meses de prisão. A pena 

aplicada ficou ligeiramente abaixo do meio entre estes dois valores: seis anos. 

Embora, como se sabe, não se esteja perante uma tabela meramente aritmética, os 

padrões numéricos são um utensílio pelo qual se podem aferir algumas valorações, 

porquanto podem dar uma noção de grandeza e proporção. Cf. Acórdão deste 

Supremo Tribunal de Justiça, proferido em 03/12/2014, no Proc.º n.º 

273/07.8PCGDM.S2 (Relator: Conselheiro Santos Cabral); Ac. de 11/02/2015 deste 

STJ, proferido no Proc.º n.º 175/12.6GBLLE.E1.S1 (Relator: Conselheiro Pires da 

Graça). 

V - O arguido, praticou crimes de violência doméstica e ainda de ameaça agravada. Sem 

exame crítico da sua conduta, o arguido revela uma manifesta insensibilidade aos 

valores, princípios e normas penais, sociais e éticas e aos bens jurídicos que lhes 

andam associados (uma espécie de Rechtsfeindschaft). As exigências de prevenção 

especial são notórias, em consequência.  

VI - As condutas ilícitas e típicas praticadas são graves, dolosas, reiteradas temporalmente 

(mas não há crime continuado de violência doméstica), as vítimas são familiares 
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próximos, a reclamar proteção e afeição e não agressividade e depreciação, relevando 

também a idade, e o género (pelo menos, no caso das vítimas do género feminino). 

À pluralidade de crimes deve corresponder um efeito agravante dentro da moldura 

penal conjunta. 

VII - O alarme social potencial de tais condutas, sobretudo se tratadas de forma 

excessivamente indulgente, ou mesmo laxista, é seguramente causa de erosão da 

confiança no direito e potenciador até de princípios de anomia, porquanto, apesar da 

invisibilidade que muitas vezes existe nestes crimes, quando se revelam, 

ultrapassando várias opacidades e até preconceitos, como que têm efeito catártico de 

anagnórise, e podem resultar em grave comoção social.  Daí saírem reforçadas as 

consequentes exigências elevadas de prevenção geral. 

VIII - Consequentemente, uma pena única que, com este quadro, de facto e de 

personalidade do agente (art. 77, n.º 1, in fine CP), se encontra já abaixo da metade 

da moldura penal possível (seis anos de prisão), revela-se adequada e proporcional à 

globalidade dos factos e à personalidade do agente. 

IX - Nestes termos, se acorda em negar provimento ao recurso quanto à pena única, que 

se mantém em seis anos de prisão efetiva. 

 

17-03-2021 

Proc. n.º 2111/19.0T9VFR.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

Teresa Féria 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Falta  

 Pena parcelar 

 

I - É nulo, por omissão de pronúncia, o acórdão cumulatório que não aprecia a 

integração de uma pena aplicada ao arguido num determinado processo, num dos 

vários cúmulos jurídicos a que procedeu, não obstante constar do rol dos factos 

apurados e de, em tal peça, se afirmar que deve integrar um dos cúmulos a efectuar. 

 

17-03-2021 

Proc. n.º 21/17.4GBABF.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator)  

Conceição Gomes 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 
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 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Identidade de factos 

 Rejeição de recurso 

 Inadmissibilidade 

 

I - Para os efeitos previstos no art. 437º, nº 1, do CPP, não existe oposição de julgados 

quando acórdão recorrido e acórdão fundamento partem de pressupostos de facto 

distintos, isto é, quando um e outro procedem a apreciação diferenciada de realidades 

factuais distintas. 

 

17-03-2021 

Proc. n.º 2585/18.6T9SXL.L1-A.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator)  

Conceição Gomes 

 

 Recusa de juiz 

 Juiz relator 

 Objeto do recurso 

 Juiz adjunto 

 Suspeição 

 Imparcialidade 

 Poderes do juiz 

 

I - A independência do juiz traduz-se essencialmente na sua exclusiva sujeição à lei, não 

como uma qualidade pessoal, mas como uma garantia da realização da justiça que 

passa pelo escrupuloso respeito pela lei, pelo rito processual e pelos princípios éticos 

da função, em suma como uma garantia constitucional do cidadão. 

II - Os arguidos fundamentam o incidente de recusa no facto de o Exmº Juiz Conselheiro 

visado como relator, não deixará de sufragar a decisão que subscreveu como adjunto, 

antevendo que a decisão nestes autos será desfavorável, uma vez que a questão 

colocada é idêntica à desse processo. 

III - A questão suscitada trata-se no fundo de uma discordância quanto à decisão proferida 

no processo em que o Exmº Juiz Conselheiro subscreveu como Adjunto, uma questão 

exclusivamente jurídica, antecipando um juízo de valor sobre uma decisão que virá 

a ser proferida nestes autos. 

IV - De acordo com a tese dos recorrentes, sempre que em determinado processo, fosse 

suscitada uma questão, igual ou semelhante à que foi decidida em outro processo, o 

juiz desse processo ficaria sempre impedido de intervir, caso seguisse a mesma 

corrente jurisprudencial, por se duvidar da sua imparcialidade, o que necessariamente 

não se coaduna com a natureza do incidente de recusa, nos termos do art. 43.º, do 

CPP, nem com o princípio do juiz natural (art. 32.º, n.º 9, da CRP). Deste modo, 
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estaria aberto o caminho para a escolha do juiz para decidir um processo, com 

manifesta violação do citado princípio do juiz natural. 

V - No caso não foi posta em causa a imparcialidade subjetiva do Exmº Juiz Conselheiro 

visado, uma vez que não alega qualquer motivo pessoal contra o mesmo, e, quanto 

aos factos alegados por si só, não são de molde a que possam considerar-se sérios e 

graves de forma a questionar a imparcialidade objetiva do Exmº Juiz Conselheiro 

visado e nem do Tribunal. 

VI - Num sistema em que o Juiz é absolutamente independente não pode a comunidade, 

nem os sujeitos processuais questionar, com base numa decisão em que exerceu o 

seu múnus com total isenção e imparcialidade, que nas questões subsequentes e 

semelhantes, não decida com a mesma isenção e imparcialidade com que decidiu a 

anterior. 

VII - O simples receio ou temor de que o juiz, no seu subconsciente já tenha formulado 

um juízo sobre o thema decidendum não constitui fundamento válido para a sua 

recusa, pelo que o pedido de recusa é manifestamente infundado. 

 

17-03-2021 

Proc. n.º 1420/11.0T3AVR.G1-I.S1-A - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora)  

Nuno Gonçalves  

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Pedido de indemnização civil 

 Acidente de viação 

 Atropelamento 

 Infração estradal 

 Excesso de velocidade 

 Trânsito de peões 

 Concorrência de culpas 

 Indemnização 

 Graduação 

 Responsabilidade 

 Subrogação 

 

I - O princípio geral, em matéria de velocidade automóvel rodoviária é que o condutor 

deve regular a velocidade de modo a que, atendendo à presença de outros 

utilizadores, em particular dos vulneráveis, às características e estado da via, às 

condições meteorológicas ou ambientais e a quaisquer outras relevantes, possa, em 

condições de segurança, executar as manobras cuja necessidade seja de prever e, 

especialmente, fazer parar o veículo no espaço livre e visível à sua frente – art. 24º 

do Código da Estrada. 

II - Na graduação da responsabilidade do condutor e do peão pelo acidente e suas 

consequências, nos termos do art. 570.º, n.º 1, do CC, importa determinar a medida 
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em que a conduta ilícita e culposa de cada um foi causal da produção do acidente, à 

luz da teoria da causalidade adequada. 

III - A gravidade do ato culposo de cada interveniente tem de obter-se através da 

ponderação da perigosidade imanente às proibições ou restrições de circulação vial 

que cada um violou, ou seja, da gravidade dos factos e danos que essas regras 

pretendem evitar. 

IV - A violação pelo condutor arguido das normas que proíbem transitar nas vias públicas 

ou equiparadas com velocidade excessiva, bem como as normas que proíbem 

conduzir sob efeito do álcool ou em estado de embriaguez, determinadas pela 

finalidade de acautelar, precisamente, a perigosidade para a segurança de pessoas e 

bens, apresenta um grau de gravidade incomparavelmente superior ao da violação, 

pelo peão, das normas que obrigam a atravessar a faixa de rodagem na passadeira 

para peões sempre que esteja a menos de 50 metros. Regra esta, estabelecida com a 

finalidade de permitir fluidez ao trânsito automóvel, principalmente em meio urbano, 

guiando e concentrando os peões para atravessar em pontos determinados. 

 

17-03-2021 

Proc. n.º 417/16.9T9MAI.P1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena suspensa 

 Extinção da pena 

 Revogação da suspensão da execução da pena 

 Factos provados 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 

I - As penas de prisão com execução suspensa, extintas não são podem englobar-se no 

cúmulo jurídico de conhecimento superveniente de concurso de crimes cometido 

pelo arguido. 

II - As que não estejam extintas, aplicadas por crimes do mesmo concurso crimes, têm 

de incluir-se na determinação da pena conjunta ao aplicar ao concurso de crimes em 

que se incluam. 

III - O que se justifica porque na determinação da pena única devem considerar-se todos 

os factos, crimes e penas aplicados, para a obtenção da imagem do “comportamento 

global” e da personalidade do agente, bem como por razões de igualdade na aplicação 

da lei e ainda por economia de atos processuais e de meios, evitando sucessivos 

julgamentos e decisões cumulatórias. 
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IV - Tendo decorrido o tempo de suspensão, o tribunal, ao realizar o cúmulo jurídico, 

deve esclarecer e levar à matéria de facto provada, se foi revogada a suspensão ou se 

a pena foi julgada extinta. 

V - A omissão da indagação e consignação do resultado das penas suspensas aplicadas ao 

arguido constitui omissão de pronúncia que afeta a decisão cumulatória da nulidade 

cominada art. 379.º, n.º 1, al. c), do CPP. 

 

24-03-2021 

Proc. n.º 536/16.1GAFAF.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Identidade de factos 

 Pluralidade de questões de direito 

 Pluralidade de acórdãos fundamento 

 Rejeição de recurso 

 Inadmissibilidade 

 

I - O recurso extraordinário para fixação de jurisprudência não se destina a verificar se 

o acórdão recorrido violou o precedente judiciário que o recorrente pretende, na 

realidade, que se atribua ao acórdão fundamento. No nosso sistema, o julgado no 

acórdão fundamento não é a stare decisis que teria de ser seguida no acórdão 

recorrido. 

II - A finalidade da uniformização da jurisprudência não é prioritariamente dirigida à 

justiça do caso concreto, mas sim ao objetivo latitudinário de evitar a propagação do 

erro de direito judiciário pela ordem jurídica. 

III - Trata-se de um recurso de carácter normativo destinado a fixar critérios para a 

interpretação e aplicação uniformes do direito pelos tribunais com a finalidade de 

garantir a unidade do ordenamento penal e, com isso, os princípios de segurança, da 

previsibilidade das decisões judiciais e a igualdade dos cidadãos perante a lei. 

IV - Não é admissível, no mesmo recurso extraordinário, cumular questões de direito a 

uniformizar, nem indicar mais que um acórdão fundamento. 

V - Se o recorrente pudesse, no mesmo recurso, requerer a fixação de jurisprudência sobre 

as múltiplas questões de direito que tivessem sido decididas no acórdão impugnado 

na tentativa de que alguma pudesse ter êxito e, assim, obter a revisão do julgado, 

ficaria subvertida a lógica deste recurso extraordinário, fazendo prevalecer o 

interesse pessoal do recorrente, em detrimento da eficácia externa que acabaria 

remetida a plano secundário. 
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VI - O vertente recurso extraordinário tem de rejeitar-se porque nele se requer a fixação 

de jurisprudência sobre três questões de direito, com a invocação de dois acórdãos 

fundamentos. 

 

24-03-2021 

Proc. n.º 64/15.2IDFUN.L1-A.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Dupla conforme 

 Pedido de indemnização civil 

 Indemnização 

 Dano biológico~ 

 Equidade 

 Direito de regresso 

 Fundo de Garantia Automóvel 

 Seguro automóvel 

 Subrogação 

 

I - Na sequência de “condução sem habilitação legal” (crime previsto e punido pelo 

preceituado no art. 3.º, n.º1, do DL n.º 2/98, de 03.01 e art.º 121.º, n.º 1, do Código 

da Estrada) e de “condução perigosa de veículo rodoviário” (crimes previsto e punido 

pelo disposto no art. 291.º, nº.1, al. b) e n.º4 e 69.º, al. a), todos do CP, em concurso 

aparente com uma contraordenação prevista pelo art.º 30.º n.º 1 e n.º 2 do CE) 

resultou embate do veículo e queda da vítima, que sofreu várias lesões, e a quem se 

deve compensar. 

II - O critério decisivo para o Tribunal da Relação reduzir a indemnização inicialmente 

decidida de 35.000€ para 8.000€ foi a utilização dos valores da Portaria 377/2008 de 

26 de Maio. Reduziu, assim, em cerca de 77% a indemnização arbitrada pela 1.ª 

Instância. 

