
 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

1 

Número 283 – Maio de 2021 

 

Maio 
 

3.ª Secção 

 

 Recurso de revisão  

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Sentença 

 Acórdão 

 Nulidade de acórdão 

 Impugnação da matéria de facto 

 Tribunal da Relação 

 Acusação 

 Juiz  

 Crime 

 Condenação  

 Trânsito em julgado 

 Independência dos tribunais 

 Isenção 

 Princípio da presunção de inocência 

 Inadmissibilidade 

 

I - Um acórdão de um Tribunal da Relação chamado a julgar a matéria de facto dada 

como provada e não provada pela sentença anteriormente proferida em 1.ª Instância, 

obedecendo, em sede de recurso, aos preceitos previstos nos arts. 372, 380, 379 e 425 

do Código de Processo Penal, integra, nessa perspetiva, o conceito de sentença (lato 

sensu), para efeitos de admissibilidade de pedido de revisão. 

II - Os tribunais são órgão de soberania (cf. art.110, n.º 1 da CRP) e os juízes, enquanto 

titulares desse órgão de soberania, administram a justiça em nome do povo (cf. art. 

202. da CRP) e são independentes e apenas devem obediência à lei (cf. art. 203 da 

CRP). É também alicerce e legitimação da função jurisdicional a confiança pública 

na independência e na isenção do poder judicial. 

III - Só perante uma decisão definitiva (transitada em julgado), que condene um Juiz por 

um crime cometido no exercício da sua função no processo, é que essa confiança 

pública pode e deve ser afetada.  

IV - No caso, o recorrente pretende a revisão de acórdão da Relação – que tornou 

definitiva a confirmação da sua condenação pela prática de um crime de tráfico de 

estupefacientes agravado – com base na circunstância de ter sido deduzida acusação 

contra o Juiz Desembargador que subscreveu o referido acórdão (que conheceu da 

arguição de nulidades que o arguido havia suscitado), acusação essa em que lhe são 

imputados factos de que resultará não ter sido o próprio a redigir o texto daquele 

acórdão, mas apenas o tendo assinado. Todavia, estamos apenas perante factos 

indiciados numa acusação e não na posse de factos provados por sentença transitada 

em julgado. 
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V - Importando o recurso de revisão o “sacrifício” do caso julgado, da estabilidade das 

decisões transitadas – corolário da segurança jurídica –, só deve ceder quando 

também, do outro lado da balança, se consolide uma outra realidade com idêntica 

segurança jurídica. Por tal motivo, o legislador exige, nos casos das als. a) e b) do n.º 

1 do art. 449.º do CPP, a existência de uma sentença transitada em julgado. 

VI - A autorização da revisão não implica automaticamente a libertação do condenado 

(que se encontre a cumprir pena). De acordo com o art. 457, n.º 2, do CPP, em caso 

de autorização da revisão e o condenado se encontrar a cumprir pena de prisão, caberá 

ao STJ decidir, em função da gravidade da dúvida sobre a justiça da condenação, se 

a execução da pena deve ser suspensa. Há, assim, dois juízos autónomos: um para a 

autorização da revisão (cf. fundamentos do n.º 1 do art. 449 do CPP); e outro para a 

suspensão da execução da pena (cf. n.º 2 do art. 457 do CPP). Ou seja, o efeito útil 

pretendido pelo arguido com o presente recurso de revisão (suspensão da execução 

da pena) – acaso fosse concebível (que não é) prescindir da exigência de sentença 

transitada em julgado que condene o Juiz em crime cometido no exercício de funções 

no processo – também estaria dependente dessa ponderação (da gravidade da dúvida 

sobre a condenação). Assim, julga-se improcedente o recurso, negando a revisão. 

 

05-05-2021 

Proc. n.º 4/12.0SVLSB-M.S1- 3ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

Teresa Féria 

Pires da Graça 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Fraude fiscal 

 Impostos municipais 

 Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis 

 Admissibilidade de recurso 

 

I - Nos acórdãos em cotejo (recorrido e fundamento – este último, o acórdão do Tribunal 

da Relação do Porto, 2.ª Secção Criminal, Processo n.º 9287/13.8TBVNG.P2, 

prolatado em 11-04-2019) pode-se com evidência aquilatar que há uma situação 

homóloga, fática e jurídica: versam sobre idêntico tipo de realidade e é a mesma a 

questão-de-direito. Contudo, a solução de direito não foi coincidente.  

II - Em ambos os casos, o arguido era sócio-gerente de uma sociedade anónima “que se 

dedicava à construção de prédios para venda; compra e venda de imóveis; compra, 

venda e revenda dos adquiridos para esse fim; arrendamento e trespasse de imóveis 

de e para a sociedade; constituição e comercialização de loteamentos”. Em 

representação dessa sociedade, o arguido deu destino diverso a um imóvel adquirido, 

anteriormente para revenda (com a consequente isenção de Imposto Municipal sobre 
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as Transmissões Onerosas de Imóveis), nele construindo imóveis, não declarando o 

novo destino dado ao prédio e não pagando o IMT devido, por ter ocorrido a 

caducidade da isenção da qual tinha beneficiado aquando da aquisição do prédio, 

assim como não solicitando, no prazo de 30 (trinta) dias a contar desde essa data, a 

liquidação do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. 

Agindo assim, causaram uma diminuição no montante devido em sede de Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, consequentemente obtendo 

vantagem patrimonial para as sociedades de que eram (respetivamente) gerentes 

administradores. Sabiam bem não ter direito a esses ganhos. 

III - O acórdão recorrido, aplicando o art. 103, n.º 1, al. b), do RGIT considerou que os 

arguidos com a sua conduta preencheram os elementos objetivo e subjetivo do crime 

referido, crime de fraude fiscal, p. e p. pelo art. 103, n.º 1 al. b), do RGIT uma vez 

que, tendo ocorrido a caducidade da isenção, dado que o prédio foi adquirido para 

revenda, e foi destinado à construção, o arguido não solicitou a liquidação do Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. O que levou a que não fosse 

liquidado o tributo devido por aquela aquisição, por via do que a sociedade não pagou 

o IMT devido nesse valor total, obtendo assim uma vantagem patrimonial a que não 

tinha direito. Relevando, portanto, a ocultação de facto – o terem dado destino 

diverso ao terreno adquirido para a revenda – por omissão, que deveria ter sido 

declarado à Administração Tributária. Em conclusão, para este Acórdão mostra-se 

preenchido o tipo em causa. 

IV - O acórdão fundamento decidira diversamente: considerou que o sujeito passivo que 

obteve a isenção do pagamento de IMT (relativamente à aquisição de imóveis para 

revenda), que caduca por efeito do decurso do prazo de três anos, não tem qualquer 

dever legal especial de informar a administração fiscal do decurso de tal prazo e da 

caducidade (ope legis) da sua isenção. A si incumbiria, somente, solicitar a sua 

liquidação no prazo de 30 dias contado do termo do referido prazo. E não 

significando o seu silêncio (a ausência de solicitação da liquidação) qualquer 

ocultação de factos que devam ser revelados à administração tributária. Donde resulta 

que não preencheria tal comportamento o tipo objetivo do crime de fraude fiscal, 

previsto e punido pelo art. 103, n.º1, al. b), do RGIT. 

V - Em conclusão: os acórdãos recorrido e fundamento foram proferidos no domínio da 

mesma norma – o art. 103, n.º 1, al. b), do RGIT, com situações fácticas idênticas e, 

contudo, resultaram em soluções hermenêuticas não apenas diferentes, mas até 

antagónicas, sendo, pois, de dar por verificada a oposição de julgados em relação à 

questão de direito em causa, e assim determinar o prosseguimento do processo – art. 

441, n.º 1, in fine, do CPP. 

 

05-05-2021 

Proc. n.º 201/11.6IDPRT.P1-B.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

Teresa Féria 
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 Recurso per saltum 

 Concurso de infrações 

 Qualificação jurídica  

 Furto qualificado 

 Valor diminuto 

 Furto  

 Tentativa 

 Medida concreta da pena 

 Pena parcelar  

 Pena única  

 

I - Não se apurando o valor da coisa furtada, tem de considerar-se, para o efeito previsto 

no n.º 4 do art. 204.º do CP, que esse valor é diminuto. 

 

05-05-2021 

Proc. n.º 53/20.5GHCTB.C1.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator)  

Ana Barata Brito 

 

 Recurso per saltum 

 Homicídio qualificado XE "Homicídio qualificado"  

 Tentativa 

 Pena parcelar 

 Medida concreta da pena 

 

05-05-2021 

Proc. n.º 239/20.2PCSNT.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora)  

 Sénio Alves 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Impugnação da matéria de facto 

 Apreciação da prova 

 Inadmissibilidade 

 Pena única 

 Furto qualificado 

 Falsificação ou contrafação de documento 

 Roubo agravado 

 Medida concreta da pena 
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05-05-2021 

Proc. n.º 3845/18.1T9FAR.E1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora)  

 Nuno Gonçalves 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Acórdão 

 Cúmulo jurídico 

 Recurso ordinário 

 Tribunal de Execução de Penas 

 Cumprimento de pena 

 

I - A petição de habeas corpus tem os fundamentos previstos taxativamente no art. 222.º, 

n.º 2, do CPP, tratando-se de um remédio para ultrapassar situações de prisão 

decretada a coberto de ilegalidade grosseira, que não pode ser utilizado para invocar 

deficiências processuais ou ilegalidades que encontrem no recurso a sede própria de 

apreciação. 

II - Visando o requerente rediscutir a matéria que constituiu objecto de recurso que 

interpôs da decisão cumulatória de primeira instância que aplicou a pena única de 

prisão que está a cumprir, como seja a inclusão duma pena parcelar de prisão 

suspensa nesse cúmulo jurídico, e resultando até da certidão que acompanha a 

providência que os motivos ora apresentados foram expressamente conhecidos pelo 

Tribunal da Relação no acórdão que decidiu o recurso em que invocara o mesmo 

(desatendido) fundamento, resulta evidente que a providência de habeas corpus 

carece de base factual e legal que a suporte.  

 

05-05-2021 

Proc. n.º 502/16.7TXEVR-G.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora)  

 Conceição Gomes 

 Pires da Graça 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Abuso sexual de crianças 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Inadmissibilidade 

 Pena única 
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 Medida da pena 

 

I - A sentença ou acórdão devem ser esgotantes e autossuficientes, no sentido de 

conhecer da totalidade das pretensões e de conter todos os elementos indispensáveis 

à compreensão do juízo decisório. 

II - Omissão de pronúncia significa ausência de conhecimento ou de decisão do tribunal 

sobre matérias que a lei impõe que o juiz resolva. 

III - Ocorre quando o tribunal deixa de apreciar e julgar questões de facto e/ou de direito 

que lhe foram submetidas pelos sujeitos processuais ou que deve conhecer 

oficiosamente, entendendo-se por questões os problemas concretos e não argumentos 

mais ou menos hipotéticos, opinativos ou doutrinários. 

IV - Não é recorrível perante o STJ acórdão da Relação que, confirmando a condenação 

decretada em 1.ª instância, aplica pena não superior a 5 anos de prisão. 

V - Irrecorribilidade que é extensiva a todas as questões relativas à atividade decisória, 

sejam elas de constitucionalidade, substantivas ou processuais, referentes à matéria 

de facto ou à aplicação do direito. 

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

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

revela. 

 

05-05-2021 

Proc. n.º 64/19.3T9EVR.S1.E1.S1 - 3.ª Secção  

 Nuno Gonçalves (Relator) 

 Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

 Processo penal  

 Aclaração 

 Obscuridade 

 Ambiguidade 

 

I - Uma vez proferida sentença ou acórdão fica imediatamente esgotado o poder 

jurisdicional do tribunal quanto à matéria da causa. 

II - Permitindo-se apenas a auto-correção de “erros, lapsos, obscuridades ou 

ambiguidades cuja eliminação não importe modificação essencial” da decisão. 

III - Obscuridade é a falta de claridade, a ininteligibilidade da decisão. 

IV - Ambiguidade significa ambivalência, pluralidade de sentidos. 

V - De aclaramento só carece a decisão que é obscura ou ambígua. 

VI - Sendo tudo - a fundamentação e a decisão -, meridianamente claro, nada há que 

careça de esclarecimento. 

 

12-05-2021 

Proc. n.º 143/17.1GDEVR.E1.S1 - 3.ª Secção  
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 Nuno Gonçalves (Relator) 

 Teresa Féria 

 

 Habeas corpus 

 Prisão preventiva 

 Prazo da prisão preventiva 

 Acórdão 

 Tribunal da Relação 

 Dupla conforme 

 

I - O direito a não ser detido, preso ou privado da liberdade, total ou parcialmente, não 

é um direito absoluto. 

II - Uma das restrições admissíveis decorre da prisão preventiva – art. 27.º, n.º 3, aL. b), 

da CRP. 

III - O habeas corpus em virtude de prisão ilegal é um procedimento especial, visando 

obter o restabelecimento da liberdade pessoal, vulnerado por prisão ordenada, 

autorizada ou executada fora das condições legais ou que sendo originariamente legal 

se mantém para além do tempo ou da medida legal ou judicialmente decretada ou em 

condições ilegais. 

IV - A prisão preventiva está sujeita aos prazos estabelecidos no art. 215.º do CPP. 

V - A prisão preventiva apenas tem início no dia em que for proferido despacho a 

decretá-la e não em qualquer dos dois dias anteriores em que o arguido pode estar 

detido a aguardar primeiro interrogatório judicial. 

VI - O prazo máximo eleva-se, ope legis, para metade da pena decretada na sentença da 

1ª instância, quando, interposto recurso, a 2ª instância confirma a condenação.  

VII - A prolação do acórdão que confirma a condenação faz operar, automaticamente a 

elevação do prazo – art. 215.º, n.º 6, do CPP. Sendo irrelevante a notificação ao 

arguido e irrefutavelmente incompatível o trânsito em julgado.  

VIII - A norma do art. 215.º, n.º 6, do CPP com a interpretação coincidente com o seu 

teor literal, aqui sufragada, não ofende, inadmissivelmente, o princípio da presunção 

de inocência.  

 

12-05-2021 

Proc. n.º 1488/18.9T9FAR-Q.S1 - 3.ª Secção  

 Nuno Gonçalves (Relator) 

 Paulo Ferreira da Cunha 

 Pires da Graça 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 COVID-19 

 Perdão 

 Pena de prisão 
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 Acórdão 

 Tribunal da Relação 

 Trânsito em julgado 

 Pressupostos 

 Inadmissibilidade 

 

12-05-2021 

Proc. n.º 581/21.5TXLSB-B.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

 Pires da Graça 

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Telemóvel 

 Testemunha 

 Reprodução de declarações em audiência 

 Rejeição de recurso 

 

I - O recurso de revisão consubstancia na lei ordinária a garantia constitucional 

assegurada pelo art. 29.º, n.º 6, da CRP, em consonância ainda com o art. 4.º do 

Protocolo 7, da CEDH, prevendo art. 449.º do CPP, taxativamente, os casos em que 

este recurso extraordinário é admissível. 

II - Constitui jurisprudência pacífica do STJ que o recurso de revisão, como meio de 

reacção processual excepcional, visa reagir contra manifestos e intoleráveis erros 

judiciários, e só a evidência de erro permitirá sacrificar os valores da segurança do 

direito e do caso julgado. 

III - A al. d) do n.º 1 do art. 449.º do CPP exige dois requisitos cumulativos e convergentes 

no que respeita à intensidade elevada do grau de dúvida sobre a justiça da 

condenação: que haja novos factos ou novos meios de prova e, simultaneamente, que 

deles decorra uma dúvida grave sobre a justiça da condenação. 

IV - Assim, por um lado, os factos e as provas têm de ser novos, novos no sentido de 

desconhecidos do tribunal e do arguido ao tempo do julgamento, derivando a sua não 

apresentação oportuna desse desconhecimento ou, no limite, duma real 

impossibilidade de apresentação da prova em causa em julgamento. Por outro lado, 

a dúvida sobre a justiça da condenação tem de ser séria e consistente. 

V - Apresenta-se infundado um pedido de revisão em que se solicita a inquirição de 

novas testemunhas, não constando do recurso a alegação do motivo pelo qual se 

deseja ver inquiridas estas testemunhas, a razão por que se suscitam graves dúvidas 

sobre a justiça da condenação em virtude da reinquirição das mesmas, bem como a 

razão por que as mesmas estiveram impossibilitadas de depor no julgamento. 
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12-05-2021 

Proc. n.º 254/18.6PELSB-A.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

Pires da Graça 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Pressupostos 

 Trânsito em julgado 

 Nulidade de acórdão 

 Condições pessoais 

 Coarguido 

 Aproveitamento do recurso aos não recorrentes 

 Tempestividade 

 Identidade de factos 

 Rejeição de recurso 

 

I - O recurso extraordinário para fixação de jurisprudência deve ser interposto no prazo 

de 30 dias a contar do trânsito em julgado do acórdão proferido em último lugar 

(acórdão recorrido) – art. 438.º, n.º 1, do CPP. 

II - Tratando-se de um requisito de admissibilidade, há-de estar verificado no momento 

da interposição do recurso, sob pena de rejeição. 

III - Nos termos do disposto no art. 628º do CPC, aplicável ex vi do art. 4.º do CPP, “A 

decisão considera-se transitada em julgado logo que não seja suscetível de recurso 

ordinário ou de reclamação”. 

IV - Tendo uma co-arguida arguido a nulidade do acórdão recorrido, invocando uma 

omissão de pronúncia sobre questão por si colocada no recurso – excessividade das 

penas e possibilidade de suspensão da pena única que lhe foi aplicada – mas não 

tendo as recorrentes tomado idêntica atitude, há que concluir estarmos perante 

reclamação que incide sobre motivos estritamente pessoais, razão pela qual a sua 

decisão nunca aproveitaria às ora recorrentes. 

V - De outro lado, justifica-se fazer aqui raciocínio idêntico ao que a jurisprudência deste 

STJ tem feito relativamente a recurso interposto por co-arguido. Por outras palavras: 

em caso de comparticipação criminosa, havendo recurso da decisão condenatória por 

banda de um arguido, mas não por parte de outro, o STJ tem entendido que a decisão 

transita em julgado em relação ao não recorrente, embora esse caso julgado esteja 

sujeito a uma condição resolutiva, podendo o não recorrente beneficiar da decisão do 

recurso interposto por aquele. 

VI - A oposição de soluções a que se refere o art. 437.º, n.º 1, do CPP deve recair sobre a 

mesma questão de direito, que não sobre questões de facto. E essa oposição 

pressupõe, sempre, uma identidade de factos. 
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VII - As realidades factuais verificadas no acórdão recorrido e no acórdão fundamento 

não são idênticas: no primeiro considerou-se não verificada uma situação exterior 

que diminuísse consideravelmente a culpa das arguidas; no segundo considerou-se 

que dos factos apurados resultava essa situação exterior aos agentes, que de alguma 

forma facilitou a repetição dos actos ilícitos, desse modo diminuindo 

consideravelmente a sua culpa. 

VIII - Com quadros factuais distintos, distintas seriam necessariamente as consequências 

jurídicas a extrair. 

 

12-05-2021 

Proc. n.º 4/16.1ZCLSB.L1-A.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Ana Barata Brito 

 

 Recurso per saltum 

 Abuso sexual de crianças 

 Crime de trato sucessivo 

 Concurso de infrações 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I - O STJ tem vindo a decidir, de forma uniforme, pela inaplicabilidade da figura do 

trato sucessivo aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. 

II - Como se refere no Ac. STJ de 27/11/2019, Proc. 1257/18.6SFLSB.L1.S1, “cada 

agressão singular, repetida sucessivamente, indiferentemente do tempo que entre elas 

medeia, preenchendo todos os elementos do mesmo tipo (objetivo e subjetivo), 

constitui um crime autónomo, estabelecendo entre si uma relação de concurso real 

ou efetivo crimes e como tal deve ser punida”. 

 

12-05-2021 

Proc. n.º 427/18.1JACBR.C1.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator)  

Ana Barata Brito 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena única 

 Furto qualificado 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida da pena 
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 Desconto 

 

I -  A situação de concurso superveniente é prevista no art. 78.º do CP, que remete no 

seu n.º 1 para o art. 77.º do CP. Na medida da pena são tidos em conta os factos e a 

personalidade do agente. Esta injunção judicativa consta do art. 77.º, n.º 1, in fine, do 

CP.  

II - Deve, na determinação do cúmulo jurídico de penas, começar-se por estabelecer o 

quadro ou moldura penal, de acordo com o art. 77.º, n.º 2, do CP. Mas será 

obviamente necessário, ainda anteriormente a isso, destrinçar, no caso de uma 

pluralidade de infrações, com modalidades de pena diversas, quais se devam integrar 

nessa “contabilidade” prévia.  

III - Considerando o prescrito pelo art. 77.º, n.ºs 1 e 2, do CP (aplicado, in casu, ex vi art. 

78.º, n.º 1) a pena única de prisão tem, in casu, como limite mínimo, 5 (cinco) anos 

e, como limite máximo, 6 (seis) anos, dado que as penas nos dois processos a 

considerar foram de 1 (um) e 5 (cinco) anos de prisão (suspensas na sua execução).  

IV - A jurisprudência deste STJ sublinha que a sua intervenção no controle da 

proporcionalidade com que há que pesar os crimes e as penas não é ilimitada e que o 

quantum da pena se deve manter quando se revele, em geral, o acerto dos vários 

enfoques analíticos e judicatórios em questão (v.g. Ac. STJ, Proc. n.º 

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

V - Sopesados todos os elementos pertinentes reunidos nos autos, em conformidade com 

o disposto no art. 77.º do CP, e tendo em consideração que a medida da tutela dos 

bens jurídicos, correspondente à finalidade de prevenção geral positiva ou de 

integração, tem um horizonte “válvula de segurança” consentido pela medida da 

culpa do agente, e um limite mínimo, barreira intransponível, que é o ainda 

suportável pela necessidade comunitária de afirmar a validade da norma e a 

prevalência dos bens jurídicos (violados com a prática do crime), considera-se a pena 

atribuída equilibrada, proporcional e ajustada à culpa concreta do agente (cf. Acórdão 

deste STJ de 05-12-2012 ). 

VI - Acorda-se assim em negar provimento ao recurso, confirmando integralmente o 

Acórdão recorrido, nomeadamente a condenação de pena única de 5 (cinco) anos e 4 

(quatro) meses de prisão, e, nos termos do artigo 81.º n.ºs 1 e 2, do CP, o desconto 

equitativo e a título de cumprimento parcial da pena de substituição que lhe foi 

aplicada no Processo n.º 16/16.5GAPNF, de 5 (cinco) meses, decidindo-se ter o 

mesmo a cumprir o remanescente de 4  anos e 11  meses de prisão. 

 

12-05-2021 

Proc. n.º 70/18.5GEGMR.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

Teresa Féria 

  

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 
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 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena de prisão 

 Pena de multa 

 Extinção da pena  

 Pena única 

 Tráfico de estupefacientes 

 Condução sem habilitação legal 

 Medida da pena 

 Desconto 

 

I -  Ao contrário dos sistemas em que vigora a acumulação material, o nosso sistema, 

de cúmulo jurídico (nas suas diferentes vertentes), procura aproximar-se da pessoa 

do agente, adequar-se à sua culpa global, com rigoroso cumprimento do princípio da 

proporcionalidade e não renunciando ao ideal ressocializador, enquadrando-se numa 

perspetiva humanista do Direito Penal. 

II - Uma síntese porventura mais evidente da posição prevalecente neste STJ será a de 

que “de acordo com o art. 77.º, n.º 3, do C. Penal pode fazer-se o cúmulo de penas 

de prisão e multa se os crimes estiverem numa relação de concurso mas a diferente 

natureza dessas penas mantém-se na pena única que se determine. (…) Assim, se 

houver concurso de crimes nesses termos cumulam-se as penas de prisão entre si e, 

separadamente, cumulam-se as penas de multa também entre si. O resultado será a 

fixação de uma pena única de prisão e de uma pena única de multa que desse modo 

manterão a sua diferente natureza.», (Acórdão do STJ de 07.01.2016, proferido no 

Processo n.º 1959/12.0 PBCBR.S - Sumários de Acs. 2016). Há profusa 

jurisprudência do STJ no sentido de que as penas de multa “só poderão cumular-se 

entre si”. 

III - A situação de concurso superveniente é prevista no art. 78.º do CP, que remete no 

seu n.º 1 para o art. 77.º do CP. Importa salientar que na medida da pena são tidos em 

conta os factos e a personalidade do agente. Assim, esta injunção judicativa consta 

do art. 77.º, n.º 1, in fine, do CP: “1 - Quando alguém tiver praticado vários crimes 

antes de transitar em julgado a condenação por qualquer deles é condenado numa 

única pena. Na medida da pena são considerados, em conjunto, os factos e a 

personalidade do agente.” 

IV - A moldura penal abstrata do cúmulo em causa situa-se entre o limite mínimo de 7 

anos de prisão e o limite máximo de 7 anos e 6 meses de prisão. Para além da pena 

de multa de 140 dias à razão diária de €6,00, aplicada no processo 878/15.3PAPTM, 

contudo já declarada extinta. 

V - Apesar de, no percurso de vida do arguido, já ter havido outras condenações, além 

das já referidas, o Acórdão recorrido demonstra a sensibilidade do Tribunal a quo à 

possibilidade de ressocialização do Recorrente, e o facto de o Ministério Público no 

Tribunal a quo e neste STJ expressamente admitirem, ambos, diminuição da pena de 

prisão, não podem passar despercebidos.  
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VI - Analisando, na sua globalidade, os entre si diversos (e de diferente gravidade) factos 

em apreço nas sentenças que aplicaram as penas parcelares, interagindo com a ideia 

que, dos autos, se forma da personalidade do arguido, também não repugna uma 

diminuição da pena de prisão em 3 (três) meses de prisão. Esperando que o tempo de 

reclusão esteja a surtir no Recorrente um efeito de revisão da sua vida e propósitos 

de conformação futura com o Direito e as regras básicas de vida em sociedade. 

VII - Assim, julga-se adequada a pena única de 7 (sete) anos de prisão e 140 dias de multa, 

pena esta, contudo, já extinta. Sendo que as penas já cumpridas terão de ser 

descontadas no cumprimento de tal nova pena única, nos termos do art. 78.º, n.º 1, 

do CP. 

 

12-05-2021 

Proc. n.º 35/15.9PESTB.1.E1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

Teresa Féria 

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Prova documental 

 Perícia 

 Peculato 

 Falsidade informática 

 Admissibilidade 

 

I - A recorrente foi condenada pela prática de um crime de peculato e de um crime de 

falsidade informática. 

II - Na situação em apreço existe – ao menos aparentemente – alguma divergência entre 

os elementos referidos no relatório da auditoria que ancorou a convicção do tribunal 

de 1ª instância e os constantes da prestação de contas, enviada ao Tribunal 

Constitucional, complementada com o conjunto de talões de depósito junto pela 

recorrente. 

III - Como, aliás, a existência de um duplicado de uma guia de receita nos arquivos físicos 

da assistente, sem a menção de “anulada”, pode indiciar que o respectivo original 

(com o qual tem que estar conforme) se encontra activo, contrariamente ao apurado 

na decisão revidenda, suscitando dúvidas sobre a (im)possibilidade de adulteração da 

aplicação informática utilizada pela assistente, quando é certo que a convicção do 

tribunal de 1ª instância quanto ao factualismo apurado assentou, em larga medida e 

como consta da motivação indicada na decisão então proferida, nos registos 

efectuados na dita aplicação informática, de emissão de guias e subsequente anulação 

das mesmas por banda da ora recorrente. 
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IV - O real alcance daquela divergência – e o reflexo da mesma nos factos imputados à 

recorrente – só será possível de alcançar com uma perícia a toda a documentação 

junta aos autos, incluindo a ora apresentada. 

V - As graves dúvidas sobre a justiça da condenação só poderão surgir (ou não), em pleno, 

após a perícia a que, naturalmente, os novos documentos terão que ser sujeitos, em 

conjunto com os já existentes nos autos, que foram apreciados em julgamento e que 

contribuíram para a formação da convicção dos julgadores. 

VI - Porém, a sensação de desconforto perante a condenação da recorrente, face aos 

documentos ora juntos aos autos, denuncia já uma dúvida “qualificada” bastante, em 

ordem a determinar a revisão da sentença. 

 

19-05-2021 

Proc. n.º 104/15.5T9TBU-A.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator)  

Ana Barata Brito 

Pires da Graça 

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Abuso sexual de crianças 

 Prova testemunhal 

 Declarações para memória futura 

 Inadmissibilidade 

 

19-05-2021 

Proc. n.º 1376/10.7JDLSB-C.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora)  

Sénio Alves 

Pires da Graça  

 

 Recurso per saltum 

 Homicídio qualificado 

 Tentativa 

 Qualificação jurídica 

 Medida concreta da pena 

 Suspensão da execução da pena 

 

19-05-2021 

Proc. n.º 361/19.8GBPTM.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora)  

Sénio Alves  

 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

15 

Número 283 – Maio de 2021 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Nulidade de acórdão 

 Inconstitucionalidade 

 Extinção do poder jurisdicional 

 Inadmissibilidade 

 

19-05-2021 

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

Teresa Féria (Relatora)  

Sénio Alves  

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Acórdão de fixação de jurisprudência 

 Funcionário 

 Instituição Particular de Solidariedade Social 

 Condenação 

 Absolvição crime 

 Inadmissibilidade 

 

I - O recurso extraordinário de revisão não tem por objeto a reapreciação da decisão 

judicial transitada em julgado. 

II -  A revisão de uma decisão judicial firme traduz-se sempre numa violação da 

segurança do caso julgado que só pode justifica-se para reparar uma grave injustiça 

ofensiva da liberdade e dos direitos individuais. 

III - O regime do recurso de revisão, qualificado como extraordinário, admitindo 

interpretação extensiva não comporta aplicação analógica –art.11º do CC. 

IV - O juízo rescindente só pode ser formulado e, consequentemente, autorizado novo 

julgamento, se proceder algum dos fundamentos constitucional ou legalmente 

previstos para que o caso julgado tenha de ceder perante a grave injustiça da 

condenação. 

V - O acórdão que fixa jurisprudência é legalmente definido como ato judicial decisório 

escrito – art. 97.º do CPP -, no qual o STJ conhece do mérito de um recurso 

extraordinário que foi submetido ao seu veredito. É um ato um ato processual judicial 

jurisdicional.  

VI - Não é, obviamente, um facto material que possa integrar os elementos constitutivos 

de um qualquer crime ou contraordenação. 

VII - Nem, evidentemente, elemento de prova, definindo esta como coisa, dado ou 

elemento que, documentando factos ou que aportando informação sobre realidades 

da vida sejam capazes de demonstrar um acontecimento pretérito. 
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VIII - AUJ posterior ao trânsito em julgado de decisão condenatória não integra a situação 

tipificada no art. 449.º, n.º 1, al. d), do CPP. 

 

19-05-2021 

Proc. n.º 889/08.5TAPTM-B.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

Pires da Graça 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Estabelecimento prisional 

 Agravação 

 Atenuação especial da pena 

 Medida concreta da pena 

 

I - No art. 24.º, al. h) do DL n.º 15/93 de 22-01, tipificam-se situações de facto que, 

objetivamente, potenciam a perigosidade da ação desligada do resultado, - como é 

próprio dos crimes de perigo abstrato -, acrescentando dimensão ao ilícito que 

justifica o agravamento da moldura penal aplicável ao crime base. 

II - O agravamento do tráfico cometido no EP, visa conferir proteção reforçada a um 

grupo determinado de pessoas, proteger a saúde e a reinserção social da população 

prisional, especialmente fragilizada na sua capacidade de autodeterminação 

relativamente ao consumo de estupefacientes. 

III - Admitindo-se que o tráfico de muito baixa importância ou dimensão no qual concorre 

um facto agravante, possa, excecionalmente e no limite, não ser punido no âmbito da 

moldura agravada, não pode ser punido como tráfico de menor gravidade. 

IV - A verificação de uma circunstancia qualificativa, conferindo maior densidade à 

ilicitude do facto, obsta ao privilegiamento do crime fundado na considerável 

diminuição da ilicitude. 

V - A atenuação especial da pena prevista no art. 72.º do CP, continua reservada para os 

«casos extraordinários ou excecionais». Para a generalidade dos casos, para os casos 

“normais”, a pena determina-se dentro da moldura penal do tipo de ilícito cometido 

pelo agente. 

 

19-05-2021 

Proc. n.º 888/19.1JAPDL.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso per saltum 

 Incêndio 

 Concurso de infrações 
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 Falta de fundamentação 

 Sanação 

 Correção oficiosa 

 Medida concreta da pena 

 Pena parcelar  

 Pena única  

 

I -  A sindicabilidade da medida concreta da pena em via de recurso abrange a 

determinação da pena que desrespeite os princípios gerais respectivos, as operações 

de determinação impostas por lei, a indicação e consideração dos factores de medida 

da pena, mas “não abrangerá a determinação, dentro daqueles parâmetros, do 

quantum exacto de pena, excepto se tiverem sido violadas regras da experiência ou 

se a quantificação se revelar de todo desproporcionada”.  

II - Mantendo sempre o recurso o seu arquétipo de “remédio jurídico”, constatando-se 

que o acórdão recorrido cumpre, correctamente, as exigências de fundamentação de 

facto e de direito em matéria de pena, fazendo-o relativamente a cada pena parcelar 

aplicada, justificando-a(s) individualmente, e fazendo-o depois relativamente à pena 

única, procedendo à apreciação autónoma da pena aglutinadora, é de concluir que 

inexistem razões que devam conduzir à correcção da medida da pena única no sentido 

pretendido pelo arguido. 

 

19-05-2021 

Proc. n.º 36/20.5GCTND.C1.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora)  

Conceição Gomes 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Burla qualificada 

 Branqueamento de capitais 

 Coarguido 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Confirmação in mellius 

 Rejeição parcial 

 Arguido 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I - Conforme disposto no art. 400.º, n.º 1, al. f), do CPP, não é admissível recurso de 

acórdão da Relação que, confirmando decisão anterior, aplique pena de prisão não 

superior a 8 anos. 
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II - No caso de cúmulo jurídico de penas em que a pena única seja superior a oito anos 

de prisão, a recorribilidade do acórdão da Relação não abrange as penas parcelares 

inferiores àquele limite, não cumprindo apreciar de nenhuma questão suscitada 

relativa à condenação nas penas parcelares, nem apreciar os fundamentos do pedido 

de redução da pena única elencados na estrita decorrência da impugnação das penas 

parcelares. 

 

19-05-2021 

Proc. n.º 170/11.2TAOLH.L1.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora)  

Conceição Gomes 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Peculato 

 Concurso de infrações 

 Crime continuado 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Dupla conforme 

 Rejeição de recurso 

 

19-05-2021 

Proc. n.º 9518/10.6TDLSB.L1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora)  

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso de revisão  

 Arguido 

 Falta de advogado 

 Inadmissibilidade  

 

I - É jurisprudência pacífica deste STJ que o arguido não pode subscrever ele mesmo, o 

requerimento de interposição de recurso extraordinário de revisão. 

II - No processo penal português, a defesa do arguido, incluindo a fase de recurso, é, 

necessariamente e obrigatoriamente, assegurada por advogado – art. 64.º, n.º 1, do 

CPP. O arguido não pode autorrepresentar-se. 

III - Requerimento e alegação de recurso extraordinário de revisão elaborado e assinado 

unicamente pelo arguido não cumpre com uma das “condições necessárias” ou 

pressuposto processual legalmente exigido para poder admitir-se - artigos 64.º, n.º 1, 

al. e), 420.º, n.º 1, al. b), e 414.º, n.º 2, do CPP. 

 

26-05-2021 
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Proc. n.º 156/12.0TAPVL-C.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

Pires da Graça 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Recurso penal 

 Absolvição crime 

 Condenação 

 Pena de prisão 

 Pena de substituição 

 Pena de multa 

 Constitucionalidade 

 Direito ao recurso 

 Rejeição de recurso 

 Pedido de indemnização civil 

 Recurso da matéria de facto 

 Indemnização 

 Seguro 

 Equidade 

 

I - O recurso não poder ser um direito infinita, e ilimitadamente exercido. 

II - Estabelece o art. 2.º, n.º 2, do Protocolo 7 da CEDH que “pode ser objecto de 

excepções em relação a infracções menores, definidas nos termos da lei, ou quando 

o interessado tenha sido … declarado culpado e condenado no seguimento de 

recurso contra a sua absolvição”. 

III - O recurso perante o STJ está reservado para os casos de maior gravidade, graduada 

pela dimensão da medida da pena judicial aplicada. 

IV - O STJ é, em todos os sistemas judiciários e deve ser também no nosso, um tribunal 

que, através da resolução de questões jurídicas, estabelece jurisprudência. Razão pela 

qual conhece apenas de direito.  

V - Consequências jurídicas de gravidade merecem tratamento diferenciado, podendo a 

questão de direito não satisfazer-se com decisão de dois tribunais de diferente 

hierarquia. 

VI - O Tribunal Constitucional, no Ac. n.º 595/2018 deixou bem claro que a natureza da 

pena aplicada condicionava decisivamente o juízo de censura jus-constitucional 

formulado, realçando, vivamente, que o 1.º segmento da norma processual penal em 

apreço, não enferma de inconstitucionalidade material. 

VII - Não admite recurso acórdão da Relação que modifica o julgamento da matéria e, 

em consequência, reverte a absolvição decidia pela 1ª instância para condenação em 

pena não privativa da liberdade. 
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VIII - A irrecorribilidade do acórdão da Relação que, revertendo absolvição, condenou o 

arguido em pena de multa de substituição, não afronta o seu direito de defesa, não 

constituindo uma restrição do direito ao recurso que seja irrazoável e injustificada. 

IX - A garantia de acesso ao tribunal tem uma dimensão prestacional, obrigando o Estado 

a criar uma organização judiciária capaz de dispensar uma proteção judicial sem 

lacunas, com tribunais suficientes e apetrechados para dar solução em tempo útil a 

demandas jurídicas de qualquer espécie. 

X - O STJ funciona como tribunal de revista, conhecendo somente da matéria de direito 

– art. 46.º da LOSJ. 

XI - No recurso de revista - de acórdão da Relação –que impugna a decisão na parte 

relativa à indemnização civil, o STJ não pode entrar na reapreciação da matéria de 

facto assente a não ser que a facticidade provada se revele insuficiente para a decisão 

jurídica da causa - art. 682.º, n.º 3, do CPC. 

XII - O juízo de equidade das instâncias, essencial à determinação do montante 

indemnizatório por danos não patrimoniais, deve confirmar-se, contanto não se 

apresente desconforme com os critérios generalizadamente adotados na 

jurisprudencialmente. 