III - Porém, os  valores da referida Portaria não são em todas as situações vinculativos; 

antes, de algum modo, se podem entender como mínimos e vocacionados 

fundamentalmente para base de discussão de acordos extrajudiciais (Ac. STJ, de 14-

02-2013, Proc. n.º 6374/05.0TDLSB.L1.S1; Ac. STJ, 07-05-2020, Revista n.º 

952/06.7TBMTA.L1.S1, Ac. STJ, de 01-06-2011, Proc. n.º 198/00.8GBCLD.L1.S1;  

Ac. STJ, de 25-03-2010, Proc. n.º 344/07.0TACVD.P1.S1 Ac. STJ, de 09-02-2011, 

Proc. n.º 21/04.4GCGRD.C3.S1, Ac. STJ, de 7-03-2017, 4754/11.0TBVFR-A.P1, 

inter alia). 

IV - A equidade “é a expressão da justiça no caso concreto” (v.g. Ac. STJ, de 10-04-2019, 

Proc. n.º 73/15.1PTBRG.G1.S1 - 3.ª Secção). Porém, a intervenção do STJ quando 

está em causa a equidade não pode ser ilimitada. A equidade assenta nas 

particularidades da situação atual do caso em concreto, pelo que se tratando de uma 
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verdadeira questão de direito (cf. o Ac. deste STJ de 17.12.2019, Proc.º n.º 

669/16.4T8BGC.S1) deve, em princípio, esse juízo ser mantido, a menos que, 

nomeadamente fiquem em causa a segurança jurídica e / ou o princípio da igualdade, 

atendendo já a uma interpretação atualista (cf. Ac. STJ, de 04-06-2020, Proc. n.º 

43/16.2GTBJA.E1.S1;  Ac. STJ, de 30-06-2020, Revista n.º 

313/12.9TBMAI.P1.S1). 

V - Quando a decisão se desvia dos elementos da equidade, é admissível a intervenção 

do STJ (Ac. STJ, de 16-01-2014, Proc. n.º 93/08.2GCMBR.P1.S1), não sendo 

excecional “que os tribunais usando os critérios previstos no CC, fixem valores 

superiores” (Ac. STJ, de 01-06-2011, Proc. n.º 198/00.8GBCLD.L1.S1). 

VI - Há mais de uma década que a referida Portaria não é atualizada, pelo que a inflação 

é um fator a considerar. Além de que devem atender-se todas as circunstâncias do 

caso concreto (nomeadamente, os concretos maiores esforços para o exercício 

atividade profissional por parte da vítima, os específicos danos, o grau de culpa, e as 

decisões jurisprudenciais em casos similares, em consequência, desde logo, do 

princípio da igualdade). 

VII - O dano biológico é “autonomizável, devendo ser contabilizado, um prejuízo futuro 

(…) enquadrado como dano biológico, e que contemple, para além do resto, a maior 

penosidade e esforço no exercício da actividade corrente e profissional do lesado” e 

que a “indemnização a arbitrar pelo dano biológico sofrido pelo lesado - 

consubstanciado em relevante limitação funcional - deverá compensá-lo, apesar de 

não imediatamente reflectida no nível salarial auferido, quer da relevante e 

substancial restrição às possibilidades de mudança ou reconversão de emprego e do 

leque de oportunidades profissionais à sua disposição, enquanto fonte actual de 

possíveis e eventuais” (Ac. STJ, de 21-11-2018, Proc. n.º 1377/13.3JAPRT.P1.S1 - 

3.ª Secção). 

VIII - A indemnização pelo dano biológico é atribuída segundo a equidade, conforme o 

disposto no art. 566, n.º 3, do CC, de acordo com o circunstancialismo do caso 

concreto, as regras do bom senso e prudência, e decisões jurisprudenciais com as 

quais seja possível estabelecer um paralelismo. (Ac. STJ, de 14-12-2016, Proc. n.º 

25/13.6PTFAR.E1.S1, Ac. STJ, de 29-10-2020, Revista n.º 111/17.3T8MAC.G1.S1, 

etc.). Em síntese, «a atribuição de indemnização por danos não patrimoniais ganha 

em ser feita com recurso a juízos hábeis, dúcteis e teleológicos, que tenham em conta 

todas as circunstâncias do caso concreto e não esqueçam que a finalidade principal 

da compensação é proporcionar ao lesado(a) meios de diminuição da sua dor. Não 

pode ser irrisória nem descomunal, mas adequada aos danos e à condição de quem 

deles irá usufruir». (Ac. STJ de 17-12-2019, Proc. n.º 480/12.1TBMMV.C1.S2). 

IX - A avaliação do do juízo de equidade deverá atender, na medida do possível, a 

indemnizações arbitradas em casos em que exista alguma similitude, ou que possam 

ser encarados como referência comparativa. Só assim se respeita o “princípio da 

igualdade dos cidadãos perante a lei – arts. 13.º, n.º 1, da CRP e 8.º, n.º 3, do CC.  27-

11-2018” (Ac. STJ, Revista n.º 125/14.5TVLSB.L1.S1). No caso, por exemplo, o 

Ac. STJ, de 10-12-2019, Revista n.º 243/08.9TBSSB.E1.S1, o Ac. STJ, de 17-05-
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2018, Revista n.º 952/12.8TVPRT.P1.S1, o Ac.STJ, Relator: de 22-05-2018, Revista 

n.º 1032/11.9TVLSB.L1.S1, o Ac. STJ, de 27-11-2018, Revista n.º 

125/14.5TVLSB.L1.S1. 

X - Assim, a decisão do Tribunal da Relação do Porto, ao reduzir em cerca de 77% a 

indemnização pelo dano biológico (na vertente patrimonial), fixada pelo tribunal de 

1.ª Instância não pode ser considerada equitativa, porque: a) A Portaria n.º 377/2008 

foi no seu juízo decisiva; b) Partiu de valores que constam da Portaria não 

atualizados; c) Apenas se socorreu dos critérios da Portaria: idade e pontos da 

incapacidade, não sopesando as demais circunstâncias do caso em concreto; d) Os 

valores da Portaria atendem à vida ativa, ou seja, idade de reforma – como se 

depreende do art. 7.º, n.º 1, al. b) – “Para cálculo do tempo durante o qual a prestação 

se considera devida, presume -se que o lesado se reformaria aos 70 anos de idade;” - 

mas deve atender-se à esperança média de vida; e) as indemnizações da 

jurisprudência do STJ, para um défice decorrente da afetação da integridade físico-

psíquica fixado entre 3 e 5 pontos, varia entre um mínimo de 14.000€ (para uma 

idade de 44 anos e 3 pontos), e o máximo de 30.000€ (para uma idade de 24 anos e 

5 pontos). 

XI - Considerando, em relação à vítima, Idade, ausência de Culpa, Gravidade dos danos, 

Sequelas, Consequências, Reflexos negativos na atividade laboral e esperança 

média de vida de um homem, as decisões jurisprudenciais suprarreferidas, e ainda, 

nomeadamente, a doutrina referida nos citados Acs. deste STJ, proferidos no Proc.º 

n.º 669/16.4T8BGC.S1 e no Proc.º n.º 17-12-2019, Proc. n.º 

480/12.1TBMMV.C1.S2, entende-se ser equitativo (nem irrisório nem descomunal, 

e tendo em atenção as circunstâncias do caso) fixar a indemnização em 25.000€. 

XII - Face à dupla conformidade decisória (art. 671, n.º 3, do CPC), a Demandada Civil 

Maria da Glória Gonçalves não é civilmente responsável pelo acidente, por não ter 

a direção efetiva do veículo causador do acidente. 

XIII - Decidiu o acórdão recorrido que “O FGA tem direito de regresso nos precisos 

termos do art. 54, n.º 3 do Dec.º Lei 291/2007, de 21/8 e, desse modo, deve revogar-

se a sentença recorrida, também neste segmento. Todavia, deve manter-se a 

absolvição da demandada Maria da Glória a pagar ao demandante qualquer quantia, 

a título de indemnização civil, uma vez que não se provou que a mesma fosse 

civilmente responsável, por não ter a direção efetiva do veículo causador do acidente. 

Nestes termos, deve manter-se a absolvição da demandada perante o demandante 

Filipe Miguel Tavares Azevedo, sem prejuízo, todavia, de se reconhecer ao Fundo 

de Garantia Automóvel o direito de regresso contra a mesma e o causador do dano, 

nos termos do n.º 1 do art. 54 do Dec. Lei 291/2007, de 21/8.” 

XIV - Não cumpre apreciar a démarche do Tribunal da Relação ao ter entrado na análise 

e decisão do reconhecimento do direito de regresso do FGA nos termos do art. 54.º, 

n.ºs 1 e 3 do DL n.º 291/2007, de 21-08, já que tal questão não foi suscitada no recurso 

interposto para este STJ. 

XV - Há plena consciência que o FGA utiliza dinheiros públicos, e que o direito de 

regresso tem como finalidade permitir que o FGA recupere as quantias pagas ao 
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lesado, à custa do património daqueles que causaram o dano e o obrigaram a suportar 

esse pagamento, i.e., à custa daqueles cujo comportamento foi causador da 

responsabilidade do FGA pelo pagamento de uma indemnização. Porém, o que está 

na base da criação do FGA é proteger as vítimas de acidentes de viação e colocar o 

FGA como garante, um responsável subsidiário, porquanto o principal obrigado é 

sempre o responsável civil, e só quando este último se subtrai ao cumprimento do 

seu dever é que o FGA aparece a satisfazer a indemnização arbitrada. 

XVI - O n.º 3 do art. 54 do DL n.º 291/2007, de 21-08, deve ser interpretado no sentido 

de que o exercício, por parte do FGA, da sub-rogação nos direitos que competiria ao 

lesado contra a proprietária do veículo dependia, cumulativamente, do facto de esta 

não ter cumprido a obrigação de o segurar e ser civilmente responsável no acidente. 

Ambas as instâncias concluíram que referida proprietária deveria ser absolvida do 

pedido de indemnização civil, por não ser civilmente responsável pelo acidente, 

considerando que a mesma não tinha a direção efetiva do veículo.  

XVII - Nestes termos, decide-se: a) Julgar parcialmente procedente o recurso interposto 

pelo Demandante Civil e consequentemente revogar o Acórdão recorrido na parte em 

que condenou solidariamente o Fundo de Garantia Automóvel e o demandado a 

pagarem ao demandante a quantia de € 8.000,00 (oito mil euros); b) Condenar 

solidariamente o Fundo de Garantia Automóvel e o demandado a pagarem ao 

demandante a quantia de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), a título de 

indemnização pelo dano biológico, acrescida de juros de mora desde o trânsito em 

julgado da decisão condenatória. c) Conceder provimento ao recurso interposto pela 

Demandada Civil e consequentemente revogar o acórdão recorrido na parte em que 

reconheceu o direito de regresso do Fundo de Garantia Automóvel contra a mesma 

demandada nos termos do art. 54, 1 e 3, do Dec. Lei 291/2007, de 21-08. d) Manter, 

em tudo o mais, o acórdão recorrido. 

 

24-03-2021 

Proc. n.º 268/17.3T9VCD.P1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

 Teresa Féria 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Violência doméstica 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Inadmissibilidade 

 Homicídio qualificado 

 In dúbio pro reo 

 Homicídio privilegiado 

 Progenitor 

 Especial censurabilidade 
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 Medida da pena 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 

I - Da Conclusão do Recurso, muito extensa e profusa em factos e suas interpretações, 

não poderá aproveitar-se para o presente recurso a multidão de materiais de novo 

carreados e que constituem matéria de facto, insuscetível de ser apreciado por este 

STJ. Não podem ser conhecidas por este Tribunal as questões de facto, aliás já objeto 

de análise e decisão, porquanto não está em causa uma situação em que se possa 

lançar mão da possibilidade excecional do art. 410, n º 2, em qualquer das suas 

alíneas, e, no caso, muito concretamente a alínea c). Atente-se, v.g., no Acórdão STJ 

de 19-02-2020, Proc. n.º 118/18.3JALRA.C1.S1; Acórdão STJ de 2016-02-24, 

Processo n.º 1825/08.4PBSXL.E1.S1; Acórdão STJ de 18/03/2004, Proc.º n.º 

03P3566; Acórdão STJ de 11.06.2014, Proc.º n.º 14 /07.0TRLSB. S1. 

II - Pelo quantum da pena respetiva, desde logo, este STJ não pode conhecer do crime 

de violência doméstica, nem da factualidade que o envolve (art. 400, n.º 1, al. e) in 

fine do CPP). 

III - O princípio in dubio pro reo suscita, por vezes, algumas confusões, embora se 

encontre perfeitamente balizado jurisprudencialmente. V., v.g., Acórdão deste STJ 

de 12/03/2009, Proc.º n.º 07P1769. O facto de se dever dar prevalência ao valor da 

liberdade e à presunção da inocência sobre a possibilidade da culpabilidade, em nada 

colide com a construção do princípio, assente na existência de verdadeira dúvida. 

Porém, não se trata de uma dúvida de um observador ideal, híper cético, porventura, 

nem dúvida sugerida ou acalentada meramente pela defesa, mas, depois de tudo 

considerado, devidamente apreciado, estará em causa, para a aplicação do princípio, 

uma dúvida subsistente no julgador. O tribunal teria tido que se encontrar na situação 

de algum impasse decisório, por eventualmente pender, algo pendularmente, entre 

possibilidades. E é no sentido de desfazer essa dúvida que se deve decidir em favor 

do réu. Não se vislumbra nos autos nada que indicie que essa dúvida existiu.  

IV - A própria dúvida de um tribunal (mas não é o caso), não poderá ser fruto de uma 

consciência tecnicamente dita “escrupulosa”, não se tratando de estar acima de toda 

e qualquer dúvida, ou da mais leve dúvida. Terá que ser uma dúvida de acordo com 

o padrão geralmente aceite pelo conhecimento e experiência das pessoas, mas 

concretamente existente nos julgadores, e que se tenha evidenciado nos autos. Pois 

não se pode sondar o ânimo íntimo da mente dos juízes sem a existência de qualquer 

materialização da mesma, ainda que em obiter dicta. Este STJ só poderia apreciar 

uma eventual violação do princípio do in dubio pro reo se da própria decisão 

recorrida resultasse que, no caso, o Tribunal da Relação teve dúvidas sobre a 

veracidade dos factos imputados ao arguido e, não se detendo nesse obstáculo, nem, 

por via dele, fazendo uso do princípio em causa, ainda assim lhe atribuiu a sua autoria 

desses factos (cf. Acórdão do STJ de 09/07/2020, Proc.º n.º 2275 /15. 1JAPRT.P2. 

S1). O que não ocorreu. 
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V - Não se vislumbra como a situação pudesse ser integrável no homicídio privilegiado. 

Não há qualquer motivo nobre, compaixão, ou emoção violenta exterior 

minimamente atendível, para além da excitação agressiva do momento (art. 133.º do 

CP). Nada, aqui, diminui a culpa, no caso. Nem mesmo, como foi aliás advertido, a 

própria possível etilização pelo álcool. Pelo contrário, se verifica uma especial 

censurabilidade, dada a relação de parentesco (e muito direto: pai/filho) com a vítima 

(art. 132, n.º 2, al. a), do CP), que justamente remete para o n.º 1, quanto a ser indício 

de especial censurabilidade (no caso). Essa especial censurabilidade é, pelo 

contrário, requisito do homicídio qualificado, por que vem condenado, e bem. 

VI - A questão da relação familiar deve-se ponderar cum grano salis – pois é um exemplo-

tipo e não um requisito de aplicação automática. Mas é pertinente, no caso de um 

filho que apenas se interpõe para apaziguar uma contenda com a mãe e nessa 

circunstância é morto com uma faca. 

VII - Como assinala Jorge de Figueiredo Dias, “(2) a pena concreta é limitada, no seu 

máximo inultrapassável, pela medida da culpa; (3) Dentro deste limite, máximo ela 

é determinada no interior de uma moldura de prevenção geral de integração, cujo 

limite superior é oferecido pelo ponto ótimo de tutela dos bens jurídicos e cujo limite 

inferior é constituído pelas exigências mínimas de defesa do ordenamento jurídico” 

(Direito Penal, vol. I, p. 84 e Direito Penal, vol. II, pp. 227-228”. No caso do 

concreto crime em presença (o único que pode ser apreciado de per si, o homicídio), 

não parecem ser controversas as elevadas necessidades de prevenção geral, dada a 

sensibilidade social generalizada ao ataque aos bens jurídicos violados, violação essa 

geradora de escândalo, alarme e intranquilidade. V. Acórdão STJ de 2010-09-2, 

Proc.º n.º 10/08.0GAMGL.C1.S1,  Acórdão STJ de 08-10-97, Proc. n.º 976/97, e de 

17-12-97, Proc. n.º 1186/97. 

VIII - Como é sabido, a pena única deve determinar-se pela ponderação de fatores do 

critério que consta do art. 77.º, n.º 1, in fine, do CP.  De acordo com o art. 77.º, n.º 2, 

a moldura penal máxima, neste caso, seria a de 20 anos de prisão (17 + 3 anos – soma 

das penas) e a moldura penal mínima 17 anos (pena mínima). Assim sendo, parece 

de meridiana clareza que a pena aplicada se encontra na metade inferior das 

possibilidades punitivas legalmente previstas, e, tendo como medida os anos, 

encontra-se apenas um ano acima da pena mínima possível. O que é equilibrado. 

IX - Dos Autos se extrai que a gravidade dos factos (em cúmulo, considerando o 

homicídio e a violência doméstica, o “facto global” e a respetiva “culpa global”) e a 

personalidade violenta e aditiva ao álcool do arguido (com desprezo pela vida alheia, 

e a quem os laços de família não demoveram) necessitam, em prevenção especial, de 

uma censura expressa não laxista, de molde ainda a que a comunidade se não sinta 

ameaçada e descrente nas capacidades reconstitutivas da paz social do sistema 

jurídico. Considerando, assim, as evidentes necessidades de prevenção no caso em 

concreto, o respetivo grau de culpa e de ilicitude, que são elevados, entende-se que a 

pena única não excede um quadro de razoabilidade e proporcionalidade e é adequada 

e necessária para se cumprirem as finalidades preventivas, revelando-se, pois, justa 
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e proporcional, e não ultrapassando a medida da culpa, face à gravidade e aos crimes 

perpetrados pelo arguido, nem pondo em causa as exigências de prevenção. 

X - Nestes termos, decide-se rejeitar o recurso quanto à matéria de facto e quanto ao 

crime de violência doméstica, e negar provimento quanto ao mais, confirmando 

integralmente o Acórdão recorrido, que determinou uma pena única de 18 anos de 

prisão. 

 

24-03-2021 

Proc. n.º 140/19.2GCPBL.C1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

 Teresa Féria 

 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Pressupostos 

 Princípio do reconhecimento mútuo 

 Nulidade de acórdão 

 Recusa facultativa de execução 

 Recusa obrigatória de execução 

 Fundamentação 

 

24-03-2021 

Proc. n.º 2/21.3YRGMR.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves  

 

 Reclamação 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Questão relevante 

 

I - A nulidade por omissão de pronúncia ocorre quando o Tribunal deixe de pronunciar-

se sobre questões que devesse apreciar (art. 379º, nº1, do CPP, aplicável aos acórdãos 

proferidos em recurso, por força do art. 425º, nº4, do mesmo compêndio normativo). 

II - Constando do acórdão explicitado de uma forma clara e inteligível os fundamentos 

pelos quais, face à matéria de facto dada como provada, não se verificam os 

pressupostos de ordem substantiva previstos no art. 50º do CP, concluindo que no 

caso, não é possível formular um juízo de prognose favorável ao arguido, no sentido 

de que o mesmo não voltará a praticar atividade de tráfico, mas ao invés existe uma 

forte probabilidade de o arguido continuar a praticar o crime, e que a suspensão da 

execução pena visa essencialmente prevenir a reincidência e há-de realizar de forma 

adequada e suficiente as finalidades da punição, tal desiderato não se mostra 
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acautelado, quer pelas das fortes exigências de prevenção geral neste tipo de crime, 

quer pelas exigências de prevenção especial, não se verifica omissão de pronúncia. 

III - Conforme jurisprudência uniforme deste STJ, o que importa é que o tribunal conheça 

as questões objeto do recurso, não lhe incumbindo apreciar e rebater todos os 

argumentos e fundamentos ou razões em que os sujeitos processuais se apoiam para 

sustentar a sua pretensão. 

IV - No caso subjudice, é manifesto que não se verifica a nulidade de omissão de 

pronúncia invocada pelo arguido, motivo pelo qual terá que ser indeferido o 

requerimento de arguição de nulidade. 

 

24-03-2021 

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

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Incêndio 

 Pena parcelar 

 Impugnação da matéria de facto 

 Dupla conforme 

 Sucumbência 

 Pedido de indemnização civil 

 Inadmissibilidade 

 Homicídio qualificado 

 Homicídio a pedido da vítima 

 Incitamento ou ajuda ao suicídio 

 Qualificação jurídica 

 Medida da pena 

 Fundamentação 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Pedido de indemnização civil 

 Indemnização 

 Danos não patrimoniais 

 

24-03-2021 

Proc. n.º 1711/16.4S6LSB.L1.S2 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (Relator) 

Conceição Gomes  

 

 Recurso per saltum 

 Violência doméstica 
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 Violação  

 Alteração da qualificação jurídica 

 Concurso de infrações 

 Concurso aparente 

 Subsidiariedade 

 Crime de trato sucessivo 

 Reenvio do processo 

 

24-03-2021 

Proc. n.º 69/20.1GBGDL.S1 - 3.ª Secção  

Gabriel Catarino (Relator) 

Conceição Gomes  

 

5.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Prazo da prisão preventiva 

 Acórdão do tribunal coletivo 

 Tribunal da Relação 

 Condenação 

 Dupla conforme 

 Pena de prisão 

 

I - Estando a requerente sujeita à medida de coacção de prisão preventiva, pelo crime 

de tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo art. 21.°, n.º 1, do DL 15/93, de 22-01, com 

referência às tabelas I-A, I-B, I-C e II-A, anexas, na sequência de interrogatório 

judicial de arguido detido desde 12-02-2019. 

II - Tendo a requerente sido condenada na pena de 5 anos e 6 meses de prisão, por decisão 

da 1.ª instância em 30-07-2020. 

III - Tendo esta pena de 5 anos e 6 meses de prisão sido confirmada em sede de recurso 

ordinário pelo Tribunal da Relação por decisão sumária de 17-11-2020. 

IV - Assim, "o prazo máximo da prisão preventiva eleva-se para metade da pena que 

tiver sido fixada", ou seja, decorridos 2 anos e 9 meses sobre a data do início da 

medida de coacção. Pelo que, o termo do prazo da prisão preventiva em que a 

requerente se encontra só se verificará em 12-11-2021, se até lá, não ocorrer trânsito 

em julgado da decisão condenatória. 

 

04-03-2021 

Proc. n.º 227/18.9PKLSB-C.S1 - 5.ª Secção 

João Guerra (Relator) 

Helena Moniz 

Manuel Braz 
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 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Identidade de factos 

 Inadmissibilidade  

 

I - Enquanto, no acórdão fundamento, o STJ, sob entendimento de que, tendo o 

recorrente dado cumprimento ao ónus de impugnação especificada previsto nos nºs 

3 e 4, do art. 412.º, do CPP, não lhe tendo sido dirigido convite para aperfeiçoamento 

das conclusões, nos termos prevenidos no n.º 3 do art. 417.º, do CPP, decidiu anular 

a decisão do Tribunal da Relação, por omissão de pronúncia quanto ao recurso 

interposto da decisão sobre a matéria de facto levada em 1.ª instância, com apelo ao 

disposto nos arts. 412.º n.º 3, 417.º n.º 3, e 379.º, n.º 1, al. c), do CPP, já no acórdão 

recorrido o Tribunal da Relação conheceu da impugnação trazida pelo recorrente 

relativamente ao julgamento da matéria de facto em 1.ª instância, julgando o recurso 

improcedente por considerar que se não impunha uma decisão diversa daquela levada 

no Tribunal recorrido, sob tutela do disposto nos arts. 127.º e 412.º, n.º 3, do CPP. 

II - Assim, não se estando perante julgados contraditórios, seja de direito, seja em 

semelhante contexto de facto, o recurso não pode prosseguir, devendo ser rejeitado. 

 

04-03-2021 

Proc. n.º 1429/11.4PBCSC.L1-A.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Pena parcelar 

 Atenuação especial da pena  

 Rejeição de recurso 

 Pena única 

 Medida concreta da pena  

 

04-03-2021 

Proc. n.º 33/15.2JAPRT.P1.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

João Guerra 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Revogação da suspensão da execução da pena  

 Cumprimento de pena 
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 Regime de permanência na habitação 

 Recurso ordinário 

 

I - O requerente, por sentença transitada em julgado a 16-05-2017, foi condenado pela 

prática de um crime de condução de veículo em estado de embriaguez, nos termos 

dos arts. 292.º, n.º 1, e 69.º, n.º 1, al. a), ambos do CP, na pena de prisão de 8 meses, 

substituída pela pena de suspensão da execução da pena de prisão pelo período de 1 

ano (nos termos do art. 50.º, n.ºs 1 e 5, do CP), sujeita a regime de prova; o arguido 

foi ainda condenado numa pena acessória de proibição de condução de veículos 

motorizados, pelo período de 8 meses; a 30-10-2020, foi decidido revogar a 

suspensão da execução da pena de prisão; a decisão de revogação da pena de 

substituição foi notificada à mandatária do arguido a 02-11-2020, e ao arguido foi 

notificada pessoalmente a 20-11-2020; a decisão transitou em julgado a 21-12-2020. 

II - A possibilidade (ou não) de cumprimento da prisão em regime de permanência na 

habitação (ao abrigo do disposto no art. 43.º, do CP) apenas poderá ser decidida pelo 

Tribunal da condenação, que revogou a pena de substituição, não podendo ser 

decidida no âmbito da providência de habeas corpus. 

III - Apenas poderemos concluir em sede de habeas corpus que a prisão é ilegal se esta 

tiver sido determinada por autoridade incompetente, o que não é o caso dado que foi 

determinada por juiz após decisão transitada em julgado; se tiver sido motivada por 

facto pelo qual a lei a não permite, o que também não é o caso uma vez que foi 

motivada pelo facto de o arguido ter praticado uma conduta considerada pela lei 

como crime, e da informação dos autos não consta qualquer elemento que nos 

permita concluir que, nas circunstâncias relatadas, o arguido tenha sido preso 

ilegalmente; ou se se tratar de uma privação da liberdade por um período não 

admissível - o que também não é o caso, uma vez que o arguido foi preso no mês de 

março de 2021 para cumprir uma pena de prisão de 8 meses. 