 

26-05-2021 

Proc. n.º 6730/08.1TDLSB.L1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

Pires da Graça 

 

 Recurso de revisão  

 Tráfico de estupefacientes 

 Caso julgado 

 Escutas telefónicas 

 Prova proibida 

 Recurso ordinário 

 Inadmissibilidade 

 

I - O recurso extraordinário de revisão de sentença é uma exceção ao princípio do caso 

julgado. Este princípio (nas suas vertentes positiva e negativa – exceção de caso 

julgado e autoridade do caso julgado) é estruturante do nosso Direito. Visa ele, antes 

de mais, a estabilidade (não a imutabilidade) das relações e situações jurídicas. É, 

pois, uma concretização processual do mais lato princípio da segurança jurídica, o 

qual, classicamente, se pode encontrar concretamente em tensão com um outro 

princípio, mas que também é valor, o da Justiça. 

II - Precisamente porque, em termos gerais (est modus in rebus…), a Justiça deverá 

prevalecer sobre a simples segurança jurídica (quando a esta falece a Justiça), como 

se sabe, o princípio do caso julgado não é absolutamente invencível e intocável, desde 

logo pela consagração do preceito constitucional que, sensível à possibilidade 
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humana de injustiça (a qual, aliás, pode basear-se em simples erro), reconhece aos 

cidadãos “injustamente condenados” o direito à revisão de sentenças e à 

indemnização pelos danos sofridos (art. 29.º, n.º 6, da CRP).  

III - Aludindo, em termos gerais, a este tipo de recurso extraordinário, obviamente, não 

se trata, como é evidente, de um recurso a interpor de forma insubstancial ou 

impressionista, ou sistematicamente e enviesadamente (em vez de recurso ordinário), 

nem de ânimo leve, mas, como a sua própria designação denota, sendo um “recurso 

extraordinário”, deve ter em atenção a sua ratio e os seus requisitos legais.  

IV- As características próprias deste recurso obrigam a um seu recorte específico, e não 

podem confundir-se com mais uma tentativa de reapreciação de toda a matéria já 

apreciada na 1.ª Instância, e às vezes nas duas primeiras Instâncias. Cf. o Sumário do 

Acórdão deste STJ de 20/05/2020, Proc.º n.º 906/13.7GAVNF-A.S1; Ac. STJ, de 15-

01-2020, Proc. n.º 1101/09.5JACBR-B.S1; Ac. STJ. De 26/11/2020, Proc.º n.º 

9492/05.0TDLSB-G.S1; Ac. STJ de 15/01/2020, proferido no Proc.º n.º 

1101/09.5JACBR-B.S1. O recurso de revisão não é o meio apto para se atacar o 

mérito de uma decisão. Todo o recorrente tem à sua disposição, para o efeito, os 

recursos ordinários. Não se pode através de um recurso de revisão, recurso 

extraordinário que é, procurar obter aquilo que não se logrou alcançar (ou nem se 

tentou obter) através do meio próprio, que é o recurso ordinário (cf. Ac. STJ de 

06/06/2018, Proc. n.º 24/14.0GCMMN-B.S1; Ac. STJ de 15/02/2017, Proc.º 

n.º1729/08.0TBGDM-A). 

V - Encontram-se taxativamente previstas as circunstâncias que consentem a revisão de 

decisões transitadas em julgado. São em número limitado e apenas as previstas no 

artigo 449.º do CPP. Porém, o recorrente não adaptou o seu discurso ao recurso 

extraordinário de revisão, não considerou os requisitos e os limites intrínsecos deste 

tipo de recurso.  

VI - Este tipo de recurso, de revisão, apenas pode ser admitido excecionalmente, em casos 

em que se evidencie ou, pelo menos, se indicie com uma probabilidade muito séria a 

injustiça da condenação. Qualificado como extraordinário, é um recurso com regime 

processual e substantivo próprios, designadamente “em ordem a evitar a 

vulgarização, a banalização dos recursos extraordinários […]" (Cf. Ac. STJ de 27-

11-2019, disponível em www.stj.pt/Jurisprudencia/ Acórdãos/Sumários de acórdãos/ 

Criminal – Ano de 2019). Destarte, só circunstâncias “substantivas e imperiosas” 

devem permitir a quebra do caso julgado, de modo a que este recurso extraordinário 

não se transforme numa “apelação disfarçada”. Cf. ainda Acórdão STJ de 

08/10/2014, Proc.º n.º 458/07.7PTAMD-B.S1. 

VII - A formulação técnico-jurídica adotada pelo recorrente é, no caso, mais própria de 

um recurso ordinário que de uma lide de recurso extraordinário de revisão. Não se 

verificando a situação da al. e) do n.° 1 do art. 449.º do CPP, nega-se a revisão. 

 

26-05-2021 

Proc. n.º 224/17.1T9RGR-A.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 
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Teresa Féria 

Pires da Graça 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Prisão preventiva 

 Prazo da prisão preventiva 

 Acórdão 

 Tribunal da Relação 

 Tráfico de estupefacientes 

 Pena de prisão 

 Dupla conforme 

 Recurso para o Tribunal Constitucional 

 

I - Na análise da legalidade de uma eventual situação de manutenção de um arguido em 

prisão preventiva (art. 222.º, n.º 2, al. c), do CPP), com relevância para a providência 

de Habeas Corpus, o momento crucial a partir do qual se deve analisar o prazo 

máximo de prisão preventiva é o do despacho que determinou essa medida de 

coação. 

II - Mesmo não tendo transitado em julgado o Acórdão condenatório de segunda 

Instância (por quaisquer motivos, ainda que por mero não suficiente decurso de 

tempo), e / ou que esteja pendente recurso para o Tribunal Constitucional, nada 

impede a normal aplicação do prazo de prisão preventiva previsto no art. 215.º, n.º 6, 

máx. in fine, do CPP. Cf. Ac. do Tribunal Constitucional n.º 404/2005, de 22-07-200, 

Proc. n.º 546/2005 (in DR, II Série, de 31-03-2006), Ac. STJ, de 10-02-2021, Proc. 

n.º 4243/17.0T9PRT-J.S1 - 3.ª Secção; Acs. de 06-01-2020, Proc. n.º 

1438/15.4T9VFR-F.S1 - 5.ª Secção; de 27-11-2019 , Proc. n.º 26/16.2PEVNG-K.S1 

- 3.ª Secção; de 04-04-2019, Proc. n.º 461/17.9GABRR-E.S1 - 5.ª Secção; de 27-06-

2018, Proc. n.º 6/15.5GAPRT-H.S1 - 3.ª Secção; Ac. de 20-05-2021, Proc.º n.º 

220/19.4JELSB-B.S1 - 5.ª Secção. 

III - No caso de um arguido condenado em 1.ª Instância em 05.11.2020, na pena de prisão 

de 7 (sete) anos, e a sentença condenatória ter sido confirmada em sede de recurso 

ordinário (confirmada em Acórdão condenatório de segunda Instância), o prazo 

máximo da prisão preventiva elevou-se para metade dessa duração (art. 215.º, n.º 6 

CPP), ou seja, passou a ser não de 2 (dois) anos de prisão, mas de 3,5 (três anos e 

meio), que ainda estão longe de ser cumpridos em 26.05.2021. 

IV - Não se verifica, pois, qualquer dos fundamentos de Habeas Corpus por prisão ilegal, 

constantes taxativamente do art. 222.º, e especificamente das modalidades do seu n.º 

2. E em concreto, não há manutenção da prisão preventiva do peticionante para além 

dos prazos fixados pela lei (art. 222.º, n.º 2, al. c), porquanto se aplica, in casu, o 

prazo constante do n.º 6 do art. 215.º do CPP. Pelo que se indefere o presente pedido 

de Habeas Corpus por falta de fundamento bastante, nos termos dos n.ºs 3 e 4, al. a), 

do artigo 223.º do CPP. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

23 

Número 283 – Maio de 2021 

 

 

26-05-2021 

Proc. n.º 220/19.4JELSB.L1-A - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

Pires da Graça 

 

 Recurso per saltum 

 Homicídio 

 Coação 

 Tentativa 

 Agravação 

 Arma de fogo 

 Detenção de arma proibida 

 Medida concreta da pena 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 

I - O arguido que, com o propósito de obrigar terceiro a permitir-lhe a entrada num 

estabelecimento de diversão, empunha uma arma e efetua pelo menos quatro disparos 

na direção da parte frontal do edifício, comete o crime de coacção p. e p. pelo art. 

154.º, n.º 1 do CP, agravado por força do estatuído no art. 86.º, n.º 3, do RJAM.  

 

26-05-2021 

Proc. n.º 388/19.0PBPTG.E1.S1- 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Ana Barata Brito 

 

 Recurso per saltum 

 Termo de identidade e residência 

 Arguido 

 Estado estrangeiro 

 Notificação pessoal 

 Relatório social 

 Falta 

 Irregularidade processual 

 Defensor 

 Audiência de julgamento 

 Prazo de arguição 

 Sanação 

 Dano 

 Roubo 

 Medida concreta da pena 
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 Pena parcelar  

 Pena única 

 Suspensão da execução da pena 

 

I - Tendo o arguido prestado TIR, nele indicando morada da qual se ausentou, indo viver 

para o estrangeiro, sem comunicar ao tribunal a nova residência ou o lugar onde podia 

ser encontrado, a afirmação de que a não notificação do acórdão lhe não é imputável 

carece de qualquer razoabilidade: o arguido tinha a seu cargo a obrigação de 

comunicação da nova residência; não o tendo feito, a demora na notificação do 

acórdão é-lhe naturalmente imputável. 

II - Atenta a natureza facultativa do relatório social, a omissão da sua realização poderá, 

quando muito, constituir uma irregularidade prevista no art. 123.º do CPP (neste 

sentido, Paulo Pinto de Albuquerque, “Comentário do Código de Processo Penal”, 4ª 

ed., 950, Acs. STJ de 8/11/2018, Proc. 2760/14.2T3SNT.L1.S1, de 18/4/2018, Proc. 

29/18.2YRPRT.S1 ou de 15/6/2011, Proc. 721/08.0GBSLV.E2.S1); e a ser assim, só 

determinará a invalidade do acto “quando tiver sido arguida pelos interessados no 

próprio ato ou, se a este não tiverem assistido, nos três dias seguintes a contar daquele 

em que tiverem sido notificados para qualquer termo do processo ou intervindo em 

algum ato nele praticado”. 

III - Estando o defensor do arguido presente na sessão da audiência onde foi determinada 

a não realização do relatório social relativo a um arguido, atenta a sua ausência no 

estrangeiro, tendo tal defensor sido notificado da decisão e contra ela não reagido, 

sanada está a eventual irregularidade decorrente da omissão de realização do relatório 

social. 

 

26-05-2021 

Proc. n.º 293/07.2GACBT.S1- 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Ana Barata Brito 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Caso julgado 

 Audiência de julgamento 

 Notificação 

 Arguido ausente 

 Defensor 

 Recurso ordinário 

 

I - A providência de habeas corpus não se destina a apreciar erros de direito nem a 

formular juízos de mérito sobre decisões judiciais determinantes da privação da 

liberdade, estando reservada para os casos de manifesta ilegalidade, proveniente de 

qualquer uma das situações taxativamente previstas no art. 222.º, n.º 2 do Cod. Penal. 
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26-05-2021 

Proc. n.º 72/18.1T9RGR-B.S1- 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Ana Barata Brito 

Pires da Graça 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Furto qualificado 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Dupla conforme 

 Reincidência 

 Rejeição de recurso 

 

26-05-2021 

Proc. n.º 435/18.2GBPBL.C1.S1- 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves  

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Condução sem habilitação legal 

 Licença de condução 

 Carta de condução 

 Ciclomotor 

 Crime 

 Contraordenação estradal 

 Inadmissibilidade 

 

26-05-2021 

Proc. n.º 2350/01.0PTAVR-A.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves  

Pires da Graça 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Nulidade de acórdão 
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 Falta de fundamentação 

 Furto qualificado 

 Ameaça 

 Passagem de moeda falsa 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

26-05-2021 

Proc. n.º 192/16.7GDSTB.1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso per saltum 

 Burla 

 Condução sem habilitação legal 

 Concurso de infrações 

 Concurso aparente 

 Medida concreta da pena 

 Pena única 

 

I - Sendo o objecto do recurso definido pelas conclusões do recorrente, e se bem que 

este se tenha limitado a impugnar a medida das penas parcelares e única, não está o 

Supremo desobrigado de sindicar o acórdão na parte relativa  aos tipos de crime e ao 

número de crimes da condenação, pois estas decisões são pressuposto e condição de 

aplicação das penas de que se recorre. 

II - Encontrando-se  a decisão sobre a pluralidade de infracção suficientemente 

fundamentada de facto no acórdão, mas não de direito, tendo ficado por explicar 

juridicamente a pluralidade de infracção,  pode o Supremo suprir essa deficiência de 

fundamentsção, justificando juridicamente a decisão sobre o concurso homogéneo 

de crimes. 

III - Realiza dois crimes de incêndio em concurso efectivo, o arguido que ateia dois fogos 

no mesmo dia e em locais próximos, mas em que a afirmação da pluralidade de 

crime(s) é o que resulta, em concreto, da aplicação do art. 30.º, n.º 1, do CP aos factos 

provados do acórdão. 

IV - Assim sucede quando, da localização temporal (em tempos definidos, autónomos e 

distintos), da situação espacial (não exactamente nos mesmos locais), e das demais 

circunstâncias modais que consubstanciam cada um dos comportamentos lesivos 

isoladamente considerados (autonomamente descritos nos factos provados), é 

possível concluir que o arguido, por um lado, agiu com uma diferente e renovada 

intenção criminosa (inexistindo por isso unidade de resolução no sentido propugnado 

por Eduardo Correia) e, pelo outro, os demais índices de ponderação (os elementos 

espácio-temporais e os demais referidos) apontam igualmente no sentido de uma 

pluralidade de sentidos de ilicitude (no sentido propugnado por Figueiredo Dias).  
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V - Comete também dois crimes de condução de veículo sem habilitação legal, em 

concurso efectivo, o arguido que, por duas vezes separadas no tempo e na localização 

espacial, em dois episódios de vida autónomos e distintos, realiza aquele tipo de 

crime, conduzindo o veículo automóvel necessariamente com distintas e renovadas 

intenções criminosas, que não podem ter deixado de presidir separadamente a tais 

actuações. 

 

26-05-2021 

Proc. n.º 1/18.2SOLSB.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora) 

Conceição Gomes 

 

5.ª Secção 

  

 Recurso per saltum 

 Concurso de infrações 

 Roubo agravado 

 Rapto 

 Regime penal especial para jovens 

 Medida concreta da pena 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 

I - O regime de atenuação especial da pena para jovens delinquentes  não constitui um 

“efeito automático” resultante da juventude do arguido, mas uma consequência, a 

ponderar caso a caso, em função dos crimes cometidos, do modo e tempo como foram 

cometidos, do comportamento do arguido anterior e posterior ao crime, e de todos os 

elementos que possam ser colhidos do caso concreto e que permitam concluir que a 

reinserção social do delinquente será facilitada se for condenado numa pena menor. 

II - Atendendo ao comportamento anterior e posterior à prática dos crimes, não se 

apresentam evidências seguras que permitam que o julgador possa fazer um 

prognóstico favorável ao arguido quanto a uma maior facilidade de ressocialização 

se lhe for aplicado o regime especial referido. 

 

06-05-2021 

Proc. n.º 793/19.1S7LSB.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pena parcelar 

 Pena única 
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 Dupla conforme 

 Inadmissibilidade 

 

I - Apenas é admissível o recurso de uma decisão do Tribunal da Relação relativamente 

aos crimes aos quais se tenha aplicado pena de prisão superior a 5 anos e não superior 

a 8 anos quando não haja “dupla conforme”, e de uma decisão da Relação 

relativamente a todos os crimes cuja pena seja superior 8 anos, ainda que haja “dupla 

conforme”. 

II - A arguida foi condenada em diversos crimes com pena de prisão igual ou inferior a 5 

anos de prisão, pelo que, relativamente a estes, por força do disposto no art. 400.º, n.º 

1, al. e), do CPP, não é admissível o recurso para este STJ; além disto, e dado que a 

decisão do Tribunal da Relação de Évora confirma integralmente a decisão de 1.ª 

instância, não é também admissível, por força do disposto no art. 400.º, n.º 1, al. f), 

do CPP, o recurso da parte da decisão relativa aos crimes em particular que foram 

punidos com pena de prisão inferior a 8 anos de prisão. 

 

06-05-2021 

Proc. n.º 588/15.1T9STR.E1.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Assistente 

 Pena de prisão 

 Legitimidade para recorrer 

 Interesse em agir 

Homicídio qualificado 

Tentativa 

Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Confirmação in mellius 

 Inadmissibilidade 

 Pena única 

 Dever de fundamentação 

 Medida concreta da pena 

 Pedido de indemnização civil 

 Indemnização 

 Pedido 

 Impugnação da matéria de facto 

 Direito ao recurso 

 Nulidade de acórdão 

 Excesso de pronúncia 
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I - Considerando a necessidade de demonstração de interesse processual pelo assistente, 

verificamos que este é, no presente caso, demonstrado em diversos pontos: os 

assistentes não só aderiram integralmente à acusação do Ministério Público assim 

demonstrando claramente o seu interesse na condenação e punição da arguida, como 

intervieram, nomeadamente através de mandatário, não só aquando do debate 

instrutório  como também aquando da audiência de discussão e julgamento, e 

responderam ao recurso interposto pela arguida para o Tribunal da Relação; além 

disto, o assistente, tendo tido uma intervenção ativa ao longo de todo o processado, 

deve igualmente poder alegar nulidades ou irregularidades da decisão que delibera 

sobre factos que contra ele foram perpetrados, e nessa medida constituindo um 

recurso de uma decisão que o afeta. Conclui-se, pois, pela legitimidade do assistente, 

nos termos do art. 401.º, n.º 1, al. b), do CPP, para interpor o recurso apresentado. 

II - Concluindo pela confirmação da condenação da arguida pelos diversos crimes — 

tentativa de homicídio qualificado — e tendo ocorrido um desagravamento da 

responsabilidade criminal e uma dupla conforme in mellius, entende-se não ser 

admissível o recurso por força do disposto nos arts. 432.º, n.º 1 al. c), e  400.º, n.º 1, 

al. f), ambos do CPP, em tudo o respeitante aos crimes por que foi condenada. 

III - Sabendo que, por acórdão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, foi atribuída 

a indemnização civil aos demandantes LT e MM, e que por acórdão do Tribunal da 

Relação de Lisboa não só foi absolvida a demandada do pedido de indemnização 

civil de LT, mas também foi alterada a indemnização atribuída ao demandante MM, 

entende-se, nesta parte, ser recorrível o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 

por força do disposto no art. 400.º, n.º 3, do CPP, e arts. 629.º, e 671, n.º 1 e 3 (a 

contrario), ambos do CPC. 

IV - Se é certo que, por um lado, o dever de fundamentação não se impõe irrestritamente 

a todos e a quaisquer atos judiciais (ou do MP), mas somente aos “atos decisórios”, 

nos quais se compreendem, nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do citado artigo, os 

acórdãos, as sentenças e os despachos judiciais que decidam questões interlocutórias 

ou que ponham termo ao processo mas sem conhecer do mérito da causa; por outro 

lado, todos os restantes atos processuais dos juízes, assumam ou não um cunho 

decisório, não se encontram subordinados ao dever de fundamentação, como, por 

exemplo, os atos ou as decisões de mero expediente, ou seja, aquelas que se limitam 

a ordenar ou a regular a marcha processual, mas sem interferir com os direitos ou 

com os interesses juridicamente protegidos dos sujeitos processuais envolvidos no 

processo (aliás, o art. 205.º, n.º 1, da CRP, afasta expressamente o dever de 

fundamentação quanto às decisões de mero expediente). 