 

11-03-2021 

Proc. n.º 18/16.1PHSXL-B.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (Relatora) 

Clemente Lima 

Manuel Braz 

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Tribunal da Relação 

 Composição do tribunal 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Rejeição de recurso 

 Relatório social 

 Pena única 

 Abuso sexual 
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 Medida concreta da pena  

 

I - Pese embora o art. 12.º, n.º 4, do CPP, determine que as seções nos Tribunais da 

Relação funcionem com 3 juízes, em sede de recurso e quando julgado em 

conferência, nos termos do art. 419.º, n.ºs 2, do CPP, a maioria é formada pelo juiz-

relator e pelo juiz-adjunto, apenas intervindo o Presidente da seção para desempatar. 

Assim sendo, apenas cabe ao Presidente da seção assinar a decisão caso tenha sido 

necessário o seu voto para desempate entre o Juiz relator e o Juiz Adjunto. Não 

existindo esta necessidade, o acórdão é apenas subscrito pelo Juiz relator e pelo Juiz 

adjunto. 

II - 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, segundo a jurisprudência deste STJ, 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, do 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 - Nos termos do art. 370.º, n.º 1, do CPP, sendo o relatório social um elemento a 

considerar em sede de determinação da medida da pena, o “tribunal pode (...) 

solicitar a elaboração do relatório” “quando o considerar necessário à correcta 

determinação da sanção”; dada a não obrigatoriedade daquele pedido (segundo o 

acórdão do Tribunal Constitucional n.º 182/99, esta interpretação do art. 370.º, n.º 1, 

do CPP, não constitui uma interpretação contra a CRP), não podemos considerar 

existir qualquer nulidade. 

IV - O arguido vem condenado pela prática de um número elevados de crimes contra a 

autodeterminação sexual de menores (26), praticados ao longo de 2014, 2015, 2016, 

2017, e 2018, tendo atuado dolosamente; a amplitude dos crimes e a ausência de 

adequação sistemática, ao longo de vários anos, às regras comunitárias e impostas 

pela ordem jurídica, impunham uma pena acima da metade da moldura penal; 

todavia, as exigências de prevenção geral são satisfeitas com uma pena ligeiramente 

abaixo da metade; articulando estas exigências com as exigências de prevenção 

especial, consideramos como adequada a pena de 15 anos de prisão que foi aplicada. 

 

11-03-2021 

Proc. n.º 809/19.1T9VFX.E1.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (Relatora) 

Clemente Lima 
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 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Identidade de factos 

 Direito à honra 

 Rejeição de recurso 

 Inadmissibilidade 

 

I - É de rejeitar, por intempestividade, o recurso para fixação de jurisprudência 

interposto antes do trânsito em julgado do acórdão recorrido. 

II - Nnão se verifica oposição de julgados entre decisões levadas, no Tribunal da 

Relação, no quadro de situações de facto diversas, como são as que traduzem a 

expressividade de uma palavra, no âmbito da afectação da honra de terceiro, face à 

diversidade do contexto em que foi proferida, das características pessoais do ofensor 

e do ofendido, mesmo da situação pretérita que leva à expansão agressora. 

 

11-03-2021 

Proc. n.º 409/16.8GBAND.P1-A.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada 

 Pressupostos 

 Tempestividade 

 Trânsito em julgado 

 Recurso para o Tribunal Constitucional 

 Matéria de facto 

 Identidade de factos 

 Inadmissibilidade 

 

I - A admissibilidade de recurso directo para o STJ, de decisões proferidas contra 

jurisprudência que por ele se mostra fixada, prevista no art. 446.º, do CPP, está 

directamente relacionada com a necessidade de garantir o controle difuso dos 

fundamentos das decisões das instâncias que, eventualmente, não acatem tal 

jurisprudência, por via do reexame do tribunal superior. Visa, pois, a estabilização e 

a uniformização da jurisprudência, eliminando eventuais conflitos existentes entre 

uma decisão com o acórdão que fixou jurisprudência sobre a mesma questão de 

direito no domínio da mesma legislação. Esta disposição está directamente ligada 

com o n.º 3 do art. 445.º do CPP.  

II - Entende-se que incumbe ao tribunal que não acate tal jurisprudência, um particular 

dever de fundamentação de modo a convencer da razoabilidade dos fundamentos que 
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sustentam essa divergência, havendo recurso nos termos do art. 446.º, do CPP, para 

permitir uma reponderação que atenda aos novos argumentos. 

III - Decorre, deste modo, da conjugação dos arts. 445.º, n.º 3 e 446.º, n.º 1, ambos do 

CPP, que apenas haverá fundamento para recurso contra jurisprudência fixada 

quando a decisão que divirja da fixação não a aceite, expressamente a contestando, o 

que é diverso da desaplicação da jurisprudência fixada por desconhecimento ou 

errada interpretação, devendo quanto a esta o meio de impugnação, ser o de recurso 

ordinário. Por outras palavras, a possibilidade de interpor este recurso extraordinário 

apenas se admite quando estiverem esgotados todos os recursos ordinários, seja por 

que a eles se lançou mão sem êxito, seja por que, não importa o motivo, se deixou 

precludir o direito a recorrer, nomeadamente por trânsito em julgado da decisão 

recorrida. 

IV - Quanto ao regime de interposição, efeito e processamento do recurso, face ao que 

dispõe a parte final do n.º 1, do art. 446.º, do CPP, este deve seguir os termos do 

recurso extraordinário para fixação de jurisprudência. 

V - E, sendo assim, tem assumido a jurisprudência que para a admissibilidade deste 

recurso extraordinário, impõe-se a verificação de determinados requisitos de natureza 

formal e de natureza substancial. 

VI - Entre os pressupostos de natureza formal, contam-se: (1) a legitimidade do 

recorrente; e, (2) a tempestividade da interposição de recurso no prazo de 30 dias 

posteriores ao trânsito em julgado da decisão de que se pretende recorrer, pois deverá 

estar esgotada a possibilidade de recurso ordinário. 

VII - Constituem pressupostos de natureza substancial : (1) a oposição entre a decisão 

recorrida e um acórdão de fixação de jurisprudência, que respeitem à mesma questão 

de direito e a justificação da oposição entre os mesmos que motiva o conflito de 

jurisprudência e que deve resultar explicitamente dos termos em que a contradição 

se verifica (e não apenas em termos implícitos ou tácitos); (2)a identidade de 

legislação do domínio da qual foram proferidas as decisões, ou seja, que no período 

compreendido entre a prolação das decisões conflituantes, não exista alteração ou 

modificação do texto da lei que interfira, directa ou indirectamente, na resolução da 

questão controvertida; (3) a existência de soluções opostas, que assentem em 

decisões de sinal contrário, ou seja, que a questão seja decidida em termos 

expressamente contraditórios, relevando uma patente posição divergente sobre a 

mesma questão de direito; (4) a identidade das situações de facto, ou seja, a 

identidade de facto respeitante à mesma questão de direito que é, justamente, a tratada 

no acórdão uniformizador; (5) a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de 

considerar incontornável a necessidade de identidade de factos, não sendo suficiente 

apenas, a oposição entre as soluções de direito. Tal identidade factual de ambos os 

processos, a do acórdão/decisão recorrido e a do acórdão fundamento, não é absoluta; 

contudo, entende-se que para que a oposição releve, tais factos terão de ter sentido 

equivalente ou ser idênticos nos dois processos. Pretende-se, deste modo, evitar que 

a falta de identidade dos factos, quando não seja inócua, possa interferir com o 

aspecto jurídico do caso e seja justificação para a prolação de decisões jurídicas 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

35 

Número 281 – Março de 2021 

 

opostasA questão prende-se com o trânsito em julgado da decisão recorrida, ou seja, 

do acórdão do TRP que a recorrente alega que decidiu contra jurisprudência fixada 

pelo Supremo Tribunal de Justiça. Concretamente, se o trânsito em julgado da 

decisão recorrida é coincidente com o trânsito em julgado da Decisão Sumária do TC 

que não conheceu do objecto do recurso. 

VIII - O STJ, a propósito do recurso para fixação de jurisprudência, ou de decisão 

proferida contra jurisprudência fixada pelo STJ, densificou o conceito de trânsito em 

julgado, para efeito de contagem do prazo de interposição de tais recursos. Conforme 

jurisprudência uniforme deste STJ, uma decisão considera-se transitada em julgada 

logo que não seja susceptível de recurso ordinário ou de reclamação (artigo 628.º, do 

CPC, aplicável ex vi artigo 4.º, do CPP). Atendendo aos relevantes efeitos associados 

ao trânsito em julgado [como seja, a exequibilidade da decisão (artigo 467.º, n.º 1, do 

CPP), o prazo para interposição de recursos extraordinários (artigos 438.º, n.º 1 e 

446.º, n.º 1, ambos do CPP), ou momento a partir do qual se inicia os prazos de 

contagem de prescrição da pena (artigo 122.º, n.º 2, do CP), bem como, os institutos 

do caso julgado ou ne bis in idem], o mesmo desempenha uma relevante função de 

acautelamento da segurança jurídica. É, justamente, a previsibilidade, estabilidade e 

segurança, no firmamento da data do trânsito em julgado, que o STJ tem invocado 

para decidir que a reclamação apresentada ao abrigo do disposto no artigo 405.º, do 

CPP do despacho que não admitiu o recurso não tem qualquer reflexo no trânsito em 

julgado do acórdão da Relação, pois que, a decisão do presidente do Supremo que 

indefere a reclamação da decisão que não admite o recurso limita-se a declarar e 

confirmar a «insusceptibilidade» do recurso, a qual, ao nível do trânsito do acórdão 

recorrido, se deverá reportar ao momento em que o recurso já não é legalmente 

possível. Isto é, o acórdão transitou «logo que», no caso, se esgotou a possibilidade 

de recorrer por a lei não admitir recurso”.  

IX - Num plano mais lato, o que se sustenta é que no caso em que o recurso não é 

admissível para o STJ, a decisão transita a partir do momento em que já não é possível 

reagir processualmente à mesma, estabilizando-se o decidido, pelo que, no caso de 

decisões que não admitam recurso, o trânsito verifica-se findo o prazo para arguição 

de nulidades ou apresentação de pedido de correcção (arts. 379.º, 380.º e 425.º, n.º 4, 

do CPP), ou seja, o prazo-regra de 10 dias fixado no n.º 1 do art. 105.º do CPP, em 

caso de não arguição ou de não apresentação de pedido de correcção” e, em caso de 

arguição, após o trânsito da decisão que conhece da arguição, data a partir do qual se 

inicia a contagem do prazo dos recursos extraordinários que pressupõe o trânsito em 

julgado. Deste modo, impede-se a abertura de uma nova via para prolongar, ou seja, 

alterar, os prazos legalmente estabelecidos.  

X - Interpretação cuja não inconstitucionalidade, por similitude de raciocínio, se pode 

extrair (pelo menos nas situações em que é evidente a impossibilidade de recurso 

para o STJ), por exemplo, do ac. TC n.º 75/2014, que considerou irrelevante, para 

efeito de contagem de prazo de recurso para o TC, o recurso interposto para o Pleno 

das Secções Criminais, assinalando que a estatuição do art. 75.º LTC “não abrange a 

utilização do meio impugnatório usado pelos reclamantes, já que é legalmente 
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inexistente”. E, citando os acs. do TC 640/2011 e 95/2012, exarou que é 

entendimento reiterado deste Tribunal que a errónea e indesculpável dedução de um 

incidente legalmente inexistente não tem a virtualidade de interromper ou suspender 

o prazo de dez dias legalmente estabelecido para a interposição do recurso de 

constitucionalidade. 

XI - No entanto, tal entendimento do STJ, no sentido de que a dedução de um recurso 

ordinário inadmissível, não pode protelar a data do trânsito em julgado, não é 

transmutável para o caso dos autos, já que está em causa um recurso para o TC. Nos 

casos em que não é admissível recurso (ordinário) para o STJ, um dos meios de 

reacção ao acórdão confirmativo da condenação é a interposição de recurso para o 

TC no prazo de 10 dias (arts. 105.º, do CPP, e 75.º, n.º 1, da Lei n.º 28/82).  

XII - Em relação à questão da tempestividade do recurso para o TC é necessário acatar, 

por força do caso julgado formal, quer o despacho do Senhor Desembargador [que, 

por despacho de 09-7-2019, decidiu em relação aos (três) recursos interpostos para o 

TC, que o foram “tempestivamente (art. 75º, 1, da L.T.C.), ao abrigo da al. b) do nº 

1 do art. 70º da L.T.C., tendo por objecto uma decisão que não admite recurso 

ordinário para o Supremo Tribunal de Justiça, sendo, por isso, admissível para o 

Tribunal Constitucional.”], quer a própria posição assumida pelo TC, que, por 

decisão de 22-09-2020, decidiu não conhecer do objecto do processo por outras 

razões que não a intempestividade. Aliás, quanto a isto, o próprio art. 75.º, n.º 2, da 

Lei n.º 28/82 (Lei do TC), preceitua que interposto recurso ordinário, mesmo que não 

admitido com fundamento em irrecorribilidade da decisão, o prazo para recorrer para 

o TC conta-se do momento em que se torna definitiva a decisão que não admite 

recurso. 

XIII - Assim, não sendo questionado o recurso tempestivo para o TC, é posição do ac. 

STJ, que não se pode considerar a existência de um trânsito em julgado. E isso, 

independentemente de, por Decisão Sumária, o TC não tomar conhecimento objecto 

do recurso já que, atenta a Lei n.º 28/82 (Lei do TC), tal não significa que se deva 

atender, para efeito de trânsito em julgado da decisão recorrida, à data em que o 

recurso foi rejeitado no Tribunal Superior (da Relação ou STJ). Pelo contrário, o 

trânsito em julgado de uma Decisão Sumária, que não conhece do objecto do 

processo, conforme resulta do artigo 75.º, n.º 1, da Lei n.º 28/82 (Lei do TC), é a data 

a partir do qual se reiniciam os prazos para interposição de outros recursos, “que 

porventura caibam da decisão, os quais só podem ser interpostos depois de cessada a 

interrupção”. O que, note-se, emerge igualmente do artigo 80.º, n.º 4, parte final, da 

Lei n.º 28/82 (Lei do TC), referindo que transitada em julgado decisão que não admita 

recurso ou lhe negue provimento, começam a correr os prazos para os recursos 

ordinários, se não estiverem esgotados. E essa mesma norma, refere expressamente 

que transitada em julgado “a decisão que não admita o recurso ou lhe negue 

provimento, transita também a decisão recorrida, se estiverem esgotados os recursos 

ordinários”. O que é o caso dos autos. Ou seja, a data do trânsito em julgado da 

decisão recorrida coincide com o trânsito em julgado da Decisão Sumária que não 

conheceu do objecto do recurso. Assim, verifica-se o trânsito em julgado da decisão 
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recorrida, estando, como se disse no ponto imediatamente anterior, esgotada a 

possibilidade de recurso ordinário. 

XIV - No caso do presente recurso de decisão contra jurisprudência fixada, não se verifica 

no acórdão recorrido qualquer posição expressa que traduza uma solução jurídica de 

situação de facto idêntica ou assimilável à tratada no acórdão de uniformização de 

jurisprudência e que ali tenha sido decidida de forma dissonante da jurisprudência 

fixada. 

XV - E assim, nos termos conjugadamente previstos nos arts. 414.º, n.º 2, 420.º, n.º 1, al. 

b), 446.º, 441.º, n.º 1, e 448.º, do CPP, vai o recurso rejeitado por inadmissibilidade 

legal. 

 

11-03-2021 

Proc. n.º 130/14.1PDPRT.P1.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Almeida Loureiro 

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada 

 Pressupostos 

 Matéria de facto 

 Matéria de direito 

 Identidade de factos 

 Oposição expressa 

 Inadmissibilidade 

 

I - A admissibilidade de recurso directo para o STJ, de decisões proferidas contra 

jurisprudência que por ele se mostra fixada, prevista no artigo 446.º, do CPP, está 

directamente relacionada com a necessidade de garantir o controle difuso dos 

fundamentos das decisões das instâncias que, eventualmente, não acatem tal 

jurisprudência, por via do reexame do tribunal superior. Visa, pois, a estabilização e 

a uniformização da jurisprudência, eliminando eventuais conflitos existentes entre 

uma decisão com outra que fixou jurisprudência sobre a mesma questão de direito no 

domínio da mesma legislação. 

II - Esta disposição está directamente ligada com o n.º 3, do art. 445.º, do CPP. Entende-

se que incumbe ao tribunal que não acate tal jurisprudência, um particular dever de 

fundamentação de modo a convencer da razoabilidade dos fundamentos que 

sustentam essa divergência, havendo recurso nos termos do art. 446.º, do CPP, para 

permitir uma reponderação que atenda aos novos argumentos.  

III - Da conjugação dos arts. 445.º, n.º 3 e 446.º, n.º 1, ambos do CPP, decorre que apenas 

haverá fundamento para recurso contra jurisprudência fixada quando a decisão que 

divirja da fixação não a aceite, expressamente a contestando, o que é diverso da 

desaplicação da jurisprudência fixada por desconhecimento ou errada interpretação, 

devendo quanto a esta o meio de impugnação, ser o de recurso ordinário.  
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IV - A possibilidade de interpor este recurso extraordinário apenas se admite quando 

estiverem esgotados todos os recursos ordinários, seja por que a eles se lançou mão 

sem êxito, seja por que, não importa o motivo, se deixou precludir o direito a recorrer, 

nomeadamente, por trânsito em julgado da decisão recorrida. E, sendo assim, tem 

assumido a jurisprudência que para a admissibilidade deste recurso extraordinário, 

impõe-se a verificação de determinados requisitos de natureza formal e de natureza 

substancial. 

V - Entre os requisitos de ordem formal contam-se a legitimidade do recorrente - que é 

restrita ao arguido, ao assistente, às partes civis e ao MP - e a interposição do referido 

recurso no prazo de 30 dias, contados a partir do trânsito da decisão de que se 

pretende recorrer. É ainda exigível a existência de prévio trânsito em julgado, por 

esgotada a possibilidade de recurso ordinário. 

VI - A nível substancial, exige-se a oposição entre a decisão recorrida e um acórdão de 

fixação de jurisprudência. Exige-se, nos termos do disposto no art. 445.°, n.° 3, que 

"a decisão recorrida tenha decidido em sentido divergente ao do acórdão 

uniformizador, por não acatamento da sua doutrina, caso em que o tribunal que assim 

decida terá de fundamentar a sua divergência". 

VII - O recurso de decisão proferida contra jurisprudência fixada está, assim, sujeito aos 

mesmos requisitos substanciais exigidos para o recurso de fixação de jurisprudência, 

isto é, necessário é que a oposição respeite à própria decisão e não aos fundamentos, 

bem como que se verifique identidade de facto quanto à mesma questão de direito. 

VIII - Atento o despacho recorrido verifica-se que o mesmo foi proferido no início da 

audiência de julgamento, sem ter sido produzida qualquer prova, baseando-se apenas 

na matéria de facto elencada na acusação. Ou seja, não houve qualquer alteração dos 

factos. A arguida vinha apenas acusada pela prática de 1 crime de abuso de poder, 

tendo sido considerado que estavam em causa 32 crimes de abuso de poder, tal 

correspondeu apenas a uma alteração da qualificação jurídica dos mesmos factos. 

Apenas constituem alteração substancial dos factos aqueles casos em que é imputado 

ao arguido um crime diverso, ou quando haja uma agravação dos limites máximos 

das sanções aplicáveis [artigo 1.º, al. f), do CPP]. Ora, no presente caso o crime foi 

o mesmo, com a diferença de que os factos foram classificados como integrando 32 

crimes de abuso de poder, em vez de um único crime de abuso de poder. 

IX - O Tribunal Constitucional, no acórdão n.º 229/2016, já considerou ser admissível, 

através da alteração da qualificação jurídica dos factos (sem que os factos tout court 

sejam alterados) o aumento (relativamente à acusação) das infrações imputadas ao 

arguido. 

X - Apesar de o despacho recorrido, ter decidido em desrespeito ao que se mostra 

decidido no acórdão de fixação n.º 11/2013, verifica-se, que não manifestou a sua 

discordância expressa, face a tal acórdão de fixação, contestando-o, ou negando a sua 

validade. 

XI - Motivo que nos leva a entender que não é admissível o presente recurso contra 

jurisprudência fixada. 
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XII - Com efeito, nos casos em que a decisão não expressa qualquer divergência em 

relação à jurisprudência fixada, não negando a sua validade, mas não a aplicando, 

quer por desconhecimento, ou mau entendimento, estamos perante uma errada 

aplicação do direito, que pode ser impugnada pelas vias normais, no caso de estas 

ainda o permitirem, mas não é possível interpor recurso extraordinário contra 

jurisprudência fixada. 

XIII - O despacho recorrido não fez qualquer alusão à jurisprudência fixada no AFJ n.º 

11/2013, nem a aplicou, nem a questionou, não negou a sua validade, nem afirmou 

qualquer divergência em relação à jurisprudência fixada, pura e simplesmente nada 

disse em aparente desconhecimento. Pelo que, analisando o caso dos autos, não 

podemos deixar de concluir que, uma vez que na decisão recorrida, o tribunal a quo, 

não expressou oposição à jurisprudência fixada pelo STJ através do acórdão n.º 

11/2013, tendo tão só e apenas deixado de o aplicar, não se está, assim, perante 

decisão proferida contra jurisprudência fixada e, assim sendo, não estão reunidos 

todos os pressupostos para admissão do presente recurso. 

XIV - Razão que leva à rejeição do recurso extraordinário contra jurisprudência fixada, 

nos termos conjugados dos arts. 440.º, n.º 4, e 441.º, n.º 1, correspondentemente 

aplicáveis ao caso, por força do art. 446.º, n.º 1. 

 

11-03-2021 

Proc. n.º 5836/16.8T9LSB-A.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Almeida Loureiro 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Identidade de factos 

 Requerimento de abertura de instrução 

 Indícios suficientes 

 Rejeição 

 Inadmissibilidade 

 

I - Nos termos do disposto nos arts. 437.º, n.ºs 1 a 3, e 438.º, n.º s 1 e 2, o recurso para 

fixação de jurisprudência é um recurso excepcional, com tramitação especial e 

autónoma, que tem como objectivo primordial a estabilização e a uniformização da 

jurisprudência, eliminando, desta forma, o conflito originado por duas decisões a 

propósito da mesma questão de direito e no domínio da mesma legislação. 

II - A lei processual faz depender a admissibilidade do recurso extraordinário para 

fixação de jurisprudência da existência de determinados pressupostos, uns de 

natureza formal e outros de natureza substancial.  
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III - Entre os pressupostos de natureza formal, contam-se: (1) a interposição de recurso 

no prazo de 30 dias posteriores ao trânsito em julgado do acórdão recorrido; (2) a 

invocação de acórdão anterior ao recorrido que sirva de fundamento ao recurso; (3) 

a identificação do acórdão fundamento, com o qual o recorrido se encontra em 

oposição; (4)o trânsito em julgado de ambas as decisões; (5)a legitimidade do 

recorrente, restrita ao Ministério Público, ao arguido, ao assistente e às partes civis. 

IV - Constituem pressupostos de natureza substancial: (1) a justificação da oposição entre 

os acórdãos que motiva o conflito de jurisprudência; e (2) a verificação de identidade 

de legislação à sombra da qual foram proferidas as decisões.  

V - A exigência de oposição de julgados deve considerar-se preenchida quando, nos 

acórdãos em confronto, manifestamente de modo expresso, sobre a mesma questão 

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

legislação: (1)Os dois acórdãos em conflito do Supremo Tribunal de Justiça e/ou do 

Tribunal da Relação se refiram à mesma questão de direito; (2) Os dois acórdãos em 

conflito do Supremo Tribunal de Justiça e/ou da Relação sejam proferidos no âmbito 

da mesma legislação; (3) Haja entre os dois acórdãos em conflito “soluções opostas 

“; (4) A questão decidida em termos contraditórios tenha sido objecto de decisão 

expressa em ambos os acórdãos, não bastando que a oposição se deduza de posições 

implícitas; (5) As situações de facto e o respectivo enquadramento jurídico sejam, 

em ambas as decisões, idênticos. 

VI - Como preceitua o art. 438.º, n.º 1, o recurso é interposto no prazo de 30 dias a contar 

do trânsito em julgado do acórdão proferido em último lugar, e , uma vez que as 

decisões judiciais consideram-se transitadas em julgado, logo que não sejam 

susceptíveis de recurso ordinário, considera-se tempestivamente interposto o 

presente recurso (por quem tinha legitimidade para o efeito), estando reunidos todos 

os pressupostos legais para a sua admissibilidade e para a sua apreciação. Nos termos 

do art. 75.º, n.º 1, da Lei n.º 28/82, de 15.11, os prazos para interposição de recurso 

ordinário foram interrompidos, com a interposição de recurso para o TC.  Que 

recomeçaram a correr com o trânsito em julgado do Acórdão Recorrido - nº 4, do 

artigo 80.º, da mesma Lei n.º 28/82: transitada em julgado a decisão que não admita 

o recurso ou lhe negue provimento, transita também a decisão recorrida, se estiverem 

esgotados os recursos ordinários. 

VII - A questão nuclear nos termos propostos pela assistente/recorrente, é saber se o juiz 

de instrução, quando se pronuncia sobre o requerimento para a abertura da instrução, 

pode analisar a suficiência dos indícios probatórios dos factos descritos no mesmo 

requerimento, podendo rejeitá-lo caso os considere insuficientes. Diga-se que dos 

excertos (transcritos) resulta inequívoco serem diversos os quadros fácticos no 

âmbito dos quais foram proferidas as decisões em confronto. Para a sua similitude 

seria necessário ainda que ambas as decisões se confrontassem com indícios de 

idêntico sentido (positivo ou negativo), o que não ocorre. Verifica-se, pois, que os 

acórdãos em confronto não produziram duas decisões antagónicas, dois julgados 

opostos na acepção do art. 437.º, isto é, que para idêntica situação de facto tenha sido 

encontrada diferente solução de direito na vigência da mesma legislação. Antes pelo 
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contrário, decidindo diversamente para diferentes quadros fácticos, extraíram 

soluções de direito congruentes entre si. 