V - A fundamentação dos atos judiciais não deve ser compreendida como uma finalidade 

em si mesma, mas antes como um instrumento ou como uma exigência inscrita em 

nome dos direitos e das garantias de todos sujeitos processuais, mais particularmente 

do arguido, que logo cede e deixa de ter sentido quando esse ato não seja suscetível 

de interferir com a resolução do litígio. 
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VI - A parte final do citado n.º 5 do art. 97.º, do CPP, explicita que o dever de 

fundamentação se desdobra quer na fundamentação de facto, quer na fundamentação 

de direito, prendendo-se a primeira com a prova ou com a falta dela, com todos os 

motivos que levaram o tribunal a considerar provados determinados factos em 

detrimento de outros que não ficaram demonstrados, enquanto que a fundamentação 

de direito se relaciona com a argumentação jurídica de que o tribunal se socorreu (ou 

se deve socorrer) para encontrar a solução concreta para o caso ou, dito por outras 

palavras, o enquadramento jurídico que foi encontrado pelo juiz para o quadro factual 

que foi objeto de julgamento no processo. 

VII - Da conjugação art. art. 97.º, n.º 5, do CPP, com os demais atinentes aos atos 

decisórios dos juízes, muito em particular com os arts. 118.º, n.ºs 1 e 2, 123.º, n.ºs 1 

e 2, 374.º, n.º 2, 379.º, n.º 1, al. a), e 425.º, n.º 4, todos do CPP, resulta inequívoco 

que o dever de fundamentação não assume exatamente a mesma extensão consoante 

o ato decisório seja um simples despacho interlocutório, uma sentença de um tribunal 

singular ou um acórdão de um tribunal ou coletivo de 1.ª instância ou, ao invés, um 

acórdão de um tribunal de superior grau hierárquico, proferido em sede de recurso. 

VIII - As sentenças e os acórdãos que conheçam do objeto da causa estão feridos de 

nulidade, caso não explicitem os motivos de facto e de direito da decisão, como 

decorre expressamente da conjugação do disposto nos arts. 374.º, n.º 2 e 379.º, n.º 1, 

al. a), ambos do CPP; ao invés, a falta de fundamentação dos demais atos decisórios 

dos juízes constitui, por princípio, uma simples irregularidade, em resultado da 

aplicação do regime geral das invalidades dos atos processuais previsto nos arts. 

118.º, n.ºs 1 e 2, e 123.º, n.ºs 1 e 2, ambos do CPP. 

IX - Ainda que possamos afirmar que as exigências em matéria de fundamentação dos 

acórdãos proferidos em sede de recurso não sejam tão intensas quanto as relativas 

aos acórdãos proferidos em 1.ª instância, ainda assim entendemos que os acórdãos 

proferidos em recurso têm que fundamentar de forma explícita e completa os 

alicerces da sua decisão e da sua divergência (quando for o caso) relativamente ao 

acórdão de 1.ª instância; a imposição constitucional de fundamentação das decisões 

exige que a diferente decisão do tribunal de recurso esteja suficientemente explicada 

para que todos os intervenientes processuais possam entender (e dessa forma mais 

facilmente aceitar) a nova decisão. 

X - Numa moldura entre os 6 anos de prisão e os 25 anos, sabendo que se trata de uma 

delinquente primária, entendemos que a pena única deverá ficar claramente abaixo 

da metade da moldura penal; sabendo que o meio da moldura penal se situa 

aproximadamente nos 15 anos, consideramos que, atentas as fortes exigências de 

prevenção especial, a pena de 13 anos de prisão é a adequada, necessária e 

proporcional de acordo com uma análise global dos factos e da personalidade da 

arguida neles refletida. 

XI - Compulsado o acórdão recorrido e as conclusões ali transcritas do recurso interposto 

pela arguida para o Tribunal da Relação, verifica-se que do recurso apresentado não 

resulta qualquer impugnação do acórdão do Tribunal de 1.ª instância quanto às 

indemnizações arbitradas — após alegar que as indemnizações civis arbitradas o 
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foram com base em factos que não estão dados como provados, em parte alguma 

apresenta pedido para que o valor das indemnizações seja alterado, nomeadamente, 

em parte alguma se insurgindo contra os concretos montantes arbitrados, não 

havendo, pois, qualquer impugnação destes montantes. 

XII - O Tribunal a quo alargou âmbito do pedido (formulado no recurso), tal como foi 

apresentado pela recorrente; o pedido foi alterado, foi ampliado, tendo o Tribunal se 

pronunciado sobre questão de que não podia tomar conhecimento — arts. 425.º, n.º 

4 e 379.º, n.º 1, al. c), do CPP; a simples análise dos montantes indemnizatórios sem 

que o tema faça parte do pedido no recurso apresentado pela arguida constitui excesso 

de pronúncia, sendo o acórdão recorrido nulo, por força do disposto nos arts. 425.º, 

n.º 4, e 379.º, n.º 1 al. c), ambos do CPP. 

XIII - Atenta a nulidade do acórdão recorrido, nos termos do art. 379.º, n.º 2, do CPP, 

deve (nos termos da lei) o Tribunal de recurso supri-la; porém, consideramos que tal 

só é admissível quando, por um lado, o Tribunal de recurso tenha todos os elementos 

que lhe permitam suprir a nulidade e, por outro lado, quando em consequência de tal 

suprimento não fique limitado um eventual direito de recurso. 

XIV - O direito de recurso poderia ter sido exercido impugnando os montantes 

indemnizatórios atribuídos caso falecesse a outra impugnação (o que não aconteceu), 

pelo que a recorrente não exerceu o (seu) direito a recurso nesta parte; o 

conhecimento do recurso quanto à matéria civil ficou prejudicado por o âmbito do 

direito de recurso ter sido voluntariamente restringido pelo exercício que dele se fez. 

 

06-05-2021 

Proc. n.º 214/19.0JDLSB.L1.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Acórdão recorrido 

 Trânsito em julgado 

 Tempestividade  

 Extemporaneidade 

 Rejeição de recurso 

 

I - Não sendo o acórdão recorrido, proferido em recurso por tribunal da relação, passível 

de recurso para o STJ, o seu trânsito em julgado – art. 628.º do CPC, aplicável por 

força do art. 4.º do CPP – ocorre passados 10 dias sobre a sua notificação aos sujeitos 

processuais sem que tenha sido deduzida reclamação por nulidade – arts. 379.º, n.º 3, 

a contrario, 425.º, n.º 4 e 4.º do CPP e 615.º, n.º 4, do CPC –, requerida reforma por 

erro material ou quanto a custas – artS. 380.º e 425.º, n.º 4, do CPP – ou interposto 

recurso para o Tribunal Constitucional – art. 75.º, n.º 1, da LOTC. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

32 

Número 283 – Maio de 2021 

 

II - Interposto recurso extraordinário de fixação de jurisprudência para lá de 30 dias 

contados daquele trânsito, é o recurso intempestivo, devendo ser rejeitado nos termos 

dos das disposições conjugadas dos artS. 438.º, n.º 1, 440.º, n.º 1, 448.º, 414.º, n.º 2, 

e 420.º, n.º 1, al. b), todos do CPP. 

 

06-05-2021 

Proc. n.º 916/13.4TASXL.E1-A.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena única 

 Roubo agravado 

 Furto qualificado 

 Medida concreta da pena 

 

I - Os autos revelam que, entre Maio de 2015 e Setembro de 2017, por diversas vezes, 

algumas com exibição de faca e com empurrões e agressão, com uma ferramenta, 

sobre o ofendido, o arguido (e outros) se apoderou de bens e valores de montante 

pouco superior a € 6.000, que o arguido tem antecedentes por crimes de violência 

após subtracção e de condução sem habilitação legal, que, com cerca de 29 anos de 

idade, tem companheira e quatro filhos de menor idade, e dedicava-se à apanha de 

fruta e à compra e venda de cavalos, e, afiança, tem apoio familiar da companheira e 

progenitores. 

II - A materialidade provada, encarada na sua globalidade, concede concluir que a 

ilicitude dos factos é elevada, sendo-o também a culpa, lato sensu, que, prolongados 

e reiterados no tempo, os episódios denotam, por referência à personalidade unitária 

do arguido, um modo-de-ser e de vida refractário ao direito, que, face à sua gravidade 

e reiteração, os factos suscitam forte repulsa social. reclamando pena de significado 

que reafirme inequivocamente os valores penais violados, e que a personalidade do 

arguido revela grave desajustamento aos valores do direito penal, exigindo pena que, 

com firmeza, o reaproxime do respeito deles. 

III - Tudo ponderado, na moldura abstracta de 4 anos a 24 anos e 4 meses de prisão, a 

pena de 11 anos de prisão (a tanto se reduzindo a pena de 14 anos de prisão 

concretizada na instância), situa-se em medida suficientemente distante do limite 

mínimo para ancorar as necessidades punitivas do caso e em medida suficientemente 

distante do limite máximo para responder às exigências de ressocialização. 

 

06-05-2021 

Proc. n.º 59/17.1GASRP.S1 - 5.ª Secção 
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Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Pedido de indemnização civil 

 Acidente de viação 

 Indemnização 

 Dupla indemnização 

 Danos não patrimoniais 

 Dano biológico 

 Cálculo da indemnização 

 Equidade 

 

I - Da atribuição de indemnização a título de dano biológico. (In)existência de 

duplicação de indemnizações. Defende a recorrente que não pode ser fixada uma 

indemnização a título de dano biológico, na vertente patrimonial, porque inexistiu 

qualquer dano adveniente do défice funcional de integridade físico-psíquica a 

ressarcir, na medida em que não ocorreu uma efectiva perda da capacidade de ganho, 

com perda de rendimento do trabalho, nas seguintes dimensões: i - A compensação 

por dano biológico, na vertente patrimonial, arbitrada pelo TRP contempla uma 

“perspectiva” não patrimonial, indemnizando danos já abarcados pela indemnização 

a título de danos não patrimoniais que fixou; ii - A vertente patrimonial do dano 

biológico já se encontra indemnizado, pelo menos parcialmente, pela fixação da 

pensão pela desvalorização pela CGA. Entende a recorrente que sempre que o défice 

funcional de integridade físico-psíquica não implique perda da capacidade ganho 

(com perdas de rendimento do trabalho), o dano biológico só pode ser indemnizado 

na vertente de dano não patrimonial. Quanto a este aspecto a jurisprudência do STJ 

é pacífica: não se trata de pressuposto do dano biológico. O dano biológico é 

mencionado expressamente na Portaria 377/2008, de 26-05, em cujo preâmbulo se 

exara que “ainda que não tenha direito à indemnização por dano patrimonial futuro, 

em situação de incapacidade permanente parcial, o lesado terá direito à indemnização 

pelo seu dano biológico, entendido este como ofensa à integridade física e psíquica”. 

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

de componente mista, patrimonial e não patrimonial, 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”. Componente mista que 

também emerge da Portaria n.º 377/2008, ao subsumir o dano biológico no artigo 3.º, 

atinente a danos patrimoniais, e no art. 4.º, com a epígrafe danos morais 

complementares, concretamente na sua al. e). É, contudo, questão controversa, a 

natureza do dano biológico [patrimonial, não patrimonial, mista ou tertium genus,], 

o que não releva escalpelizar nesta sede, até porque, a indemnização pelo dano 

biológico objecto deste recurso é apenas na vertente patrimonial. As Secções 

Criminais deste STJ têm afirmado, em relação ao dano biológico, que é 
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“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”. “A 

incapacidade parcial permanente, ainda que não acarrete uma diminuição dos 

concretos rendimentos do lesado, constitui um dano futuro indemnizável 

autonomamente, correspondendo ao denominado dano biológico.”. Também as 

Secções Cíveis deste STJ tem assumido que “A compensação do dano biológico tem 

como base e fundamento a perda ou diminuição de capacidades funcionais que, 

mesmo não importando perda ou redução da capacidade para o exercício profissional 

da atividade habitual do lesado, impliquem ainda assim um maior esforço no 

exercício dessa atividade e/ou a supressão ou restrição de outras oportunidades 

profissionais ou de índole pessoal, no decurso do tempo de vida expectável, mesmo 

fora do quadro da sua profissão habitual. A afectação da integridade físico-psíquica, 

designada como dano biológico, pode ter como consequência danos de natureza 

patrimonial e de natureza não patrimonial. “O conceito de “dano biológico” ou “dano 

existencial” visa manifestar a percepção crescente dos "multifacetados níveis de 

protecção que a personalidade humana reclama” e permite ao julgador tomar 

consciência do conjunto diversificado de danos (não absolutamente autónomos) 

resultantes da lesão de direitos de personalidade. O dano biológico ou dano 

existencial compreende ou “contém” os tradicionais danos patrimoniais futuros e os 

danos não patrimoniais, mas não se esgota neles. Age bem o julgador quando, para 

fixar o quantum indemnizatório respeitante aos danos patrimoniais futuros, parte dos 

factos provados e observa os casos análogos e os critérios objectivos usados na 

jurisprudência, mas não deixa de proferir um juízo de equidade. Age bem o julgador 

quando, para fixar o quantum compensatório respeitante aos danos não patrimoniais 

que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito, parte dos factos provados e 

profere o seu juízo de equidade, sem descurar o grau de culpabilidade do agente, a 

situação económica deste e do lesado e as demais circunstâncias do caso que resultem 

dos factos apurados.”. A incapacidade parcial permanente, ainda que não acarrete 

uma diminuição dos concretos rendimentos do lesado, mas implique um esforço 

acrescido/suplementar para a realização das actividades profissionais e pessoais, 

constitui um dano futuro indemnizável autonomamente, correspondendo ao 

denominado “dano biológico”. Assim o dano corporal/dano biológico não se 

circunscreve às consequências sobre a capacidade de trabalho ou sobre a capacidade 

de obtenção de rendimentos, pelo que tem de ser entendido numa perspectiva global 

de ofensa à saúde e à integridade física e psíquica, enquanto direito inviolável do 

homem à plenitude da vida física, em todos os aspectos da sua vida e, sob este prisma, 

é um dano autonomamente indemnizável. O dano biológico constitui, nesta medida, 
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“um dano base ou dano central, um verdadeiro dano primário, sempre em caso de 

lesão da integridade físico-psíquica, e sempre lesivo do bem saúde”; e se, para além 

desse dano, se verifica um concreto dano à capacidade laboral da vítima, este já é um 

“dano sucessivo ou ulterior e eventual; não um dano evento mas um dano 

consequência”, representando “um ulterior coeficiente ou plus de dano a acrescentar 

ao dano corporal”. Em suma, e ao contrário do defendido pela Recorrente, o facto de 

não se ter provado que o demandante teve uma efectiva perda de rendimentos, não 

constituiu qualquer excludente da atribuição do dano biológico, na vertente 

patrimonial. 

II - O dano biológico, na sua vertente patrimonial. A equidade. Apesar de aludir a 

algumas lesões que também sopesa na atribuição dos danos não patrimoniais, apenas 

o faz no âmbito do juízo equitativo. Para decidir da compensação justa em relação ao 

dano biológico, na sua vertente patrimonial, ou seja, aquele que assenta nos maiores 

esforços em virtude das lesões causadas. De todo modo, basta comparar as lesões e 

danos que se elencam na fundamentação do acórdão recorrido para concretizar o 

quantum do dano biológico e não patrimonial, para facilmente se constatar que não 

existe a “sobreposição” que a recorrente alega. O acórdão recorrido, no que se refere 

ao quantum do dano biológico, convocou, nomeadamente, a ofensa à saúde e à 

integridade física do demandante, ou seja, as lesões físicas que sofreu e permanecem, 

bem como, os esforços acrescidos/suplementares na elaboração das tarefas 

profissionais e pessoais (do dia-a-dia) que costumava levar a cabo, enquanto no 

quantum dos danos não patrimoniais chamou à colação o estado anímico do 

demandante, as dores sofridas durante a baixa médica, durante os tratamentos, a 

recuperação e as dores que ainda permanecem, e sopesou, ainda, as tristezas e 

angústias provocadas pelas dores e as consequências das lesões a nível estético e 

como isso afeta o estado psicológico do Demandante. Como tem vindo a ser afirmado 

pela doutrina e pela jurisprudência, a indemnização prevista no art. 496.º, n.º 1, do 

CC, é mais propriamente uma verdadeira compensação, que visa proporcionar um 

acréscimo de bem estar que contrabalance os males sofridos, as dores e angústias 

suportadas e que permanecem, a maioria, por reporte a lesões físicas que se sofreram. 

É inevitável que quando se convocam as dores e desgostos o Demandante sofreu e 

continua a sofrer, que se façam referências às lesões físicas provocadas pelo acidente, 

porque estas não estão dissociadas. Porém, é clara a fronteira que o acórdão recorrido 

fez quanto aos factos que integravam a indemnização do dano biológico (associado 

ao défice funcional permanente de 10 pontos e às consequências deste nas tarefas do 

dia-a-dia, sejam profissionais, sejam pessoais, implicando esforços acrescidos e 

suplementares na realização das mesmas) e quanto aos factos que integram o 

quantum dos danos não patrimoniais (associados às dores e desgostos por reporte às 

lesões físicas sofridas). Ao invés do defendido pela Recorrente, o acórdão recorrido 

apenas convoca na quantificação do dano biológico as lesões que o Demandante 

padeceu e padece e as limitações/esforços acrescidos que tais lesões implicam nas 

tarefas que desempenha, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal. E, é 

nesse enquadramento do esforço suplementar na realização dessas tarefas devido às 
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limitações físicas que padece, que são feitas breves e parcas referências a algumas 

dores, mas, reitera-se, o contexto tem por reporte o esforço suplementar na realização 

das tarefas e não a dor inerente à execução de determinadas tarefas. Por sua vez, na 

quantificação dos danos não patrimoniais deu-se relevância às dores sofridas desde 

o dia do acidente até aos dias de hoje, com quantificação do quantum doloris, ao 

período de baixa médica, aos tratamentos durante longos meses, às dores na zona 

lombar que se manterão no futuro e considerando-se o dano estético que as lesões 

geraram (v.g. passando a andar ligeiramente curvado, facto que lhe causa desgosto). 

Verifica-se, assim, que é distinta e autónoma a abordagem levada a cabo no acórdão 

recorrido, relativamente aos factos que integram o dano biológico, na vertente 

patrimonial e aos factos que integram os danos não patrimoniais. Ou dito de outro 

modo, inexiste qualquer duplicação indemnizatória, tratando-se de ressarcibilidade 

de factos e, portanto, de segmentos de danos autónomos e distintos entre si. Em suma, 

as indemnizações não têm por objecto o mesmo dano, e como tal inexiste qualquer 

duplicidade. 

III - A vertente patrimonial do dano biológico, encontra-se ressarcida pela atribuição, em 

sede jus laboral, de uma pensão pela desvalorização pela CGA. Face à questão 

suscitada pela recorrente, importa chamar à colação o conceito de recurso ordinário 

e o seu objecto e objectivo. Os recursos jurisdicionais são os meios processuais 

destinados a submeter a uma apreciação jurisidicional nova, a cargo de outro tribunal, 

certas decisões proferidas pelos tribunais. Os recursos destinam-se ao reexame das 

questões submetidas ao julgamento do tribunal recorrido. O tribunal de recurso 

aprecia e conhece de questões já conhecidas pelo tribunal recorrido e não de questões 

que antes não tenham sido submetidas à apreciação deste tribunal – o tribunal de 

recurso reaprecia o concretamente já decidido, não profere decisões novas. Assim 

sendo, não é lícito invocar no recurso questões que não tenham sido suscitadas, nem 

resolvidas na decisão de que se recorre. Destinam-se os recursos a reapreciar as 

decisões tomadas pelos tribunais de inferior hierarquia e não a decidir questões novas 

que perante eles não foram equacionadas. A preclusão do conhecimento pelo STJ de 

questões não suscitadas perante o Tribunal da Relação, apenas sofre as restrições 

advindas da natureza da questão levantada quando a sua apreciação deva ou possa 

fazer-se ex officio. Os recursos ordinários não servem para conhecer de novo da 

causa, mas antes para controlo da decisão recorrida. Neste sentido, veja-se Armindo 

Ribeiro Mendes, in Recursos em Processo Civil, págs. 140 e 175, e Recursos em 

Processo civil - Reforma de 2007, págs. 51, 81 e 131, bem como Miguel Teixeira de 

Sousa, in Estudos Sobre o Novo Processo Civil, Lisboa, Lex, 1997, págs. 395, com 

citação de numerosa jurisprudência e ainda na mesma senda, Lebre de Freitas e 

Ribeiro Mendes, Código de Processo Civil Anotado, vol. 3.º, Tomo. I, pág. 98. E 

também Abrantes Geraldes, in Recursos em Processo Civil, Novo Regime (DL 

303/2007, de 24-08), Almedina, 2008, pág. 23. É entendimento constante deste STJ, 

sobre a natureza e função processual do recurso, de que este não pode ter como 

objecto a decisão de questões novas, constituindo apenas um remédio processual que 

permite a reapreciação, em outra instância, de decisões expressas sobre matérias e 
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questões já submetidas e objecto de decisão do tribunal de que se recorre. Em fórmula 

impressiva: no recurso não se decide, com rigor, uma causa, mas apenas questões 

específicas e delimitadas, que tenham já sido objecto de decisão anterior pelo tribunal 

a quo e que um interessado pretende ver reapreciadas. Nessa medida é posição 

unânime no STJ, “que não pode conhecer de questões suscitadas pela primeira vez 

no processo, por via da revista interposta, a não ser que sejam questões de 

conhecimento oficioso”. Analisado o recurso subordinado (conclusões) interposto 

pela Demandada civil do acórdão da 1.º Instância para o Tribunal da Relação do 

Porto, verifica-se que a recorrente em momento algum alegou que ao valor arbitrado 

em 1.ª instância a título de dano biológico (na vertente de dano não patrimonial), se 

deveria ter em consideração (abatimento) o valor fixado, para o Demandante, a título 

de pensão pela desvalorização, pela CGA. É certo que no recurso subordinado pede 

uma redução do valor de indemnização a título de dano biológico para valor não 

superior a 20.000€ (na vertente de danos não patrimoniais), todavia, nunca colocou 

à ponderação do Tribunal da Relação a questão de redução deste valor tendo em 

consideração o valor fixado ao Demandante a título de pensão pela desvalorização, 

pela CGA. Essa questão não foi objecto do recurso interposto para o Tribunal da 

Relação. Isto é, em momento algum no recurso para o Tribunal da Relação a 

recorrente fez menção, ainda que a título subsidiário, da ponderação no valor a 

atribuir a título de dano biológico, do valor fixado ao Demandante a título de pensão 

pela desvalorização, pela CGA. Analisado o acórdão recorrido, conclui-se que esta 

questão não foi objecto de apreciação e decisão pelo TRP. Mas, também, não tinha 

de o ser, porque não foi alegada e não se trata de uma matéria de conhecimento 

oficioso. Trata-se, efectivamente, de uma questão nova, colocada agora ao STJ, 

nunca suscitada ou pedida pela recorrente na instância de hierarquia inferior, quando 

o podia ter feito. Dado tratar-se de uma questão nova, está vedada ao STJ o 

conhecimento de tal matéria. Um recurso ordinário interposto para o STJ visa 

reapreciar as questões que foram suscitadas e decididas pelo Tribunal da Relação e 

não decidir uma questão nova (não discutida anteriormente), como acontece na 

presente questão (sobre redução do valor da indemnização de dano biológico, na sua 

vertente patrimonial, face à fixação da pensão pela desvalorização de que o 

Demandante ficou afetado pela CGA). Mas, ainda que se entenda que tal não foi 

alegado pela recorrente, porque o Tribunal de 1.ª instância qualificou o dano 

(biológico) na vertente de danos não patrimoniais e não na vertente de dano 

patrimonial, situação que só ocorreu no acórdão recorrido, pelo que só quando 

confrontada com esta qualificação jurídica é que pode reagir à mesma, é nosso 

entendimento que não merece procedência a questão suscitada. Ora, antes de mais, 

mesmo que a CGA estivesse a pagar pensão pelo mesmo dano, alicerçado em 

acidente de trabalho, tal não seria impeditivo ou condicionador do arbitramento de 

indemnização de acordo com as regras civilísticas no âmbito deste processo. Quem 

responde em primeiro pela indemnização dos danos é o responsável pela reparação 

do acidente de viação. O que significa que, a existir duplicidade de reparação pelo 

mesmo dano, permitiria a desoneração do pagamento das prestações conexas com o 
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sinistro laboral pela entidade que as liquida, até ao montante da indemnização 

arbitrada em que exista tal coincidência. Mas não desonera a recorrida de pagar a 

indemnização emergente do acidente de viação. Nem sequer consiste em qualquer 

facto impeditivo da atribuição daquela. Tanto mais que nenhuma intervenção existe 

neste processo da CGA. Sucede que, para além disso, nem sequer, os factos dados 

como provados, permitem concluir pela identidade das compensações. Ou, se 

quisermos, pela existência de uma duplicidade de indemnizações que visam reparar 

o mesmo dano. Ou seja, apenas resulta dos factos dados como provados que a 

Direcção da CGA fixou ao demandante uma pensão mensal no valor de 229,75 €, 

com efeitos reportados a 14.06.2016. Desconhece-se se a mesma já está a ser 

abonada. Bem qual a causa fundante da atribuição dessa pensão. Ou seja, que danos 

a dita pensão visa compensar. O que não permite, sequer, que se conclua por uma 

coincidência com a compensação pelo dano biológico na vertente patrimonial (danos 

futuros pelos maiores esforços que o lesado tem de empreender). Também aqui não 

se pode concluir pela duplicidade de indemnizações. 

IV - Do montante indemnizatório a título de dano biológico. A recorrente considera 

excessivo a indemnização pelo dano biológico (na vertente patrimonial), 

considerando que não deveria exceder os 20.000€. Vejamos. O acórdão recorrido 

decidiu como base na equidade, considerando “justa e adequada a este título fixar a 

indemnização de 45.000,00€ a título de dano biológico”. A equidade “é a expressão 

da justiça no caso concreto, consistindo em atender ao condicionalismo de cada caso 

concreto, com vista a alcançar a solução equilibrada e justa, havendo que ter 

presentes as regras da boa prudência, do bom senso, da justa medida das coisas e da 

criteriosa ponderação das realidades da vida, bem como os padrões de indemnização 

adoptados pela jurisprudência.”. A intervenção do STJ quando está em causa a 

equidade é limitada. A equidade assenta nas particularidades da situação actual do 

caso em concreto, pelo que tratando-se de uma verdadeira questão de direito deve, 

em princípio, “esse juízo ser mantido, a não ser que o julgador extravase a margem 

de liberdade consentida pela norma que legitima o recurso à equidade, mormente se 

o critério adoptado se afastar de forma substancial e injustificada dos critérios ou 

padrões generalizadamente seguidos por uma jurisprudência evolutiva e actualista, 

pondo em causa a segurança na aplicação do direito e do princípio da igualdade”; 

“mais do que discutir a substância do casuístico juízo de equidade, ao STJ compete 

verificar se os critérios seguidos na decisão recorrida são passíveis de generalização 

para casos análogos com vista a poderem ser seguidos em casos equiparados”. Ou 

seja, compete apenas verificar se o “juízo equitativo formulado pela Relação (tendo 

em pano de fundo o previamente arbitrado pela 1.ª instância), dentro da margem de 

discricionariedade que lhe é consentida, se revela ou não colidente com os critérios 

jurisprudenciais que, numa perspetiva atualista, generalizadamente vêm sendo 

adotados, e se tal choque ocorreu de forma grosseira ou gritante. Ou seja, em termos 

de poder pôr em causa a segurança na aplicação do direito e o princípio da igualdade, 

devendo, para tanto, ter-se em consideração «todos os casos que mereçam tratamento 

análogo», como o exige o art. 8.º, n.º 3, do CC “. Desde logo, no cálculo da 
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indemnização pelo dano biológico deverá atentar-se à idade e o grau de 

desvalorização [critérios esses que são os usados pela Portaria n.º 377/2008, no 

quadro do anexo IV, menção também feita no preâmbulo: “A indemnização pelo 

dano biológico é calculada segundo a idade e o grau de desvalorização, apurado este 

pela Tabela Nacional para Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito 

Civil, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro, e com referência 

inicial ao valor da RMMG (retribuição mínima mensal garantida)”]. Sucede que, os 

tribunais, para lograr definir a indemnização equitativa para ressarcimento do dano 

biológico não podem, nem devem, sopesar apenas esses dois factores: idade e grau 

de incapacidade. Deverá atender-se, também, a todas as circunstâncias do caso 

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

profissional, os específicos danos, o grau de culpa, etc), e as decisões jurisprudenciais 

em casos similares, respaldo do princípio da igualdade. A indemnização pelo dano 

biológico é atribuída segundo a equidade, conforme o disposto no art. 566.º, 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. De notar que em relação à quantia de indemnização de dano biológico 

“não há que fazer qualquer dedução (a fim de, alegadamente, se evitar um 

enriquecimento injustificado resultante do recebimento antecipado de valores que a 

autora apenas receberia ao longo da vida), uma vez que se trata de indemnização 

fixada segundo a equidade (n.º 3 do art. 566.º do CC) e não de indemnização 

calculada de acordo com a fórmula da diferença (n.º 2 do art. 566.º do CC)”. Por 

outro lado, como já se referiu, a sindicância em relação à correcção do juízo de 

equidade deverá atender, na medida do possível, a indemnizações arbitradas em casos 

em que exista alguma similitude ou funcionem 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”. Posto isto, veja-se, a título 

exemplificativo, alguns recentes arestos do STJ, que decidiram do quantum de 

indemnizações por dano biológico, com défice funcional permanente da integridade 

físico-psíquica fixável em pontos aproximados ao caso concreto que analisamos 

nestes autos: - 32.000€ - à data do acidente a autora tinha 62 anos (factor que releva 

em si mesmo considerado e também por, a partir dele se poder inferir o factor 

“esperança média de vida”); ficou a padecer de lesão psico-física, com défice 

funcional fixado em 9,71 pontos e comprovada repercussão nas diferentes dimensões 

da sua vida, estando em causa uma situação em que a lesada não ficou a padecer de 

incapacidade para a sua profissão habitual, mas em que se reconhece ter sido afectada 

a sua capacidade geral, a atribuição da correspondente indemnização deve ser feita 

de acordo com juízos de equidade, nos termos do artigo 566.º, n.º 3, do CC [ac. STJ, 

Rel. Maria da Graça Trigo, 29.10.2020, Revista n.º 111/17.3T8MAC.G1.S1 - 2.ª 

Secção (Cível)]; - 30.000€ - por dano biológico a lesado de 49 anos na data da alta, 

que ficou a padecer de incapacidade permanente geral de 12 pontos que obriga a 

esforços suplementares no exercício da atividade profissional habitual e que aufere 

um rendimento anual líquido de € 11.877,84. [ac. STJ, Rel. Paulo Ferreira da Cunha, 
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30.06.2020, Revista n.º 313/12.9TBMAI.P1.S1 - 1.ª Secção (Cível)]; - 40.000,00€ - 

indemnização a título de dano biológico do autor que ficou com um Défice Funcional 

Permanente da Integridade Físico-Psíquica de 11 pontos percentuais, o que implica 

esforços suplementares e maior penosidade no desempenho de atividades 

profissionais, bem como restrições à realização de atos normais da vida corrente, 

familiar e social; à data do acidente, exercia a atividade de motorista de transportes 

públicos, que não ficou impossibilitado de continuar a exercer. Tinha 35 anos à data 

do acidente.   [ac. STJ. Rel. Maria Olinda Garcia, 17.10.2019, Revista n.º 

3717/16.4T8STB.E1. S1 - 6.ª Secção (Cível)]; - 100.000€ - fixado a título de 

indemnização do dano biológico sofrido pela autora, vítima de acidente de viação 

causado com culpa de terceiro, considerando o seguinte quadro provado: (i) tinha 38 

anos, (ii) auferia rendimento profissional anual de € 55 000; (iii) ficou com 

incapacidade temporária permanente de 11 pontos; (iv) terá cerca de 30 anos de vida 

activa e (v) receberá antecipadamente a indemnização.  (ac. STJ, Rel. Salreta Pereira, 

10.01.2017, Revista n.º 1965/11.2TBBRR.L1. S1 - 6.ª Secção Cível); -22.000€ - a 

indemnização pelo dano biológico, na vertente patrimonial, poderia ascender – em 

função dos parâmetros adoptados por este STJ – a quantia superior a € 30.000; Tendo 

ficado provado que: (i) o lesado tinha 43 anos de idade à data do acidente que o 

vitimou; (ii) apresenta lesões às quais é de atribuir uma IPP de 11 pontos; (iii) esta 

limitação se repercute na sua actividade profissional (agente de inseminação artificial 

de bovinos) já que, estando esta dependente de elevados níveis de força e destreza 

física, o seu exercício acarreta, actualmente, um esforço suplementar; (iv) faz 

esforços acrescidos para o exercício das actividades comuns por os movimentos do 

braço estarem condicionados; (v) antes do acidente era um homem robusto e 

saudável, apto para qualquer tipo de trabalho e colaborava na exploração agrícola da 

sua mulher. (ac. STJ, Rel. Maria da Graça Trigo, 14.12.2016, Revista n.º 

37/13.0TBMTR.G1. S1 - 2.ª Secção (Cível). 

V - Sopesando tudo o que ficou supra exposto, constata-se que a decisão do TRP, 

ponderou diversas circunstâncias necessárias para prolatar um juízo equitativo. No 

entanto, tendo em conta os valores arbitrados em casos similares, que a título 

exemplificativo supra se enumeraram, entende-se equitativo fixar a indemnização um 

pouco abaixo do valor arbitrado pelo TRP, fixando-a em 38.000€ (trinta e oito mil 

euros) a título de dano biológico, na sua vertente patrimonial. 

 

06-05-2021 

Proc. n.º 1169/16.8T9AVR.P2.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

 

 Recurso de revisão  

 Pressupostos 

 Acórdão 

 Cúmulo jurídico 
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 Recurso ordinário 

 Inadmissibilidade 

 

I - O recurso extraordinário de revisão de sentença transitada em julgado, com 

consagração constitucional no art. 29.º, n.º 6, da Lei Fundamental, constitui o meio 

processual vocacionado para reagir contra clamorosos e intoleráveis erros judiciários 

ou casos de flagrante injustiça, fazendo-se prevalecer o princípio da justiça material 

sobre a segurança do direito e a força do caso julgado. É assim que a segurança do 

direito e a força do caso julgado, valores essenciais do Estado de direito, cedem 

perante novos factos ou a verificação da existência de erros fundamentais de 

julgamento adequados a porem em causa a justiça da decisão. E compreende-se que 

assim seja, pois, importando o recurso de revisão o “sacrifício” do caso julgado, da 

estabilidade das decisões transitadas - corolário da segurança jurídica -, só deve ser 

admitido em casos pontuais e expressamente previstos na lei. E, no mesmo sentido, 

a jurisprudência deste STJ. O recurso de revisão pretende, pois, encontrar um ponto 

de equilíbrio, uma solução de concordância prática que concilie, até onde for 

possível, esses valores, essencialmente contraditórios. Esse equilíbrio é conseguido 

a partir do reconhecimento de que o caso julgado terá de ceder, embora só em casos 

excepcionais, sob pena de perturbação irremediável da garantia de pacificação a ele 

inerente, perante os interesses da verdade material e da justiça. Assim, o recurso de 

revisão constitui um meio extraordinário de reapreciação de uma decisão transitada 

em julgado e tem como fundamento principal a necessidade de se evitar uma sentença 

injusta, de reparar um erro judiciário, por forma a dar primazia à justiça material em 

detrimento de uma justiça formal. Daí que o CPP preveja, de forma taxativa, nas als. 

a) a g) do n.º 1, do art. 449.º, as situações que podem, justificadamente, permitir a 

revisão da sentença penal transitada em julgado. São elas: - Falsidade dos meios de 

prova, verificada por sentença transitada em julgado [al. a)]; - Sentença injusta 

decorrente de crime cometido pelo juiz ou por jurado relacionado com o exercício da 

sua função no processo [al. b)]; - Inconciliabilidade entre os factos que servirem de 

fundamento à condenação e os dados como provados noutra sentença, suscitando-se 

graves dúvidas sobre a justiça da condenação [al. c)]; - Descoberta de novos factos 

ou meios de prova que, em si mesmos ou conjugados com os que foram apreciados 

no processo, suscitem graves dúvidas sobre a justiça da condenação [al. d)]; - 

Condenação com fundamento em provas proibidas [al. e); - Declaração pelo Tribunal 

Constitucional, com força obrigatória geral, de norma de conteúdo menos favorável 

ao arguido que haja servido de fundamento à condenação [al. f)]; - Sentença de 

instância internacional, vinculativa do Estado Português, inconciliável com a 

condenação ou que suscite graves dúvidas sobre a sua justiça [al. g)]. 

II - Na presente situação, verifica-se que o que o ora recorrente pretende a reformulação 

do cúmulo jurídico e redução da medida concreta da pena única aplicada, por 

entender que a pena de prisão em que foi condenado no processo n.º 69/15.3GBCVD, 

por se tratar de uma pena de prisão suspensa na sua execução não deveria ter sido 

englobada na pena única, devendo a mesma manter a sua autonomia. Ora, 
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compulsado o requerimento de recurso proposto pelo arguido os fundamentos que 

invoca não são enquadráveis em nenhuma das alíneas do citado art. 449.º, do CPP, 

pois que os mesmos constituem, na verdade, uma mera discordância do recorrente 

quanto ao entendimento jurídico seguido no acórdão cumulatório, mas que não foi 

atempadamente suscitada nos autos, nomeadamente em sede de recurso ordinário. 