VIII - O juiz de instrução, ao analisar o requerimento para abertura da instrução, está 

impedido de apreciar a suficiência dos indícios dos factos nele narrados. O juiz de 

instrução apenas pode indagar se os factos descritos na acusação (quer deduzida pelo 

Ministério Público, quer pelo assistente) constituem crime.  Ambos os acórdãos o 

afirmam.Trata-se de uma actividade de controlo externo da decisão de arquivamento 

pelo MP, a realizar por um juiz. Actividade de controlo essa que, pressupõe a 

identidade de objecto entre a fase de inquérito e a fase de instrução, e, tem como 

consequência que ao juiz que preside à instrução não cabe uma função de 

investigação acusatória pura, mas uma actividade jurisdicional vinculativa, orientada 

no sentido de comprovar ou infirmar algo sobre o qual foi proferida a decisão de 

acusação ou de arquivamento. Se o juiz concluir que os factos narrados pelo 

assistente jamais poderão levar à pronúncia do arguido e bem assim à eventual 

aplicação de uma sanção, após o respectivo julgamento, terá de considerar-se que a 

fase instrutória é inútil e, como tal, legalmente inadmissível. Aliás, recorde-se que 

esta opção legislativa (que afastou a jurisprudência fixada no AFJ do STJ n.º 4/93) 

não tem só, nem principalmente, razões de celeridade processual, radicando antes na 

própria natureza acusatória do processo penal, ao evitar uma pronúncia do juiz, antes 

do julgamento, em que se procederá à produção exaustiva da prova, sobre a 

suficiência da prova indiciária dos factos. E, se essas razões são válidas para a 

acusação, e também para o RAI, dado o paralelismo entre os dois actos processuais. 

Donde resulta que, por força dos nºs. 2 e 3, do artigo 311.º, aplicável analogicamente, 

o juiz de instrução, ao analisar o requerimento para abertura da instrução, está 

impedido de apreciar a suficiência ou insuficiência dos indícios dos factos nele 

narrados, podendo/devendo apenas indagar se tais factos constituem crime. 

IX - Como se diz no Acórdão Recorrido, não foram produzidas quaisquer provas na fase 

de inquérito das quais resultem indícios suficientes que permitam concluir que entre 

arguido e ofendida existiu/existia uma relação de namoro com os contornos descritos 

nos pontos 1 e 2 do RAI. Se a assistente/recorrente entendia que entre os dois existia 

uma relação com os referidos contornos e natureza, a assistente deveria ter solicitado 

ao Ministério Público, a realização das diligências de prova que reputava úteis ou 

necessárias na fase de inquérito ou por recurso à intervenção hierárquica nos termos 

do art. 278.°, na medida em que a investigação deve (tem de) ser feita no inquérito – 

art. 262.°. Não se tendo a investigação debruçado sobre os contornos da referida 

"relação de namoro" a instrução ficou sem objeto já que, não cabe ao juiz de instrução 

criminal efetuar diligências de inquérito, mas apenas efetuar o controle jurisdicional 

sobre a decisão de arquivamento ou de acusação. Foi este o fundamento da 

improcedência do recurso. Situação diversa da tratada no Acórdão Fundamento: o 

inquérito foi arquivado pelo MP, tendo a assistente requerido a abertura da instrução, 

requerimento esse que foi indeferido por despacho de 4.4.2018. É sobre este 

despacho, objecto do recurso, que entendeu o Acórdão Fundamento que o meio de 

reagir contra o arquivamento do Ministério Público seria a dedução de acusação 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

42 

Número 281 – Março de 2021 

 

particular. Não tendo sido deduzida acusação pela assistente, essa matéria tornou-se 

inimpugnável, sendo por isso insusceptível de inclusão na instrução. E decidiu este 

Acórdão que o requerimento para abertura da instrução, deve ser parcialmente 

deferido, abrangendo a instrução a totalidade dos factos narrados nesse requerimento, 

considerando-se que tais factos são subsumíveis tão-somente aos crimes de 

sequestro, ofensa à integridade física, e ameaça, nos seus tipos fundamentais. 

X - Entende o Acórdão Recorrido que o RAI deve ser rejeitado atento o disposto no art. 

287.º, n.º 1, al. b), do CPP que faculta ao assistente requerer a abertura da instrução 

relativamente a factos pelos quais o Ministério Público não tenha deduzido acusação, 

mas, relativamente a factos que tenham sido já objecto de investigação. É no 

inquérito que se exige a prática de todos os actos e diligências de investigação 

tendentes a averiguar da existência de fundamento para se imputar ao arguido o 

cometimento de factos que consubstanciam a prática de crime(s) e sujeitá-lo a 

julgamento. E que a fase da instrução não investiga factos novos que lhe tenham sido 

apresentados, sujeita apenas a controlo judicial a decisão anteriormente tomada pelo 

Ministério Público. Ora, a ausência de investigação do facto no inquérito é que torna 

diferente a questão de direito decidida num e noutro acórdão. Daí não haver a 

oposição de julgados. No Acórdão Fundamento, na parte que aqui importa, está em 

causa saber se o RAI pode ser rejeitado com o fundamento de que os factos ali 

imputados ao arguido não estão suficientemente indiciados. E foi respondido que 

não. Diga-se, por último, o seguinte: ainda que o Acórdão Recorrido fale em 

insuficiência de indícios sobre a alegada relação de namoro entre a assistente e o 

arguido, o que parece ter determinado a sua decisão de rejeição do requerimento de 

abertura da instrução, foi a consideração, correcta ou incorrecta, de que esse facto, 

sendo novo, no sentido de não ter sido objecto de investigação no inquérito, não 

poderia ser objecto da instrução. E, essa questão não foi objecto de apreciação no 

Acórdão Fundamento. Daí a diferença das situações apreciadas num e noutro dos 

acórdãos postos em confronto. Não existe, deste modo, oposição de julgados. 

XI - A não oposição de julgados é fundamento de rejeição do recurso, nos termos do 

disposto no n.º 1, do art. 441.º. Razão esta em que, e por se não se verificar o requisito 

substancial previsto no artigo 437.º - oposição de julgados - nos leva a rejeitar o 

presente recurso para fixação de jurisprudência, nos termos dos arts. 440.º, n.ºs 3 e 4 

e 441.°, n.° 1. 

 

11-03-2021 

Proc. n.º 65/17.6PASTS.P1-A.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Almeida Loureiro 

 

 Escusa 

 Juiz relator 

 Suspeição 

 Imparcialidade 
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 Audiência de julgamento 

 Poderes do juiz 

 

I - De harmonia com o disposto no n.º 1, do art. 43.º, do CPP, “a intervenção de um juiz 

no processo pode ser recusada quando correr o risco de ser considerada suspeita, por 

existir motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua 

imparcialidade”. 

II - Trata-se de regra que, constituindo excepção ao princípio do juiz natural, previsto no 

artigo 32.º, n.º 9, da CRP, configura uma garantia fundamental do processo criminal, 

inserida, prevalentemente (em vista, maxime, da sua inserção sistemática), no âmbito 

da protecção dos direitos de defesa, para protecção da liberdade e do direito de defesa 

do arguido, garantindo o julgamento por um tribunal (um juiz) predeterminado e não 

ad hoc criado ou arvorado competente. 

III - O juiz natural só deve ser recusado quando se verifiquem circunstâncias assertivas e 

claramente definidas, sérias e graves, reveladoras de que o juiz pré-definido como 

competente (de modo aleatório) deixou de oferecer garantias de imparcialidade e 

isenção.O que vale por dizer que, em relação a qualquer processo, o juiz deve sempre 

ser reputado imparcial, em razão dos fundamentos de suspeição verificados. 

IV - Nos termos do n.º 4, do art. 43.º, do CPP, embora o juiz não possa declarar-se 

voluntariamente suspeito pode, porém, pedir ao tribunal competente que o escuse de 

intervir quando se verificarem as condições descritas nos n.ºs 1 e 2, daquele preceito. 

Esta disposição prevê um regime que tem como primeira finalidade prevenir e excluir 

as situações em que possa ser colocada em dúvida, a imparcialidade do juiz. 

V - A escusa constitui, deste modo, um dos instrumentos reactivos, uma das vias para 

atacar a suspeição. Existe suspeição quando, face às circunstâncias do caso concreto, 

for de supor que há um motivo sério e grave susceptível de gerar desconfiança sobre 

a imparcialidade do juiz, se este vier a intervir no processo.  

VI - A escusa será, assim, um dos modos processuais, uma das cautelas legais, que 

rodeiam o desempenho do cargo de juiz, destinadas a garantir a imparcialidade e a 

assegurar a confiança geral na objectividade da jurisdição. 

VII - No que respeita à vertente subjectiva, não existe qualquer interesse pessoal do Sr. 

Juiz Desembargador no processo, que possa pôr em dúvida ou afecte a sua 

imparcialidade enquanto julgador. Aliás, nem o ora peticionante o manifestou, sendo 

o seu pedido circunscrito à vertente objectiva.  

VIII - No que respeita à vertente subjectiva, não se descortina um quadro que possa 

inculcar ou favorecer uma possível quebra de imparcialidade por parte do Sr. Juiz 

Desembargador peticionante. 

IX - Contudo, para efeito de apresentação do pedido de escusa, o que importa é determinar 

se um cidadão médio, representativo da comunidade, pode fundadamente, suspeitar 

que o juiz, influenciado pelo facto invocado, deixe de ser imparcial e, injustamente 

o prejudique. 

X - Os motivos sérios e graves, adequados a gerar desconfiança sobre a imparcialidade 

do julgador, hão-de, pois, resultar de objectiva justificação, avaliando as 
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circunstâncias invocadas pelo peticionante, não pelo convencimento subjectivo 

deste, mas pela valoração objectiva das mesmas circunstâncias a partir do senso e 

experiência comuns, conforme juízo do cidadão de formação média da comunidade 

em que se insere o julgador. 

XI - Assim, na vertente objectiva, e perante a situação invocada como fundamento da 

escusa requerida, não se descortina que haja qualquer fundamento para que qualquer 

cidadão da comunidade onde se situa o julgador, aqui o peticionante, possa contestar 

a sua imparcialidade, se nessa qualidade prosseguir nos autos, ou a possa pôr em 

causa, independentemente de sabermos que a estrutura normativa das sociedades 

actuais que usualmente reclamam rigor e transparência, vêm cada vez mais exigindo 

exteriorização objectiva de demonstração de probidade funcional.  

XII - Concatenando tudo o que ficou dito, e perante o circunstancialismo apresentado no 

pedido de escusa, consideramos que a intervenção do Sr. Juiz Desembargador nos 

autos aqui em causa, possa correr o risco de ser considerada suspeita, a sua 

imparcialidade contestada, suficiente a poder criar o risco de que a sua intervenção 

possa gerar dúvidas acerca da imparcialidade do Tribunal. Assim como não afecta, 

nem pode afectar os termos normais do regular andamento da justiça, nomeadamente, 

no que tange ao princípio do juiz natural, na audiência que se vai realizar, pois que 

tal desiderato alegado, não traduz motivo sério e grave, adequado a gerar 

desconfiança sobre a sua imparcialidade. 

XIII - Não se vislumbram motivos sérios e graves, adequados a gerar desconfiança sobre 

a imparcialidade do Sr. Juiz Desembargador Requerente, no dever de agir no 

cumprimento do seu dever funcional, nos autos  referidos na sua petição, sendo que 

por outro lado, como é sabido, no cumprimento de tal dever, os tribunais são 

independentes e obedecem exclusivamente à lei, como prescreve o art. 203º da CRP.  

XIV - Pelo que, em termos de pedido de escusa, não ocorre, no caso concreto, legítimo 

fundamento para a escusa requerida, pelo que é o mesmo de indeferir. 

 

11-03-2021 

Proc. n.º 322/17.1YUSTR.L1.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Almeida Loureiro 

António Gama 

 

 Recurso per saltum 

 Concurso de infrações 

 Concurso aparente 

 Bem jurídico protegido 

 Violência doméstica 

 Homicídio qualificado 

 Homicídio 

 Tentativa 

 Non bis idem 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

45 

Número 281 – Março de 2021 

 

 Arma de fogo 

 Agravação 

 Medida concreta da pena 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 

I - Quando se está perante a prática de crimes – violência doméstica e homicídio - cujo 

bem jurídico tutelado pelas respectivas normas incriminadoras é distinto, não se pode 

considerar estar perante um único crime cometido na pessoa da assistente. 

II - Assim, os bens protegidos tutelados pela norma incriminadora do crime de violência 

doméstica do artigo152.º, do CP assentam na protecção da pessoa individual e da sua 

dignidade humana, punindo as condutas que lesam esta dignidade, quer na vertente 

física, quer na vertente psíquica. 

III - Por seu lado, o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora do crime de 

homicídio dos arts. 131.º e 132.º do CP é o da inviolabilidade da vida humana, sendo 

o direito à vida. 