III - O recorrente, não alicerça o seu pedido em qualquer dos fundamentos de revisão, 

taxativamente, elencados nas alíneas do n. º 1, do art. 449. ° do CPP; O recorrente  

visa a alteração do acórdão cumulatório com o fundamento de na pena única se ter 

englobado a pena parcelar do processo n.º 69/15.3GBCVD, em que foi condenado 

em 3 anos e 6 meses de prisão, suspensa na sua execução, com a obrigação de 

entregar a quantia de setecentos e cinquenta euros à “Associação de Apoio aos 

Traumatizados Crânio-Encefálicos e suas Famílias”; Ora, a discordância do 

recorrente quanto ao acórdão que procede ao cúmulo jurídico, teria adequada 

expressão processual na impugnação da decisão, através de recurso ordinário, e não, 

como veio fazer, lançando mão do recurso extraordinário de revisão; Constitui 

jurisprudência uniforme deste STJ que o recurso extraordinário de revisão não é um 

substitutivo do recurso ordinário. Daí que, o presente recurso não possa servir para 

que o recorrente efective aqui, o direito ao recurso ordinário que não exerceu no 

momento próprio, perante a instância imediatamente superior á do tribunal da 

condenação; Para além de que, o recurso de revisão (com excepção das situações 

expressamente previstas no art. 449.°, n.º 1, do CPP, maxime nas suas duas últimas 

alíneas) incide sobre a questão de facto, não permitindo o reexame de questões de 

direito, não se incluindo a trazida pelo recorrente, em qualquer das situações 

catalogadas na citada norma processual. Assim e em síntese, o presente recurso, em 

substância, corporiza a impugnação de questão de direito (inclusão no cúmulo 

jurídico de pena suspensa), visando a redução da pena única (cfr. 449.º, n. º 3, do 

CPP), não se verificando, pois, qualquer dos fundamentos do art. 449.º, n.º 1, do CPP. 

IV - Em tais termos, o recurso de revisão não pode deixar de ser rejeitado, por ser 

manifestamente infundado, com a consequente condenação do Recorrente nos termos 

previstos na última parte do art. 456.º, do CPP. 

 

06-05-2021 

Proc. n.º 1523/18.0T8PTG-A.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

Clemente Lima 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Recurso de revista 

 Admissibilidade de recurso 

 Execução de sentença penal 

 Pedido de indemnização civil 

 Oposição à execução 
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 Título executivo 

 Falta de título 

 Conhecimento do mérito 

 Morte 

 Arguido 

 Extinção da instância 

 Habilitação de herdeiros 

 Caso julgado 

 Interpretação de sentença 

 

06-05-2021 

Proc. n.º 435/13.9JDLSB-C.L1.S1 - 5.ª Secção 

João Guerra (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Rejeição de recurso 

 Atenuação especial da pena 

 Inadmissibilidade 

 Pena única 

 Medida concreta da pena  

 

I - O acórdão da Relação que, em recurso, confirma integralmente a decisão da 1.ª 

instância, que aplicou penas singulares não superiores a 8 anos de prisão não é, nessa 

parte, recorrível para o STJ. 

II - A irrecorribilidade das penas parcelares não significa apenas que a sua medida fica 

intocada, mas coenvolve a insindicabilidade de todo o juízo decisório – absolvição 

ou condenação – efetuado, incluindo todas questões processuais relativas a essa 

decisão no tocante às penas singulares. De outro modo não se verificava 

irrecorribilidade. 

III - A irrecorribilidade das penas parcelares não implica, necessariamente, 

irrecorribilidade da pena única aplicada ao concurso; a pena única é recorrível 

quando aplicada em medida superior a 8 anos de prisão.  

IV - Sendo recorrível apenas a pena única, a questão da atenuação especial não é questão 

a decidir. A atenuação especial não incide sobre a moldura penal abstrata do cúmulo 

é uma operação prévia à determinação da concreta medida das penas singulares, quer 

à determinação da pena conjunta. 

V - Verificados os pressupostos da atenuação especial, ela incide sobre o limite máximo 

e o limite mínimo das molduras penais abstratas dos singulares crimes que 

beneficiam da atenuação, obtendo-se assim a moldura penal especialmente atenuada, 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

44 

Número 283 – Maio de 2021 

 

dentro da qual e por aplicação dos critérios dos arts. 40.º e 71.º, CP, se determina a 

medida concreta da pena.  

VI - A determinação da pena conjunta é uma operação posterior, quer à eventual 

atenuação especial da moldura penal abstrata, quer à subsequente escolha e fixação 

da medida da pena. 

VII - O crime nunca é título legítimo de aquisição de propriedade. 

 

13-05-2021 

Proc. n.º 45/14.3SMLSB.L1.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Rejeição de recurso 

 Pena única 

 Concurso de infrações 

 Pornografia de menores 

 Abuso sexual 

 Criminalidade violenta 

 Medida concreta da pena  

 

I - Em acórdão de Tribunal da Relação, confirmativo, nessa parte, de acórdão de 

Tribunal colectivo, mostra-se o arguido condenado em 11 penas, parcelares, de 

prisão, quatro de 1 ano e uma de 2 anos e 6 meses, por crimes de abuso sexual de 

crianças; três de 2 anos e 6 meses e duas de 2 anos, por crimes de pornografia de 

menores agravada; e uma de 9 meses, por crime de importunação sexual, praticados, 

conforme os casos, nas pessoas de cinco menores. 

II - Em cúmulo jurídico dessas penas, nos termos do art. 77.º, n.ºs 1 e 2, do CP, condenou-

o, ainda, o mesmo acórdão na pena conjunta de 6 anos de prisão, neste caso em lugar 

da de 4 anos e 6 meses, suspensa na sua execução por igual período e com sujeição 

a regime de prova, que tinha sido decretada em 1ª instância. 

III - A medida concreta da pena do concurso é determinada, tal como a das penas 

singulares, em função da culpa e da prevenção – arts. 40.º e 71.º do CP –, mas levando 

em linha de conta o critério específico da «consideração em conjunto dos factos e da 

personalidade do agente» previsto no art. 77.º, n.º 1, segundo segmento, do CP.  

IV - In casu: 

A gravidade do ilícito global é muito acentuada: os crimes de pornografia de menores 

agravada são de criminalidade violenta na definição do art.º 1º al.ª j) do CPP; o 

número global de ilícitos – 11 – e já considerável, principalmente tendo em conta a 

sua repartição, e reiteração, em vários actos relativamente a cada uma das vítima e 

os, significativos, 10 meses por que a conduta delituosa se protraiu; o grau de lesão 
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do bem jurídico atingido – a liberdade de autodeterminação sexual, em todos os 

casos; no enfoque, ainda, do livre desenvolvimento da sua personalidade no plano 

sexual quanto aos crimes em prejuízo das menores de 14 anos – é significativo em 

razão do número de actos e da sua potencialidade ofensiva, tanto maior quanto menor 

a maturidade das vítimas, quase todas ainda na fase inicial da adolescência; 

O grau de culpa do arguido é, igualmente, elevado, denotando a imagem global do 

facto firme e prolongada intenção de delinquir; 

Na sua relação com a personalidade unitária do arguido, o conjunto dos factos revela 

nítidos traços de tendência: embora sem registo anterior de crime da mesma natureza, 

os episódios criminosos, na sua concreta conformação, no seu contexto, na sua 

reiteração e no seu prolongamento no tempo, indiciam inclinação para a prática de 

crimes sexuais na pessoa de menores. 

V - Numa moldura abstracta de concurso de 2 anos e 6 meses a 18 anos e 3 meses de 

prisão e num quadro, assim, de ilicitude significativa – a exigir decidida reafirmação 

por via da pena dos valores criminais infringidos –, de forte resistência do arguido à 

observância do dever-ser jurídico penal e de inclinação criminosa – a reclamar pena 

que efectivamente o reaproxime do respeito dos inerentes valores –, e de culpa 

acentuada, bem se justifica a pena única de 6 anos de prisão que, necessária em vista 

da finalidades da punição, se adequa ao grau das exigências preventivas e à 

intensidade da culpa. 

 

13-05-2021 

Proc. n.º 137/18.0JACBR.C1.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Questão relevante 

 Medida da pena 

 Pena única 

 Reenvio do processo 

 Tribunal da Relação 

 

I - Nos termos do art. 608.º, n.º 2, do CPC, aplicável em processo penal por via do art. 

4.º do CPP, na sentença, «O juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham 

submetido à sua apreciação, excetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela 

solução dada a outras; não pode ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, 

salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras.» 

II - Significa isso que o tribunal deve tomar posição expressa e decidir não só sobre todas 

as questões cuja apreciação lhe seja requerida pelos sujeitos processuais e 

relativamente às quais não esteja impedido de se pronunciar, como sobre todas as 
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que deva conhecer ex officio, e digam, umas ou outras, respeito à relação material ou 

à relação processual. 

III - E tudo assim, sem embargo da isenção decorrente da prejudicialidade da solução 

dada às precedentes. E ponto sendo que se trate de verdadeiras questões, é dizer, de 

problemas concretos a decidir e não simples argumentos, opiniões ou doutrinas 

expendidos pelas partes na defesa das teses em presença. 

IV - O incumprimento desse dever de conhecimento representa a nulidade de omissão de 

pronúncia prevista no art. 379.º, n.º 1, al. c), do CPP, aplicável às decisões dos 

tribunais superiores por remissão do art. 425.º, n.º 4, do CPP. 

V - Nulidade essa sindicável ex officio em recurso, por força do art. 410.º, n.º 3, do CPP, 

e que, segundo o art. 122.º, n.º 1, do CPP, tem por consequência a invalidação do 

próprio acto em que ocorrer e de todos os que deles dependam e que por ela possam 

ser afectados. 

VI - Incorre na mencionada nulidade por omissão de pronúncia o acórdão de Tribunal da 

Relação que, em recurso de arguido tirado de acórdão condenatório de 1ª instância 

pela prática de vários crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de uma 

menor, conhecendo embora das questões do erro na fixação da matéria de facto, do 

erro na qualificação jurídica de um dos crimes, do erro na não unificação das 

condutas  por via da figura do crime de trato sucessivo – que todas julgou 

improcedentes – e do excesso da medida concreta das penas parcelares – que julgou 

manifestamente improcedente –, guarda completo silêncio quanto à do excesso da 

medida concreta da pena única que, igualmente, vinha suscitada no recurso. 

VII - Verificada tal omissão, cabe declaração de nulidade parcial do acórdão recorrido e 

devolução do procedimento ao Tribunal da Relação para seu suprimento. 

 

13-05-2021 

Proc. n.º 3922/18.9JAPRT.P1.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

 

 Escusa 

 Juiz de instrução 

 Suspeição 

 Imparcialidade 

 Abertura da instrução 

 

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. 
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III - Não basta saber que o juiz reúne as condições subjectivas necessárias ao exercício 

imparcial das suas funções; é, ainda, necessário que essa imparcialidade surja clara e 

linear para o comum dos cidadãos. 

 

13-05-2021 

Proc. n.º 29/20.2YGLSB.S1-A.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

Margarida Blasco 

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Rejeição de recurso 

 Homicídio qualificado 

 Impugnação da matéria de facto 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Audiência no Tribunal da Relação 

 Conferência 

 Composição do tribunal 

 Invalidade 

 

I - Sabendo que o Tribunal da Relação de Lisboa negou provimento a todos os recursos 

então apresentados, tendo mantido sem qualquer alteração a matéria de facto 

constante do acórdão de 1.ª instância, e tendo mantido inalterada a qualificação 

jurídica e as penas aplicadas a cada arguido, chegamos à conclusão, por força do 

disposto no art. 432.º, n.º n.º 1, al. b) e 400.º, n.º 1, al. f), ambos do CPP, que só é 

admitido o recurso quanto ao crime de homicídio qualificado em que os arguidos 

recorrentes foram condenados numa pena de prisão de 13 anos e 3 meses , 14 anos  e 

13 anos e quanto às penas únicas aplicadas de 13 anos  de prisão, 16 anos de prisão 

e 14 anos de prisão. 

II - Todas as questões relativas aos crimes singulares e eventuais nulidades do acórdão 

recorrido exclusivamente conexionadas com os crimes pelos quais os arguidos foram 

condenados em pena de prisão inferiores a 8 anos (com exceção do crime de 

homicídio) não poderão ser apreciadas; as nulidades deveriam ter sido invocadas 

perante Tribunal da Relação de Lisboa, nos termos do art. 615.º, n.º 4, do CPC, ex vi 

art. 4.º, do CPP, e no prazo estabelecido no art. 105.º, n.º 1, do CPP. 

III - Ainda que o recurso interposto para este Supremo Tribunal (nos termos do art. 410.º, 

n.º 1, do CPP)  possa “ter por fundamento quaisquer questões de que pudesse 

conhecer a decisão recorrida”, certo é que a apreciação das  imputações genéricas ou 

conclusivas apenas podem ser conhecidas por este Supremo Tribunal quando 

serviram de fundamento para uma nova decisão, nomeadamente uma nova 
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qualificação jurídica dos factos, distinta da anteriormente prolatada em 1.ª instância; 

não havendo qualquer alteração nem da matéria de facto nem da qualificação jurídica 

dos factos, tudo o relativo à matéria de facto provada ficou sedimentado com a 

prolação do acórdão do Tribunal da Relação. 

IV - A alegação da existência de factos conclusivos no âmbito da matéria de facto é 

distinta da alegação de nulidade do acórdão recorrido por omissão de pronúncia 

quanto à matéria de facto impugnada, nomeadamente, quando esta foi impugnada 

por ser integrada, segundo o recorrente, por factos conclusivos. 

V - Não tendo sido apreciados os recursos apresentados quanto às alegações relativas à 

matéria de facto o acórdão recorrido é nulo por omissão de pronúncia, nos termos do 

art. 379.º, n.º 1, al. c), do CPP. 

VI - Tendo sido requerida a audiência em recurso interposto para o Tribunal da Relação 

não só o recorrente não tem que pedir necessariamente a renovação da prova para 

que se possa considerar que deva ser realizada a audiência, uma vez que a audiência 

pode apenas ser requerida para debater certos pontos da motivação de recurso; sendo 

requerida a audiência, o direito a um processo equitativo determina a necessidade da 

sua realização para apreciação das questões de facto e de direito alegadas pelos 

recorrentese a total falta de justificação para a sua não realização constituiu uma 

violação do art. 6.º, da CEDH. 

VII - Nos termos do art. 419.º, n.º 3, al. c), do CPP, o recurso apenas pode ser julgado em 

conferência quando não tenha sido requerida a realização da audiência e não seja 

necessário proceder à renovação de prova nos termos do art. 430.º, do CPP; ou seja, 

apenas pode ser decidido em conferência se cumulativamente não tiver sido requerida 

a realização da audiência e se não for necessário proceder a renovação de prova. 

VIII - Não tendo sido rejeitado o recurso nos termos do art. 420.º, do CPP, os autos 

deviam ter sido conclusos ao presidente da seção para marcação da audiência (art. 

421.º, n.º 1, do CPP), devendo ser convocado, entre outros, o defensor (art. 421.º, n.º 

2, do CPP); seguir-se-ia a audiência nos termos do art. 423.º, do CPP (com a 

composição do tribunal em audiência nos termos do art. 430.º, do CPP),  e a 

deliberação nos termos do art. 424.º, do CPP, e 365.º, e ss, do CPP ex vi art. 424.º,  

n.º 2, do CPP. 

IX - se por um lado o tribunal não pode negar a pretensão do recorrente quanto ao pedido 

de realização de audiência e se, por outro lado, requerida a audiência a composição 

do tribunal deve ser a referida, a não realização daquela audiência não só constitui 

uma negação de um pedido do recorrente, como a deliberação de um recurso sem que 

tivesse sido cumprida a composição do tribunal que deveria ter ocorrido e sem que 

tivesse sido convocado o defensor. 

X - Tendo sido requerida a realização de audiência, e sem que a lei preveja qualquer 

hipótese ou possibilidade de não admissibilidade desta quando requerida nos termos 

do art. 411.º, n.º 5, 2.ª parte, do CPP, então necessariamente a composição do 

Tribunal a decidir deverá ser a imposta pelo disposto no art 429.º, n.º 1, do CPP; 

acresce que se tivesse sido convocada a audiência teria havido intervenção do 

defensor que assim não ocorreu. 
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20-05-2021 

Proc. n.º 22/18.5PFALM.L1. S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco (declaração de voto) 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena única 

 Furto qualificado 

 Roubo 

 Medida da pena 

 Cumprimento sucessivo 

 

I - De acordo com o disposto no artigo 77.º, n.º 1, do CP, quando alguém tiver praticado 

vários crimes antes de transitar em julgado a condenação por qualquer deles é 

condenado numa única pena.  E se, depois de uma condenação transitada em julgado, 

se mostrar que o agente praticou, anteriormente àquela condenação, outro ou outros 

crimes, importará também proceder à determinação de uma única pena em 

consonância com o disposto no artigo 77.º, do CP (artigo 78.º, n.º 1, do mesmo 

diploma). 

II - Como vem sendo sublinhado pela jurisprudência dos nossos Tribunais superiores, o 

trânsito em julgado de uma condenação fixa uma clara linha de separação entre os 

crimes cometidos antes e depois da censura judicial, impedindo que as penas 

correspondentes a todos eles sejam abrangidas por uma única pena conjunta, não 

havendo, pois, quanto às penas sofridas em consequência da prática de crime 

posterior ao trânsito em julgado de uma outra condenação criminal um concurso entre 

estas penas mas antes uma sucessão de penas. 

III - Não tendo o legislador nacional optado pelo sistema de acumulação material (soma 

das penas com mera limitação do limite máximo), nem pelo da exasperação ou 

agravação da pena mais grave (elevação da pena mais grave, através da avaliação 

conjunta da pessoa do agente e dos singulares factos puníveis, elevação que não pode 

atingir a soma das penas singulares nem o limite absoluto legalmente fixado), é 

forçoso concluir que, com a fixação da pena conjunta, se pretende sancionar o agente, 

não só pelos factos individualmente considerados, mas também e especialmente pelo 

respectivo conjunto,  e não como mero somatório de factos criminosos, mas enquanto 

revelador da dimensão e gravidade global do comportamento delituoso do agente, 

visto que a lei manda se considere e pondere, em conjunto (e não unitariamente), os 

factos e a personalidade do agente, como se o conjunto dos factos fornecesse a 

gravidade do ilícito global perpetrado.O todo não equivale à mera soma das partes e, 
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além disso, os mesmos tipos legais de crime são passíveis de relações existenciais 

diversíssimas, a reclamar uma valoração que não se repete, de caso para caso. 

IV - A este novo ilícito corresponderá uma nova culpa (que continuará a ser culpa pelo 

facto) mas, agora, culpa pelos factos em relação – afinal, a valoração conjunta dos 

factos e da personalidade, de que fala o Código Penal.Na avaliação da personalidade– 

unitária – do agente relevará, sobretudo, a questão de saber se o conjunto dos factos 

é reconduzível a uma tendência ou, eventualmente, mesmo a uma “carreira” 

criminosa, ou tão-só a uma pluriocasionalidade que não radica na personalidade: só 

no primeiro caso, não já no segundo, será cabido atribuir à pluralidade de crimes um 

efeito agravante dentro da moldura penal conjunta. Acresce que importará relevar o 

efeito previsível da pena sobre o comportamento futuro do agente (exigências de 

prevenção especial de socialização).Realce-se ainda que na determinação da medida 

das penas parcelar e única não é admissível uma dupla valoração do mesmo factor 

com o mesmo sentido: assim, se a decisão faz apelo à gravidade objectiva dos crimes 

está a referir-se a factores de medida da pena que já foram devidamente equacionados 

na formação das penas parcelares.Será, assim, o conjunto dos factos que fornece a 

gravidade do ilícito global perpetrado, sendo decisiva para a sua avaliação a conexão 

e o tipo de conexão que entre os factos concorrentes se verifique. Um dos critérios 

fundamentais em sede daquele sentido de culpa, numa perspectiva global dos factos, 

é o da determinação da intensidade da ofensa e dimensão do bem jurídico ofendido, 

sendo certo que assume significado profundamente diferente a violação repetida de 

bens jurídicos ligados à dimensão pessoal, em relação a bens patrimoniais. Por outro 

lado, importa determinar os motivos e objectivos do agente no denominador comum 

dos actos ilícitos praticados e, eventualmente, dos estados de dependência, bem como 

a tendência para a actividade criminosa expressa pelo número de infracções, pela sua 

permanência no tempo, pela dependência de vida em relação àquela actividade.Na 

avaliação da personalidade expressa nos factos é todo um processo de socialização e 

de inserção, ou de repúdio pelas normas de identificação social e de vivência em 

comunidade, que deve ser ponderado.  

V - O art. 77.º, n.º 2, do CP, por seu turno, estabelece que pena aplicável tem como limite 

máximo a soma das penas concretamente aplicadas aos vários crimes, não podendo 

ultrapassar 25 anos, tratando-se de pena de prisão e 900 dias tratando-se de pena de 

multa; e como limite mínimo a mais elevada das penas concretamente aplicadas aos 

vários crimes.Será, assim, o conjunto dos factos que fornece a gravidade do ilícito 

global perpetrado, sendo decisiva para a sua avaliação a conexão e o tipo de conexão 

que entre os factos concorrentes se verifique. O concurso de crimes tanto pode 

decorrer de factos praticados na mesma ocasião, como de factos perpetrados em 

momentos distintos, temporalmente próximos ou distantes. Por outro lado, o 

concurso tanto pode ser constituído pela repetição do mesmo crime, como pelo 

cometimento de crimes da mais diversa natureza. Por outro lado, ainda, o concurso 

tanto pode ser formado por um número reduzido de crimes, como pode englobar 

inúmeros crimes. 
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VI - Revertendo ao caso concreto, o recorrente, no período compreendido entre Maio de 

2012 e Novembro de 2015, praticou:1 crime de roubo; 14 crimes de furto qualificado, 

sendo 1 deles na forma tentada; 9 crimes de condução sem habilitação legal; 1 crime 

de falsidade de depoimento, cuja pena já foi declarada extinta pelo cumprimento; 2 

crimes de detenção de arma proibida; 1 crime de falsas declarações. 

VII - Nos termos do art. 77.º, n.º 2, do CP o limite mínimo é de 3 anos de prisão (a mais 

elevada das penas concretamente aplicadas aos vários crimes) e o limite máximo de 

25 anos de prisão (a soma das penas concretamente aplicadas aos vários crimes, não 

podendo ultrapassar 25 anos). Foi aplicada, em cúmulo, a pena de prisão de 12 anos 

de prisão. 

VIII - E, no período compreendido entre Dezembro de 2015 e Março de 2016, praticou: 

4 crimes de furto qualificado; 1 crime de furto simples; 3 crimes de condução sem 

habilitação legal; 1 crime de desobediência. 

IX - Nos termos do art. 77.º, n.º 2, do CP, o limite mínimo é de 2 anos de prisão (a mais 

elevada das penas concretamente aplicadas aos vários crimes) e o limite máximo de 

10 anos e 3 meses de prisão (a soma das penas concretamente aplicadas aos vários 

crimes). Foi aplicada, em cúmulo, a pena de prisão de 6 anos de prisão. 

X - No caso presente, a maioria dos crimes perpetrados pelo arguido são da mesma 

natureza, crimes contra o património – furto qualificado, sendo que no caso do 1.º 

bloco foi ainda condenado por 1 crime de roubo, e com excepção destes, os crimes 

de falsidade de depoimento (este extinto por cumprimento), falsas declarações e 

desobediência (crime contra a realização da justiça), e de detenção de arma proibida 

(crime contra a vida e integridade física). 

XI - Verifica-se que a sua prática ocorreu no período decorrido entre 2012 e 2016. 

XII - As penas sofridas pelo arguido no âmbito dos referidos processos têm idêntica 

natureza- penas de prisão - sendo de registar que aqueles em que foi condenado em 

pena suspensa, as mesmas foram revogadas (PCC n.º 84/13.1PCMTS e PCS 

n.º58/14.5GCPTG). 

XIII - De referir, que as condutas ilícitas apreciadas nos processos onde foram aplicadas 

as penas que aqui se cumulam são, em tudo, similares, revelando uma repetição que 

não abona em favor do arguido, mas que se encontra circunstanciada no tempo, entre 

2012 e 2016.  

XIV - Será de assinalar igualmente que, na maioria dos casos, agiu sempre o arguido 

motivado pela apropriação de bens, sabendo que os mesmos não lhe pertenciam e 

que actuava lesando o património dos seus proprietários (furtos), sendo que em 1 

situação constrangeu aqueles (roubo). 

XV - São, deste modo, elevadas as exigências de prevenção geral que se fazem sentir e 

igualmente elevadas as necessidades de prevenção especial, em face do percurso de 

vida do arguido, sendo elevada a sua culpa (evidenciando, na prática dos factos e na 

data em que estes ocorreram, total insensibilidade em relação à lesão dos bens 

jurídicos tutelados pela norma incriminatória em que o seu comportamento se 

traduziu). 
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XVI - Desde logo, na fixação da pena única encontrada, ponderou o Tribunal recorrido 

as condenações impostas nos diversos processos que integram os presentes cúmulos 

jurídicos. Da análise dos factos assentes, decorre do acórdão recorrido que foram 

ponderados os elementos constantes em todos os processos, o Certificado de Registo 

Criminal (CRC) do arguido, o Relatório Social junto aos autos, a globalidade dos 

factos cometidos pelo mesmo nos referidos processos, a sua personalidade, bem 

como as suas condições sócio-económicas, familiares, pessoais, as elevadas 

exigências de prevenção geral e a elevada culpa do arguido (evidenciando, na prática 

dos factos e na data em que estes ocorreram, total insensibilidade em relação à lesão 

dos bens jurídicos tutelados pela norma incriminatória em que o seu comportamento 

se subsume). 

XVII - Concordamos com a reflexão e ponderação feitas no acórdão recorrido, 

nomeadamente que as exigências de prevenção geral são muito elevadas, por se 

entender que os crimes contra o património e contra bens pessoais são os mais 

praticados no nosso país e provocam grande alarme social na comunidade;  o grau de 

ilicitude refletido no facto e no desvio de valores impostos pela ordem jurídica é 

médio-elevado em todas as situações, considerando que não existem elementos não 

compreendidos no tipo que agravem as condutas do arguido; a intensidade do dolo é 

elevada porque o arguido atuou sempre com dolo direto porquanto representou os 

factos criminosos e atuou com intenção de os realizar; o valor dos bens subtraídos 

que leva a considerar graves, as consequências das condutas; quanto à conduta 

anterior aos crimes relevam negativamente os extensos antecedentes criminais, 

donde, apesar da juventude do arguido, à data da prática dos factos, avultam 

anteriores condenações por crime da mesma natureza, o que significa que as 

advertências traduzidas naquelas penas para que encetasse uma conduta em 

conformidade com o direito de nada lhe serviram, antes de praticar tanto os factos 

em apreciação como outros tantos, todos contra o património, antes e depois dos ali 

em apreciação que determinaram a sua privação da liberdade, resultando assim uma 

violação reiterada no tempo da norma jurídica em apreço. 

XVIII - A favor do arguido apenas podem ser consideradas as seguintes circunstâncias: a 

sua postura em audiência de cúmulo e a sua juventude. 

XIX - Entendemos que são adequadas à medida da culpa do arguido, correspondendo ao 

mínimo de pena imprescindível à tutela dos bens jurídicos e das expectativas 

comunitárias e, só nesta medida fixada, poderá ser adequada a satisfazer a sua função 

de socialização, as seguintes penas: 10 anos de prisão e 5 anos e 6 meses de prisão.  

 

20-05-2021 

Proc. n.º 12/15.0GBSTR.0GBSTR.E1. S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

 

 Tribunal da Relação 

 Acórdão 
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 Foro especial 

 Arguido 

Juiz 

Violência doméstica 

 Matéria de facto 

 Falta de fundamentação 

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

 Qualificação jurídica  

 Medida da pena 

 Pena de prisão 

 Pedido de indemnização civil 

 Indemnização 

 

I - O acórdão recorrido, na medida em que fundamentado com respeito pelo disposto no 

artigo 374.º n.º 2, do CPP, não padece de qualquer invalidade; de par, não evidencia 

qualquer vício de procedimento, traduzido ademais na discordância relativamente ao 

julgamento da matéria de facto;  e não se verifica qualquer erro de julgamento, seja 

em matéria de facto seja em matéria de direito, designadamente em sede de 

qualificação jurídica dos factos, de escolha e medida da pena e de fixação do 

montante indemnizatório. 

 

20-05-2021 

Proc. n.º 88/16.2PASTS.S2 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Matéria de facto 

 Identidade de factos 

 Pena de multa 

 Prestação de trabalho a favor da comunidade 

 Prazo perentório 

 Rejeição de recurso 

 Inadmissibilidade 

 

I - Só a identidade das situações de facto ponderadas nos acórdãos em conflito consente 

a conclusão de que se verificam soluções opostas relativamente à mesma questão de 

direito como é suposto no n.º 1 do art. 437.º do CPP – identidade que, no caso, não 

se verifica.  

 

20-05-2021 
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Proc. n.º 183/17.0IDFAR-B.E1-A.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Prisão preventiva 

 Prazo da prisão preventiva 

 Acórdão 

 Tribunal da Relação 

 Tráfico de estupefacientes 

 Pena de prisão 

 Dupla conforme 

 Recurso para o Tribunal Constitucional 

 

I - No caso de o arguido ter sido condenado a pena de prisão em 1.ª instância e a decisão 

condenatória ter sido confirmada em sede de recurso ordinário, o prazo máximo da 

prisão preventiva eleva-se para metade da pena que tiver sido fixada.  

 

20-05-2021 

Proc. n.º 220/19.4JELSB-B.S1 - 5.ª Secção 

António Gama (Relator) 

João Guerra 

Clemente Lima 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Taxa sancionatória excecional 

 Ato processual 

 Manifesta improcedência 

 Direito de defesa 

 Direito ao recurso 

 

I - É admissível recurso para o STJ de acórdão da Relação que condena na taxa 

excepcional prevista no art. 10.º do RCP, ao abrigo do n.º 6 do art. 27.º do RCP. 

II - A taxa sancionatória excepcional em processo penal vem prevista no art. 521.º do 

CPP, que se limita, quanto aos sujeitos processuais, a remeter para o art. 531.º do 

CPC. Não tem natureza tributária, mas sim sancionatória, o que significa que ela se 

destina a punir uma conduta processual reprovável. 

III - A lei fornece um critério muito lato ou flexível para a caracterização dos actos 

susceptíveis desta sanção: a manifesta improcedência; e, cumulativamente, ainda a 

falta de prudência ou diligência devidas. E acentua no texto do artigo, como também 

na epígrafe, o carácter excepcional da sanção, que funciona como elemento 

integrante da própria cominação. 
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IV - O que significa, em síntese, que esta taxa poderá/deverá ser aplicada só quando o 

acto processual praticado pela parte seja manifestamente infundado, tendo ainda a 

parte revelado nessa prática falta de prudência ou de diligência, a que estava 

obrigada, assumindo o acto um carácter excepcionalmente reprovável, por constituir 

um desvio acentuado e injustificado à tramitação regular e adequada do processo. 

Tipicamente cabe nessa previsão a utilização de meios não previstos na lei ou a sua 

utilização abusiva para dificultar a marcha do processo, ou seja, a prática de actos 

meramente dilatórios completamente infundados. 

V - O uso da faculdade prevista no art. 531.º, do CPC no processo penal deve ser objecto 

de especial rigor, para não ser posto em causa o direito das partes a usufruir 

plenamente dos seus direitos de defesa ou de patrocínio dos seus interesses 

processuais. Ou seja, não se deve confundir a defesa enérgica e exaustiva desses 

interesses com o seu uso desviante e perverso. Só neste caso se justificará o 

sancionamento nos termos do citado art. 531.º do CPC. 

VI - No caso autos, a arguida recorreu para o Tribunal da Relação de uma sentença de 1ª 

instância que a condenou em pena de multa pela prática de crime de gravação e de 

fotografias ilícitas e em indemnização a favor da ofendida/demandante. Arguiu, a 

extinção do procedimento criminal por prescrição, a violação do disposto no art. 

355.º n.º 1 do CPP, a insuficiência da acusação, a contradição entre dois dos factos 

provados e o incorrecto julgamento da matéria de facto dada como não provada. E 

fez subir um recurso, retido, que indeferira arguições de prescrição do procedimento 

criminal e nulidades processuais. 

VII - Os recursos foram julgados totalmente improcedentes, tendo a arguida sido, ainda, 

condenada na taxa sancionatória excepcional de 12 UC's. 

VIII - Mesmo não sendo um modelo de boa sustentação e viabilidade –  bem longe disso, 

aliás, como o acórdão da Relação proficientemente demonstra –, ainda assim 

considera-se que não é caso de utilização dos instrumentos recursórios em situação 

de total insustentabilidade do ponto de vista da fundamentação jurídica e 

incompatível com o respeito pelos princípios da boa-fé e da cooperação processuais 

e da diligência e prudência minimamente exigíveis.  

IX - Constituindo, no caso, aquela utilização o preço reclamado pelo princípio da 

plenitude das garantias de defesa na vertente do direito ao recurso consagrado no art. 

32.º, n.º 1, do CRP, que, uma das mais importantes pedras de toque da ideia do Estado 

de Direito Democrático proclamada no art. 2º da CRP, assume como princípio 

civilizacional a existência de pelo menos um grau de recurso da sentença 

condenatória criminal. 

X - Pelo que se não justifica a imposição da taxa sancionatória excepcional. 

 

20-05-2021 

Proc. n.º 1573/17.4T9CSC.L1.S1 - 5.ª Secção 

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 
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 Mandado de Detenção Europeu 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Identidade do arguido  

 Erro de identidade 

 Apreciação da prova 

 Falta 

 Alegações orais  

 

I -  O erro de identidade é o primeiro dos fundamentos de oposição ao pedido de entrega 

(art. 21.º, n.º 2, Lei 65/2003). 

II - Em tema identificação em processo penal bastam «as indicações tendentes à 

identificação do arguido» art. 283.º, n.º 3, al.a), do CPP. O requerido visado por 

«processo de extradição» pode ser identificado por um dos vários meios previstos no 

art. 250.º CPP. 

III - A realização de alegações orais em momento posterior ao da audição do requerido, 

deve ocorrer nos casos em que há produção de prova e a prova produzida é relevante 

para a decisão do MDE, nomeadamente quando estão em causa motivos de não 

execução do MDE, situações em que o MP e o requerido podem discretear sobre o 

resultado da diligência, habilitando o tribunal com os seus pontos de vista sobre a 

questão. 

IV - Não havendo produção de prova, se as posições decorrem já do pedido formulado 

pelo MP e da resposta do extraditando, não se descortina motivo para haver lugar a 

alegações, cuja omissão neste contexto não viola o art. 21.º, n.º 5, da Lei 65/2003.  

 

27-05-2021 

Proc. n.º 82/21.1YRPRT.S1 - 5.ª Secção 

António Gama (Relator) 

João Guerra 

Helena Moniz 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Tempestividade 

 Recurso para o Tribunal Constitucional 

 Decisão sumária 

 Reclamação para a conferência 

 Trânsito em julgado 

 Extemporaneidade 

 Rejeição de recurso 

 

I - Se a recorrente decidiu não reclamar e pretendia aproveitar o encurtamento do prazo 

de trânsito, devia ter exteriorizado essa decisão no processo pendente no Tribunal 

Constitucional, pois, como a requerente aceitará, aquela sua decisão pessoal para ter 
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relevo processual deve ser exteriorizada pelo meio processual próprio, e não foi. 

Admitindo, por comodidade de raciocínio, que o MP, mesmo na veste de defensor 

do interesse da arguida não pudesse reclamar, mas apenas a arguida podia agir 

processualmente contra a Decisão Sumária, por ser a única com interesse na causa, 

decidindo ela não agir, o que se segue não é o transito em julgado da decisão do TC, 

mas o decurso do prazo de reclamação. No caso, a decisão considera-se transitada 

em julgado logo que não seja suscetível de reclamação (art. 628.º CPC, ex vi art. 69.º 

LTC), e o prazo de reclamação é de dez dias (art. 149.º, CPC ex vi art. 69.º LTC). 

Escoado este prazo as decisões transitam: a do TC e a do TRL. Na mesma data, 

conforme resulta do art. 80.º/4, Lei 28/82. 

II - O trânsito em julgado de uma decisão desempenha um papel fulcral na segurança 

jurídica. Conforme jurisprudência uniforme deste STJ, uma decisão considera-se 

transitada em julgado logo que não seja suscetível de recurso ordinário ou de 

reclamação (art. 628.º, CPC, ex vi art. 4.º, CPP, ac. STJ 11.03.2021, 

http://www.dgsi.pt). E deixa de ser suscetível de reclamação transcorrido o respetivo 

prazo ou se, em momento anterior, os sujeitos processuais com legitimidade para tal 

renunciarem expressamente a arguição de nulidades e o despacho a reconhecer o 

trânsito em julgado ocorrer antes da interposição do recurso para fixação de 

jurisprudência (art. 107.º/1, CPP, ac. STJ 21.04.2010, http://www.dgsi.pt). 

III - Concluindo: Interposto recurso de fixação de jurisprudência antes do trânsito em 

julgado da decisão proferida no acórdão recorrido, leva à rejeição (art. 441.º, n.º 1, 

do CPP), porque não se verificam os fundamentos do recurso extraordinário exigidos 

pelo art. 437.º, n.ºs 2 e 4 e art. 438.º, n.º 1, do CPP [PEREIRA MADEIRA, Código 

de Processo Penal Comentado, 2021, p. 1409, ac. STJ 19-03-2003 (SIMAS 

SANTOS), ac. STJ 11-12-2012 (ISABEL PAIS MARTINS), disponíveis em 

www.dgsi.pt]. 

 

27-05-2021 

Proc. n.º 105/20.1SHLSB-A.L1-A.S1 - 5.ª Secção 

António Gama (Relator) 

João Guerra 

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Testemunha 

 Audiência de julgamento 

 Falsidade de depoimento ou declaração 

 Sentença 

 Trânsito em julgado 

 Admissibilidade 

 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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I - Novos factos ou meios de prova é uma indicação alternativa; factos, são os factos 

probandos; elementos de prova, os meios de prova relativos a esses factos. 

II - Só há lugar à revisão da sentença com base em falsidade de depoimento, se a 

falsidade resultar de uma outra sentença transitada em julgado. 

 

27-05-2021 

Proc. n.º 205/18.8GCAVR-B.S1 - 5.ª Secção 

António Gama (Relator) 

João Guerra 

Clemente Lima 

 

 Quebra de sigilo bancário 

 Comissão Parlamentar de Inquérito 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Banco de Portugal 

 Recusa 

 Falta de entrega 

 Documento 

 Relatório final 

 Violação de segredo 

 Liberdade de comunicação 

 Admissibilidade 

 

27-05-2021 

Proc. n.º 12/21.0YFLSB - 5.ª Secção 

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

João Guerra 

 

 Habeas corpus 

 Tráfico de estupefacientes  

 Pena de prisão 

 Trânsito em julgado 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Cumprimento de pena 

 Princípio da especialidade 

 Revogação 

 Liberdade condicional 

 Cumprimento sucessivo 

 Princípio da atualidade 

 

I - Nos termos previstos nos nºs. 1 e 2, do art. 27.º, da CRP, sob a epígrafe direito à 

liberdade e à segurança, (i) “todos têm direito à liberdade e à segurança” e (ii), 
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“ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, a não ser em 

consequência de sentença judicial condenatória pela prática de acto punido por lei 

com pena de prisão”. 