IV - Desta forma, o crime de violência doméstica e o crime de homicídio qualificado 

agravado, na forma tentada, cometidos pelo recorrente assumem autonomia, 

encontrando-se tais crimes numa relação de concurso real efectivo, pelo que devem 

ser autonomizados, tal como o fez o acórdão recorrido, estando-se perante uma 

pluralidade de processos resolutivos, com violação de bens jurídicos diferentes. 

V - Perante o quadro factual assente, verifica-se que o crime de homicídio qualificado na 

forma tentada, que tutela um bem jurídico distinto e resulta de uma diferente 

resolução criminosa, ganha autonomia e está numa relação de concurso efectivo, e 

não apenas aparente, com o crime de violência doméstica. E, ao nível do bem 

jurídico, a primeira das actuações do recorrente (que integra, como vimos, o crime 

de violência doméstica) viola não apenas a saúde, seja ela física, psíquica e mental, 

mas, antes a integridade pessoal, ligado à defesa da dignidade da pessoa humana, em 

todas as suas dimensões, da sua ex-namorada  A outra, a segunda actuação (que 

integra o crime de homicídio qualificado na forma tentada), atenta contra a vida da 

mesma. Destarte, estamos perante uma pluralidade de processos resolutivos, com 

violação de bens jurídicos diferentes. Razão pela qual foram e devem ser 

autonomizados. 

VI - Destacando-se os actos que materializam a tentativa de homicídio daqueles que 

integram a prática do crime de violência doméstica, descortinando-se diferentes 

sentidos de ilicitude, com pluralidade de bens jurídicos afectados e pluralidade de 

resoluções criminosas, há concurso efectivo entre os crimes de homicídio na forma 

tentada e de violência doméstica.  Pelo que, o crime de violência doméstica e o crime 

de homicídio qualificado agravado, na forma tentada, cometidos pelo recorrente 

assumem autonomia, encontrando-se tais crimes numa relação de concurso real 

efectivo, pelo que bem andou o acórdão recorrido. 
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VII - Da violação do princípio ne bis in idem, quanto à agravação do crime de homicídio 

qualificado (agravação pelo uso da arma de fogo, por referência ao artigo 86.º, n.º 3, 

da Lei n.º 5/2006, de 23-02).  

VIII- O uso ou porte de arma não é elemento constitutivo do crime de homicídio. Sendo 

um crime de execução livre, a respectiva conduta típica matar pode ser levada a cabo 

por qualquer meio.  

IX - 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. 

X - Como se tem reiteradamente afirmado, encontra este regime os seus fundamentos no 

art. 18.º, n.º 2, da CRP. A restrição do direito à liberdade, por aplicação de uma pena 

(artigo 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.  

XI - 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). 

XII - 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 
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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 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. 

XIII - Há que, como se acentuou, ponderar as exigências antinómicas de prevenção geral 

e de prevenção especial, em particular as necessidades de prevenção especial de 

socialização “que vão determinar, em último termo, a medida da pena”, seu “critério 

decisivo”, com referência à data da sua aplicação, tendo em conta as circunstâncias 

a que se refere o art. 71.º, do CP, nomeadamente, as condições pessoais do agente e 

a sua situação económica e a conduta anterior e posterior ao facto, especialmente 

quando esta tenha em vista a reparação das consequências do crime, que relevam por 

esta via.  

XIV - 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.  

XV - Quanto ao crime de homicídio qualificado agravado, na forma tentada, p. e p. pelos 

artigos 131.º, 132.º, nºs. 1 e 2, alíneas b) e i), 22.º e 23.º, do CP e 86.º, n.ºs 3 e 4, da 

Lei 5/2006, de 24.02 - mínimo de 3 anos, 2 meses e 12 dias e máximo de 21 anos 10 

meses e 2 dias, o recorrente foi condenado na pena de 10 (dez) anos de prisão. 

XVI - Quanto ao crime de homicídio simples agravado, na forma tentada, p. e p. pelas 

disposições conjugadas dos artigos 131.º, n. º1, 22.º, 23.º, do CP e 86.º, nºs. 3 e 4, da 

Lei 5/2006, de 24.02 - mínimo de 2 anos, 1 mês e 18 dias e máximo de 14 anos, 2 

meses e 20 dias, o recorrente foi condenado na pena de 5 (cinco) anos de prisão. 

XVII - No caso em apreço, verifica-se que a pena única abstractamente aplicável ao 

arguido, se situa, no seu limite mínimo, em 10 anos de prisão, e, no seu limite 

máximo, em 17 anos de prisão. 

XVIII - Ora, atentas as considerações supra efectuadas quanto à determinação da medida 

da pena e a fixação da pena única, e nos termos do art. 77. °, n.ºs 1 e 2 do CP, a pena 

única de 12 anos de prisão é a adequada, proporcional e justa no caso em concreto. 

 

11-03-2021 

Proc. n.º 75/20.6JAFAR.S1 - 5.ª Secção 
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Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Almeida Loureiro 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Acórdão recorrido 

 Tribunal da Relação 

 Trânsito em julgado 

 Contagem de prazos 

 Extemporaneidade 

 Rejeição de recurso 

 Inadmissibilidade 

 

11-03-2021 

Proc. n.º 159/07.6IDLSB.L1-A.S1 - 5.ª Secção 

Eduardo Almeida Loureiro (Relator) 

António Gama 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena única 

 Falta de descriminação dos factos provados 

 Nulidade de acórdão 

 

I - Da exigência legal de haver lugar à realização de audiência (art. 472.º, n.º 1, CPP), 

resulta que a sentença subsequente, que decide o concurso de crimes, deve observar 

as exigências legais, ditadas pelo art. 374.º, n.º 2, CPP, aplicáveis ao caso. 

II - Entre elas avulta a caracterização factual de cada uma das condutas que 

consubstanciam os crimes em concurso, não só em termos dos tipos penais 

cometidos, como também quanto à descrição dos factos praticados, na sua 

singularidade circunstancial, especialmente os que relevem para avaliar a gravidade 

global dos factos e a personalidade do agente neles refletida. 

III - Não se pretende a descrição exaustiva ou repetitiva das condutas integradoras de cada 

um dos ilícitos, apenas a sua caracterização sumária, mas crítica, com indicação dos 

elementos de facto que relevam em sede de determinação da pena do concurso. 

IV - Só essa referência sintética, realçando os contornos de cada crime integrado no 

concurso, pode informar sobre a ilicitude concreta dos crimes praticados – o que a 

mera indicação dos dispositivos legais não revela –, a homogeneidade ou 

heterogeneidade da atuação do agente, a eventual interligação entre as diversas 

condutas, e por fim a forma como a personalidade do arguido se manifesta nas 

singulares condutas e na conduta global. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

49 

Número 281 – Março de 2021 

 

V - É ainda necessário que, em sede de direito, se labore sobre esses dados de facto, 

extraindo-se deles conclusões ou consequências que se reflitam na determinação da 

pena conjunta, de modo a que se conheçam as concretas razões que presidiram a essa. 

VI - Nos casos de conhecimento superveniente de concurso, a sentença subsequente a 

uma audiência, tendo em vista a finalidade do art. 77.º, n.º1, parte final, ex vi art. 78.º, 

n.º1, CP, deve ser autónoma e autossuficiente de modo a permitir, por si só e sem 

necessidade de consulta de elementos externos, ao tribunal de 1.ª instância decidir a 

pena única, de seguida aos sujeitos processuais sindicar a decisão tomada, e, 

finalmente, ter completude tal que forneça os elementos necessários ao tribunal 

superior para, sem necessidade de consulta de elementos avulsos, decidir o recurso. 

VII - Poderá pensar-se que a falta da descrição de factos é suprível com a mera consulta 

das certidões, mas não é assim. Faltando a descrição, por mínima que seja, do núcleo 

dos comportamentos delituosos, falta necessariamente a explicitação dos factos 

relevantes para possibilitar uma avaliação conjunta dos factos e personalidade. O 

vício formal, em regra, é apenas o lado visível da falta de adequada ponderação 

conjunta dos factos e da personalidade, razão pela qual, a indagação e seleção pelo 

STJ dos factos, recorrendo às certidões das decisões que se encontrem juntas nos 

autos, não é, nesses casos, modo adequado de sanar o vício.  

 

11-03-2021 

Proc. n.º 3/15.0PEAGH-B.L1.S1 - 5.ª Secção 

António Gama (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada 

 Tempestividade 

 Pressupostos 

 Falta de conclusões 

 Inadmissibilidade 

 

I - Mesmo consentindo a tempestividade da interposição do recurso, no âmbito do 

disposto no art. 446.°, n.º 1, do CPP, dando a previsão normativa constante do art. 

242.° n.º 4, do Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, 

como aplicável, tão-apenas, às situações reportadas na al. b) do n. ° 1 do art. 242.°, 

do mesmo compêndio, figura-se que o recurso não pode deixar de ser rejeitado. 

II - E assim, do passo em que deve ser rejeitado, por incumprimento do disposto nos arts. 

411.°, n.º 3, 412.°, n.º 1 e 438.°, n.º 2, este por remissão do art. 446.°, n.º 1, todos do 

CPP, o recurso de decisão contra jurisprudência fixada pelo STJ, interposto pelo MP, 

através de requerimento que, sob a epígrafe «motivação» se limita a manifestar 

anuência com a decisão recorrida, sem oferecer conclusões e sem se abonar com a 

demonstração de que se verificam os pressupostos, formais e substanciais, de que 

depende o prosseguimento de tal recurso extraordinário. 
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18-03-2021 

Proc. n.º 2284/10.7TXCBR-J.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator)  

Margarida Blasco 

 

 Recurso per saltum 

 Abuso sexual de crianças 

 Agravação 

 Progenitor 

 Medida concreta da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Reparação oficiosa da vítima 

 

I - No contexto dos factos, que revelam a manutenção repetida, pelo arguido, de relações 

sexuais de cópula com sua filha, de 10 anos de idade, em contexto familiar,  e na 

moldura abstracta de 4 anos a 13 anos e 4 meses de prisão, figura-se justa e adequada 

a pena concretizada, na instância, em 5 anos e 6 meses de prisão, em punição do 

arguido pela prática de factos consubstanciadores da autoria material de um crime de 

abuso sexual de crianças, previsto e punível nos termos do disposto nos arts. 171.º, 

n.ºs 1 e 2, e 177.º, n.º 1, al. a), do CP. 

II - No caso, figura-se fixado com equitativa prudência, a título de «reparação» da vítima 

(art. 16.º, n.º 2, do Estatuto da Vítima, e arts. 67.º-A e 82.º-A, estes do CPP), o 

montante de € 10.000. 

 

25-03-2021 

Proc. n.º 1635/18.0T9BRG.G1.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator)  

Margarida Blasco 

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Documento 

 Transferência 

 Burla qualificada 

 Admissibilidade 

 

I - Ainda que da informação do Consulado-Geral do Brasil em Portugal possam nascer 

sérias dúvidas quanto à veracidade do documento de identificação que serviu de base 

à decisão a rever, o certo é que não pode constituir fundamento de autorização da 

revisão [nos termos do art. 449.º, n.º 1, al a), do CPP], uma vez que o documento não 

foi considerado falso por decisão judicial. 
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II - O recorrente apresenta o pedido de revisão com base no disposto no art. 449.º, n.º 1, 

al. c), do CPP, o que também não tem viabilidade, porque a decisão que apresenta 

(de arquivamento de inquérito), para confronto com a decisão a rever, não é uma 

decisão final onde tenham sido fixados quaisquer factos provados ou quaisquer factos 

não provados. 

III - As novas informações consubstanciadas no documento do Consulado-Geral do Brasil 

e na resposta da Western Union não só suscitam dúvidas quanto ao elemento que 

permitiu identificar o arguido, como quanto a saber se efetivamente recebeu as 

quantias transferidas, gerando dúvidas quanto a saber se o tribunal recorrido, caso 

tivesse tido acesso a estes novos elementos, aquando da decisão, teria proferido a 

decisão condenatória ou se teria decidido de forma contrária, ou, pelo menos, teria 

submetido estas ao teste do contraditório e da imediação em audiência, pelo que deve 

ser autorizada a revisão da decisão. 

 

25-03-2021 

Proc. n. º 484/15.2JALRA-A.S1 – 5.ª Secção 

Helena Moniz 

Margarida Blasco 

Clemente Lima 

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Detenção de arma proibida 

 Profanação de cadáver 

 Pena parcelar 

 Pedido de indemnização civil 

 Menor 

 Decisão interlocutória 

 Alteração não substancial dos factos 

 Rejeição de recurso 

 Constitucionalidade 

 Homicídio qualificado 

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

 Erro notório na apreciação da prova 

 Apreciação da prova 

 Impugnação da matéria de facto 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Falta de fundamentação 

 Prova proibida 

 Prova pericial 

 Dados de tráfego 
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 In dúbio pro reo 

 

25-03-2021 

Proc. n. º 186/18.8GFVFX.L1.S1 – 5.ª Secção 

Eduardo Almeida Loureiro (Relator) 

António Gama 

Manuel Braz 

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Trânsito em julgado 

 Pena de prisão 

 Cumprimento de pena 

 

I - O requerente encontra-se preso desde Novembro de 2019 e foi condenado na pena 

de 5 anos e 6 meses de prisão, por acórdão proferido em 28-01-2021. 

II - Não tendo sido interposto recurso deste acórdão, o trânsito em julgado ocorreu em 

11-03-2021. Assim, o requerente encontra-se em cumprimento da pena em que foi 

condenado por decisão condenatória já transitada em julgado.  

III - Na sua petição, o requerente não caracterizou nenhuma situação que permita afirmar 

o abuso de poder a que se refere o art. 31.º da CRP, limitando-se a afirmar-se inocente 

e a invocar a sua discordância da decisão que o condenou na pena de prisão que 

cumpre, decisão essa susceptível de recurso, sem, contudo, extrair dessa 

discordância, o abuso de poder traduzido numa prisão ilegal. 

IV - Deste modo, não se verifica a ilegalidade da prisão do requerente, inexistindo 

qualquer fundamento previsto no nº. 2 do art. 222.º do CPP, o que inviabiliza desde 

logo a providência, por ausência de pressupostos, já que a alegada violação grave do 

direito à liberdade que é fundamento da providência de habeas corpus, há-de integrar, 

necessariamente, alguma das alíneas do n.º 2 do art. 222.º do CPP. 

 

25-03-2021 

Proc. n.º 1643/19.4PBBRR-G.S1 - 5.ª Secção 

João Guerra (Relator) 

Helena Moniz 

Clemente Lima 

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Prazo da prisão preventiva 

 Omissão 

 Reexame dos pressupostos da prisão preventiva 

 Irregularidade processual 

 Nulidade 
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I - O habeas corpus, como providência excepcional, não pode ser usado por 

interpretação extensiva a todos os casos em que exista uma qualquer limitação da 

liberdade, sendo o meio próprio apenas para as situações de manifesta ilegalidade da 

prisão, o que significa que, se a situação não for essa, os meios de defesa são os que 

a lei ordinária configurar para o caso. E qualquer discordância quanto ao mérito da 

decisão (provisória) tomada, só no âmbito do recurso ordinário pode ter guarida, não 

na presente providência extraordinária de habeas corpus, cujo pedido assim não pode, 

nem deve ser conhecido. 

II - De acordo com o disposto no art. 213.º do CPP, o juiz procede oficiosamente ao 

reexame dos pressupostos de prisão preventiva no prazo máximo de 3 meses a contar 

da data da sua aplicação ou do último reexame. Tal actividade terá como suporte a 

audição do MP e do arguido, sempre que necessário.  

III - A omissão do reexame, quando obrigatório, não constitui nulidade absoluta, uma vez 

que não é enquadrável no art. 119.º, do CPP. Como refere Maia Costa Código de 

Processo Penal Comentado, pág. 889 e segs., trata-se de mera irregularidade, 

seguindo o regime do art. 123º, daquele diploma legal. 

IV - Deste modo, constituindo uma irregularidade processual, essa omissão de reexame 

dos pressupostos que ditaram a medida de coacção de prisão preventiva, não constitui 

fundamento de habeas corpus, porque não é susceptível de integração em nenhuma 

das situações descritas no n.º 2, do art. 222.º, já que esta providência não se destina 

a conhecer de nulidades ou irregularidades processuais.  

V - Assim, sem embargo da relevância das questões suscitadas e da sua importância 

processual, entende-se que as mesmas, neste particular, não podem fundamentar a 

providência requerida. 

VI - A requerente foi indiciada como autora de um crime de homicídio qualificado na 

forma consumada, p.e p. nos arts. 131.º, 132.º, n.ºs 1 e 2, als. b), e) e j) do CP. A 

requerente encontra-se sujeita à medida de prisão preventiva desde 09.05.2017. A 

requerente foi condenada na pena de 20 anos de prisão, confirmada pelo tribunal de 

recurso. Pelo que a esta data (25.03.2021), não se mostram excedidos os prazos 

máximos previstos no artigo 215.º, n.º 6, do CPP, os quais se elevam para metade da 

pena que tiver sido fixada”, ou seja, in casu, o prazo máximo de prisão preventiva é 

de 10 (dez) anos, atendendo à actual fase do processo. 

VII - Pelo que: a prisão preventiva a que a requerente se encontra sujeita, foi aplicada por 

entidade competente - o juiz do processo [alínea a)]; por facto pelo qual a lei permite 

- prática do crime de homicídio previsto nos arts. 131.º e 132.º, do CP, punido com 

uma pena abstracta de 12 a 25 anos de prisão- [alínea b)], e mantendo-se a prisão 

preventiva dentro do prazo máximo de duração dessa medida de coacção na fase em 

que o processo ora se encontra – [alínea c)]. 

VIII - Não se verificam, deste modo, quaisquer dos fundamentos previstos no art. 222.º 

do CPP, que fundamentam o pedido de habeas corpus.  

 

25-03-2021 
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Proc. n.º 157/17.1JAPRT-B.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Almeida Loureiro 

Clemente Lima 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pena parcelar 

 Inadmissibilidade 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Roubo agravado 

 Medida da pena 

 Suspensão da execução da pena 

 

I - No âmbito das respectivas molduras penais abstractas, as penas parcelares de prisão 

de 3 anos e 6 meses, 3 anos e 4 meses e 2 anos e 6 meses impostas ao arguido,  as 

duas primeiras por dois crimes consumados de roubo agravado previstos e punidos 

pelo art. 210.º, nºs 1 e 2, al. b), com referência ao art. 204.º, n.º 2, al. f) do CPl e a 

última por um crime tentado de roubo agravado previsto e punido por aquelas 

disposições legais e ainda pelos arts. 22.º e 23.º do mesmo diploma, representam-se 

proporcionais à culpa do arguido e adequadas a satisfazer as necessidades de 

prevenção geral e especial. 

II - Em cúmulo jurídico daquelas penas parcelares de prisão de 3 anos e 6 meses, 3 anos 

e 4 meses e de 2 anos e 6 meses com a pena parcelar de 3 anos e 2 meses de prisão, 

aplicada ao arguido por um outro crime de consumado de roubo agravado previsto e 

punidos pelo art. 210.º, n.ºs 1 e 2, al. b), com referência ao art. 204.º, n.º 2, al. f) do 

CP, a pena conjunta de 5 anos e 8 meses de prisão mostra-se adequada e justa. Pena 

conjunta de 5 anos e 8 meses de prisão que terá de ser efectiva considerando o 

disposto no art. 50.º, n.º 1 do CP. 

 

31-03-2021 

Proc. n.º 316/18.0JDLSB.L1.S1 - 5.ª Secção 

Isabel São Marcos (Relatora) 

Helena Moniz 

Clemente Lima 

 

A 

Abuso sexual 32 

Abuso sexual de crianças 50 

Acidente de viação 18 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 5, 27 

Acórdão do tribunal coletivo 29 

Acórdão recorrido 48 

Admissibilidade 7 
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Agravação 45, 50 

Alçada 11 

Alteração da qualificação jurídica 29 

Alteração não substancial dos factos 52 

Ameaça 15 

Apreciação da prova 2, 52 

Arma de fogo 45 

Atenuação especial da pena 30 

Atropelamento 18 

Audiência de julgamento 43 

B 

Bem jurídico protegido 45 

Branqueamento de capitais 8 

Burla qualificada 51 

C 

Carta de condução 6, 10 

Ciclomotor 6 

Composição do tribunal 32 

Concorrência de culpas 18 

Concurso aparente 13, 29, 45 

Concurso de infrações 3, 5, 15, 16, 19, 29, 45, 48 

Condenação 29 

Condução sem habilitação legal 6, 10 

Conhecimento superveniente 3, 5, 16, 19, 48 

Constitucionalidade 52 

Contagem de prazos 48 

COVID-19 1 

Crime de trato sucessivo 13, 29 

Cumprimento de pena 31, 52 

Cúmulo jurídico 3, 5, 8, 15, 16, 19, 25, 28, 48, 54 

D 

Dados de tráfego 52 

Dano biológico 21 

Danos não patrimoniais 28 

Decisão interlocutória 52 

Declarações do coarguido 2 

Depoimento 2 

Desobediência 13 

Detenção de arma proibida 51 

Detenção de estupefacientes 12 

Direito à honra 33 

Direito de regresso 21 

Documento 51 

Dupla conforme 8, 11, 21, 25, 28, 29, 32 

E 

Equidade 21 

Erro notório na apreciação da prova 52 

Escusa 7, 43 

Especial censurabilidade 25 

Excesso de velocidade 18 

Extemporaneidade 48 

Extinção da pena 19 

F 

Factos não provados 13 

Factos provados 7, 13, 19 

Falta 16 

Falta de conclusões 50 

Falta de descriminação dos factos provados 48 

Falta de fundamentação 52 

Fundamentação 5, 27, 28 

Fundo de Garantia Automóvel 21 

Furto 3 

Furto qualificado 3, 8 

G 

Graduação 18 

Gravações e fotografias ilícitas 13 

H 

Habeas corpus 1, 29, 31, 52, 53 

Homicídio a pedido da vítima 28 

Homicídio privilegiado 25 

Homicídio qualificado 25, 28, 52 

I 

Identidade de factos 12, 13, 17, 20, 30, 33, 37, 39 

Imparcialidade 7, 17, 43 

Impugnação da matéria de facto 28, 52 

In dúbio pro reo 25, 52 

Inadmissibilidade 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 20, 25, 28, 

30, 33, 34, 37, 40, 48, 50, 51, 54 

Incêndio 8, 28 
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Incitamento ou ajuda ao suicídio 28 

Inconciliabilidade de decisões 13 

Indemnização 18, 21, 28 

Indícios suficientes 40 

Infração estradal 18 

Irregularidade processual 53 

J 

Juiz adjunto 17 

Juiz relator 7, 17, 43 

L 

Licença de condução 6, 10 

M 

Mandado de Detenção Europeu 27 

Matéria de direito 30, 37 

Matéria de facto 2, 12, 17, 30, 33, 37, 39 

Medida concreta da pena 7, 13, 15, 30, 32, 45, 50 

Medida da pena 3, 5, 8, 25, 28, 54 

Menor 52 

N 

Non bis idem 45 

Novos factos 6, 10, 51 

Novos meios de prova 6, 10, 51 

Nulidade 53 

Nulidade de acórdão 5, 11, 16, 19, 27, 48, 52 

O 

Objeto do recurso 5, 17 

Omissão 53 

Omissão de pronúncia 5, 11, 16, 19, 27, 52 

Oposição de julgados 12, 17, 20, 33, 39 

Oposição expressa 37 

P 

Pedido de indemnização civil 11, 18, 21, 28, 52 

Pena de multa 1 

Pena de prisão 29, 52 

Pena de substituição 1 

Pena parcelar 8, 13, 16, 24, 28, 30, 32, 45, 52, 54 

Pena suspensa 19 

Pena única 3, 5, 8, 13, 15, 25, 28, 30, 32, 45, 48, 54 

Perdão 1 

Pluralidade de acórdãos fundamento 20 

Poderes do juiz 17, 43 

Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 8, 11, 24, 

28, 54 

Prazo da prisão preventiva 29, 53 

Pressupostos 2, 12, 17, 20, 27, 30, 33, 37, 39, 48, 50 

Prevenção especial 5, 50 

Prevenção geral 5, 50 

Princípio do reconhecimento mútuo 27 

Prisão ilegal 1, 31 

Prisão preventiva 29, 52, 53 

Profanação de cadáver 51 

Progenitor 25, 50 

Prova pericial 52 

Prova proibida 52 

Q 

Qualificação jurídica 13, 28 

Questão relevante 27 

R 

Reclamação 27 

Reconstituição do facto 2 

Recurso de acórdão da Relação  8, 11, 18, 21, 24, 

28, 30, 32, 51, 54 

Recurso de decisão contra jurisprudência fixada

 33, 37, 49 

Recurso de revisão 6, 7, 10, 13, 51 

Recurso ordinário 7, 31 

Recurso para fixação de jurisprudência 2, 12, 17, 

20, 30, 33, 39, 48 

Recurso para o Tribunal Constitucional 33 

Recurso per saltum  3, 5, 13, 15, 16, 19, 29, 45, 48, 

50 

Recusa 2 

Recusa de juiz 17 

Recusa facultativa de execução 27 

Recusa obrigatória de execução 27 

Reenvio do processo 29 

Reexame dos pressupostos da prisão preventiva 53 

Regime de permanência na habitação 31 

Rejeição 40 
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Rejeição de recurso   11, 12, 17, 20, 30, 32, 33, 48, 

52 

Relatório social 32 

Reparação oficiosa da vítima 50 

Requerimento de abertura de instrução 40 

Responsabilidade 18 

Revogação da suspensão da execução da pena 19, 

31 

Roubo agravado 54 

S 

Seguro automóvel 21 

Subrogação 18, 21 

Subsidiariedade 13, 29 

Sucessão de leis no tempo 10 

Sucumbência 28 

Suspeição 7, 17, 43 

Suspensão da execução da pena 54 

T 

Tempestividade 33, 50 

Tentativa 45 

Tráfico de estupefacientes 5 

Transferência 51 

Trânsito de peões 18 

Trânsito em julgado 33, 48, 52 

Tribunal competente 1 

Tribunal da Relação 29, 32, 48 

Tribunal de Execução de Penas 1 

V 

Vícios do art. 410.º do Código de Processo Penal 52 

Violação 13, 29 

Violência doméstica 13, 15, 24, 29, 45 

 