II - Por sua vez, o n.º 1, do art. 31.º, da CRP, sob a epígrafe de habeas corpus, prescreve 

que “haverá habeas corpus contra o abuso de poder, por virtude de prisão ou detenção 

ilegal”.  Trata-se de um direito subjetivo (direito-garantia) reconhecido para a tutela 

de um outro direito fundamental, dos mais importantes, o direito à liberdade pessoal- 

Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, II, Editorial Verbo, p. 260. 

III - O n.º 2, do art. 222.º, do CPP, sob a epígrafe de habeas corpus em virtude de prisão 

ilegal, determina que, relativamente a pessoa presa, o pedido “deve fundar-se em 

ilegalidade da prisão proveniente de: a) ter sido efectuada ou ordenada por entidade 

incompetente; b) ser motivada por facto pelo qual a lei a não permite; ou c) manter-

se para além dos prazos fixados pela lei ou por decisão judicial.” 

IV - A providência de habeas corpus configura um incidente que visa assegurar o direito 

à liberdade constitucionalmente garantido (revisitem-se os citados arts. 27.º, n.º 1 e 

31.º, n.º 1, da CRP), com o sentido de pôr termo às situações de prisão ilegal, 

designadamente motivada por facto pelo qual a lei a não permite ou mantida para 

além dos prazos fixados na lei ou por decisão judicial (revisite-se o citado art. 222.º, 

n.ºs 1 e 2, als b) a c), do CPP). Em suma, a providência habeas corpus apenas pode 

ser utilizada para impugnar os precisos casos de prisão ilegal nos termos do citado 

n.º 2, do art. 222.º, do CPP. 

V - Aliás, como tem sido sublinhado na jurisprudência tirada neste STJ, a providência de 

habeas corpus constitui uma medida extraordinária ou excepcional de urgência (no 

sentido de acrescer a outras formas processualmente previstas de impedir ou reagir 

contra prisão ou detenção ilegais) perante ofensa grave à liberdade com abuso de 

poder, sem lei ou contra a lei; não constitui um recurso sobre actos de um processo 

através dos quais é ordenada ou mantida a privação da liberdade do arguido, nem um 

sucedâneo dos recursos admissíveis, que são os meios adequados de impugnação das 

decisões judiciais (arts. 399.º e ss., do CPP). A providência não se destina a apreciar 

erros de direito nem a formular juízos de mérito sobre decisões judiciais 

determinantes da privação da liberdade. A procedência do pedido de habeas corpus 

pressupõe, na esteira do que se tem decidido uniformemente neste STJ, a actualidade 

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

VI - Cumpre assim, sinalizar que, diante dos citados preceitos, a jurisprudência deste STJ 

tem sedimentado a interpretação de que a providência de habeas corpus não cuida da 

reanálise do caso trazido à sua apreciação, mas tão só pretende almejar a constatação 

de uma ilegalidade patente, em forma de erro grosseiro ou de manifesto abuso de 

poder. 

VII - No seu requerimento de habeas corpus, o peticionante invoca que: foi detido em 

Espanha, em execução do MDE expedido nos presentes autos; não renunciou ao 

princípio da especialidade consagrado na Decisão Quadro 2002/584 JAR, do 

Conselho da União Europeia – artis. 13.º, n.º 1 e 27.º, n.º 2; foi notificado em 

27.04.2021, da decisão proferida no âmbito do processo que corre termos no TEP, 
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que desde o dia 19-03-2021 foi desligado dos presentes autos, o qual fundamentou o 

MDE e a sua prisão, e passou a estar ligado ao Proc. n.º X. Assim, deve ser declarado 

nulo e de nenhum efeito o mandado de detenção ordenado, restituindo o ora 

peticionante à liberdade, uma vez que se encontra a cumprir pena de prisão à ordem 

de outro processo. 

VIII - O ora peticionante foi condenado nos presentes autos pela prática de um crime de 

tráfico de estupefacientes p.e p. pelo art. 21.º, n.º 1, do DL n. º15/93, de 22-01, na 

pena de 5 anos de prisão efectiva. Na sequência do trânsito do acórdão condenatório, 

foi ordenada a emissão de mandados de detenção do arguido para cumprimento da 

pena de prisão. Foi emitido um MDE, tendo o arguido sido detido em Espanha e 

entregue às autoridades nacionais. Ora, o MDE foi assinado a 14-09-2020, por um 

Juiz. O arguido foi detido em Espanha em 17-10-2020 e deu entrada no EP de Lisboa 

em 04-11-2020. Foi homologada a liquidação da pena por despacho de 09-03-2021, 

o qual foi comunicado ao TEP, ao arguido e às demais entidades mencionadas no art. 

477.º, n.º 1, do CPP. De tudo isto resulta que a prisão do ora peticionante não 

preenche qualquer um dos fundamentos estabelecidos nas als. do n.º 2, do art. 222.º, 

do CPP, designadamente ter sido ordenada por entidade incompetente, motivada por 

facto pelo qual a lei a não permite, ou mantida para além dos prazos fixados na lei 

ou por decisão judicial. Razões que podem levar ao indeferimento da presente 

providência de habeas corpus. 

IX - Invoca o ora peticionante que foi notificado em 27-04-2021, que se encontra em 

cumprimento do remanescente de uma pena de prisão, em que foi condenado no Proc. 

n.º X. A decisão que procedeu à revogação da liberdade condicional determinou a 

interrupção, com efeitos a 19-03-2021 (data do trânsito em julgado da decisão no 

Proc. n.º X) do cumprimento da pena em execução nos presentes autos, passando o 

ora peticionante a cumprir o remanescente da pena resultante de revogação de 

liberdade condicional naquele Proc. nº X. Encontra-se, deste modo, desligado dos 

presentes autos, passando a estar ligado ao Proc. X. O que viola o princípio da 

especialidade a que não renunciou, aquando do seu interrogatório na Audiência 

Nacional, quando foi detido ao abrigo do MDE.  

X - Alega, pois, o peticionante que não renunciou ao princípio da especialidade 

consagrado na Decisão Quadro 2002/584 JAR do Conselho da União Europeia – arts. 

13.º, n.º 1 e 27.º, n.º 2, pelo que deve ser declarado nulo e de nenhum efeito o MDE 

ordenado, e ser restituído à liberdade, uma vez que se encontra a cumprir pena de 

prisão à ordem de outro processo. Ora, independentemente das razões agora 

invocadas, nomeadamente que o desligamento do arguido deste processo e o seu 

ligamento ao Proc. n.º X possa eventualmente, violar o princípio da especialidade 

consagrado na Lei n.º 65/2003, a verificar-se, tal só pode ser alegado e decidido no 

âmbito do(s) processo(s) em foi determinado o cumprimento de pena de prisão (e ao 

qual se encontra ligado). Resulta, deste modo, e pese embora o peticionado pelo 

arguido, que não lhe assiste razão, não sendo este o meio de reagir à decisão proferida 

nos presentes autos.  
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XI - Acresce, ainda, que a providência de habeas corpus não visa apreciar eventuais 

ilegalidades pretéritas, sendo que o controlo efetuado pelo STJ, nesta providência, 

tem como objecto a situação existente tal como promana da decisão que aplica a pena 

de prisão, apelidada de detenção ilegal pelo ora requerente. A procedência do pedido 

de habeas corpus pressupõe, na esteira do que se tem decidido uniformemente neste 

STJ, a actualidade da ilegalidade da prisão reportada ao momento em que é apreciado 

o pedido. Cumpre assim, sinalizar que, diante dos citados preceitos, a jurisprudência 

deste STJ tem sedimentado a interpretação de que a providência de habeas corpus 

não cuida da reanálise do caso trazido à sua apreciação, mas tão só pretende almejar 

a constatação de uma ilegalidade patente, em forma de erro grosseiro ou de manifesto 

abuso de poder, i.e., a providência dirige-se contra a prisão ilegal, a uma efetiva 

privação da liberdade, pois que somente a atualidade da prisão ilegal pode justificar 

qualquer dos actos que possam decorrer do seu deferimento. Com efeito, o 

peticionante encontra-se em cumprimento do remanescente de uma pena de prisão, 

em que foi condenado no Proc. n.º X, resultante da decisão de revogação da liberdade 

condicional e que determinou que se procedesse ao desligamento do arguido dos 

presentes autos (Proc. n.º Y). Essa decisão foi subscrita por um Juiz do TEP. E foi 

proferida em consequência da revogação da liberdade condicional referente a uma 

pena aplicada naquele Proc. n.º X. O cumprimento de pena refere-se, pois, ao 

remanescente daquela pena. Dizendo por outras palavras: a prisão que o peticionante 

cumpre actualmente não é a decorrente da condenação do acórdão do TRE e posta 

em causa na presente providência, mas uma outra, que por falta de observância do 

princípio da actualidade, também obstaria à sua procedência. De tudo isto resulta que 

a prisão do ora peticionante não preenche qualquer um dos fundamentos 

estabelecidos em qualquer uma das als. do n.º 2, do art. 222.º, do CPP, 

designadamente ter sido efectuada ou ordenada por entidade incompetente, motivada 

por facto pelo qual a lei a não permite, ou mantida para além dos prazos fixados na 

lei ou por decisão judicial. Como tal, não pode a petição de habeas corpus, em apreço, 

deixar de ser indeferida, por falta de fundamento bastante (art. 223.º, n.º 4, al. a), do 

CPP). 

 

27-05-2021 

Proc. n.º 1/17.0GCEVR-H.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

Clemente Lima 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena única 

 Furto 
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 Furto qualificado 

 Burla qualificada 

 Medida concreta da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial  

 

I - O objecto do presente recurso cinge-se, unicamente, à apreciação da medida da pena 

de prisão aplicada após a realização de audiência e elaboração do acórdão de cúmulo 

jurídico levado a cabo nos presentes autos, entendendo o recorrente que considera a 

pena única excessiva e que a mesma não deve ser superior a 6 anos e 6 meses de 

prisão. Por seu turno o Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal de 1.ª 

Instância entende que a necessidade e adequação da pena única se deve fixar entre os 

10 anos e 6 meses ou 11 anos de prisão.  

II - De acordo com o disposto no art. 77.º, n.º 1, do CP, quando alguém tiver praticado 

vários crimes antes de transitar em julgado a condenação por qualquer deles é 

condenado numa única pena.  E se, depois de uma condenação transitada em julgado, 

se mostrar que o agente praticou, anteriormente àquela condenação, outro ou outros 

crimes, importará também proceder à determinação de uma única pena em 

consonância com o disposto no art. 77.º, do CP (art. 78.º, n.º 1, do mesmo diploma). 

Como vem sendo sublinhado pela jurisprudência dos nossos Tribunais superiores, o 

trânsito em julgado de uma condenação fixa uma clara linha de separação entre os 

crimes cometidos antes e depois da censura judicial, impedindo que as penas 

correspondentes a todos eles sejam abrangidas por uma única pena conjunta, não 

havendo, pois, quanto às penas sofridas em consequência da prática de crime 

posterior ao trânsito em julgado de uma outra condenação criminal um concurso entre 

estas penas mas antes uma sucessão de penas. Não tendo o legislador nacional optado 

pelo sistema de acumulação material (soma das penas com mera limitação do limite 

máximo), nem pelo da exasperação ou agravação da pena mais grave (elevação da 

pena mais grave, através da avaliação conjunta da pessoa do agente e dos singulares 

factos puníveis, elevação que não pode atingir a soma das penas singulares nem o 

limite absoluto legalmente fixado), é forçoso concluir que, com a fixação da pena 

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

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

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

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

considere e pondere, em conjunto (e não unitariamente), os factos e a personalidade 

do agente, como se o conjunto dos factos fornecesse a gravidade do ilícito global 

perpetrado.O todo não equivale à mera soma das partes e, além disso, os mesmos 

tipos legais de crime são passíveis de relações existenciais diversíssimas, a reclamar 

uma valoração que não se repete, de caso para caso.  

III - A este novo ilícito corresponderá uma nova culpa (que continuará a ser culpa pelo 

facto) mas, agora, culpa pelos factos em relação – afinal, a valoração conjunta dos 

factos e da personalidade, de que fala o Código Penal. Na avaliação da 
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personalidade– unitária – do agente relevará, sobretudo, a questão de saber se o 

conjunto dos factos é reconduzível a uma tendência ou, eventualmente, mesmo a uma 

“carreira” criminosa, ou tão-só a uma pluriocasionalidade que não radica na 

personalidade: só no primeiro caso, não já no segundo, será cabido atribuir à 

pluralidade de crimes um efeito agravante dentro da moldura penal conjunta. Acresce 

que importará relevar o efeito previsível da pena sobre o comportamento futuro do 

agente (exigências de prevenção especial de socialização). Realce-se ainda que na 

determinação da medida das penas parcelar e única não é admissível uma dupla 

valoração do mesmo factor com o mesmo sentido: assim, se a decisão faz apelo à 

gravidade objectiva dos crimes está a referir-se a factores de medida da pena que já 

foram devidamente equacionados na formação das penas parcelares. Será, assim, o 

conjunto dos factos que fornece a gravidade do ilícito global perpetrado, sendo 

decisiva para a sua avaliação a conexão e o tipo de conexão que entre os factos 

concorrentes se verifique. Um dos critérios fundamentais em sede daquele sentido de 

culpa, numa perspectiva global dos factos, é o da determinação da intensidade da 

ofensa e dimensão do bem jurídico ofendido, sendo certo que assume significado 

profundamente diferente a violação repetida de bens jurídicos ligados à dimensão 

pessoal, em relação a bens patrimoniais. Por outro lado, importa determinar os 

motivos e objectivos do agente no denominador comum dos actos ilícitos praticados 

e, eventualmente, dos estados de dependência, bem como a tendência para a 

actividade criminosa expressa pelo número de infracções, pela sua permanência no 

tempo, pela dependência de vida em relação àquela actividade. Na avaliação da 

personalidade expressa nos factos é todo um processo de socialização e de inserção, 

ou de repúdio pelas normas de identificação social e de vivência em comunidade, 

que deve ser ponderado.  O art. 77.º, n.º 2, do CP, por seu turno, estabelece que pena 

aplicável tem como limite máximo a soma das penas concretamente aplicadas aos 

vários crimes, não podendo ultrapassar 25 anos, tratando-se de pena de prisão e 900 

dias tratando-se de pena de multa; e como limite mínimo a mais elevada das penas 

concretamente aplicadas aos vários crimes. Será, assim, o conjunto dos factos que 

fornece a gravidade do ilícito global perpetrado, sendo decisiva para a sua avaliação 

a conexão e o tipo de conexão que entre os factos concorrentes se verifique. O 

concurso de crimes tanto pode decorrer de factos praticados na mesma ocasião, como 

de factos perpetrados em momentos distintos, temporalmente próximos ou distantes. 

Por outro lado, o concurso tanto pode ser constituído pela repetição do mesmo crime, 

como pelo cometimento de crimes da mais diversa natureza. Por outro lado, ainda, o 

concurso tanto pode ser formado por um número reduzido de crimes, como pode 

englobar inúmeros crimes. 

IV - Revertendo ao caso, vejamos as penas parcelares e as respectivas molduras penais 

dos concursos e os seus limites a fim de ajuizarmos da bondade do recurso. A) -Nos 

presentes autos, foi o arguido condenado, em coautoria e na forma consumada, de 2 

crimes de furto qualificado, p. e p. pelos artigos 203.º, n.º 1 e 204.º, n.º 1, alínea d), 

do CP, por factos ocorridos em 16.09.2015 e 12.04.2016, sancionados por acórdão 

de 1.02.2019, devidamente transitado em julgado em 4.03.2019, nas penas parcelares 
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de 3 anos e 6 meses de prisão para cada um daqueles ilícitos, após cumuladas entre 

si numa pena única de 5 anos e 3 meses de prisão efetiva; B)-No âmbito do Processo 

Comum Singular n.º 680/15.2PBFIG do Juízo Local Criminal da Figueira da Foz, o 

arguido foi condenado, em coautoria material e na forma consumada, de 1 crime de 

burla qualificada, p. e p. pelos artigos 217.º, n.º 1 e 218.º, n.º 2, alínea c), ambos do 

CP (factos de 3.11.2015), em concurso efetivo com 1 crime de burla qualificada na 

forma tentada, p. e p. pelos artigos 217.º, n.º 1 e 218.º, n.º 2, alínea c) e 23.º do CP 

(factos de 15.12.2015), nas penas, respetivamente, de 4 anos e 3 meses de prisão e 1 

ano e 3 meses de prisão, após cumuladas entre si numa pena única de 4 anos e 9 

meses de prisão, aplicada por sentença de 26.06.2017, transitada em julgado em 

22.02.2018; C) - No Processo Coletivo n.º 915/15.1PAPTM, que correu termos no 

Juízo Central Criminal de Portimão (Juiz 1), o arguido foi condenado como autor, 

em 12.08.2015, de 1 crime de furto simples, p. e p. pelo artigo 203.º, n.º 1, do CP, 

através de acórdão datado de 20.10.2017, transitado em julgado em 13.06.2018, 

numa pena de 2 anos e 8 meses de prisão efetiva; D) - No âmbito do Processo Comum 

Singular n.º 54/15.5SULSB do Juízo Local Criminal de Lisboa – J8, o arguido foi 

condenado, tendo por referencial a data de 2.06.2015, em coautoria material e na 

forma consumada, de 1 crime de furto simples, p. e p. pelo artigo 203.º, n.º 1 do CP, 

numa pena de 2 anos e 3 meses de prisão efetiva, aplicada por sentença de 8.02.2018, 

transitada em julgado em 29.11.2018; Foi o arguido condenado na pena única de 12 

anos e 6 meses de prisão efectiva. 

V - a - Nos presentes autos (Proc. n.º 1032/15.0PCSTB.S1):  2 crimes de furto 

qualificado, por factos ocorridos em 16.09.2015 e 12.04. 2016, nas penas parcelares 

de 3 anos e 6 meses de prisão efectiva para cada um daqueles ilícitos; b - No âmbito 

do Proc. n.º 680/15.2PBFIG: 1 crime de burla qualificada, por factos de 3.11.2015, 

em concurso efetivo com 1 crime de burla qualificada na forma tentada, por factos 

de 15.12.2015, nas penas, respetivamente, de 4 anos e 3 meses de prisão efectiva e 1 

ano e 3 meses de prisão efectiva; c - No âmbito do Proc. n.º 915/15.1PAPTM: 1 crime 

de furto simples, por factos praticados em 12.08.2015, numa pena de 2 anos e 8 meses 

de prisão efetiva; d - No âmbito do Proc. n.º 54/15.5SULSB: 1 crime de furto simples, 

por factos praticados em 2.06.2015, numa pena de 2 anos e 3 meses de prisão efetiva. 

Em síntese: o ora recorrente praticou no período temporal compreendido entre 

2.06.2015 e 12.04.2016: 2 crimes de furto qualificado; 2 crimes de burla qualificada, 

um deles na forma tentada; 2 crimes de furto simples. Nos termos do art. 77.º, n.º 2, 

do CP o limite mínimo é de 4 anos e 3 meses de prisão (a mais elevada das penas 

concretamente aplicadas aos vários crimes) e o limite máximo de 17 anos e 5 meses 

de prisão (a soma das penas concretamente aplicadas aos vários crimes).Foi aplicada, 

em cúmulo, a pena de 12 anos de prisão. 

VI - No caso presente, a maioria dos crimes perpetrados pelo arguido são da mesma 

natureza, crimes contra o património – furto simples e qualificado-, e contra a tutela 

da confiança- burla qualificada. Verifica-se que a sua prática ocorreu no período 

compreendido entre 2015 e 2016. As penas sofridas pelo arguido no âmbito dos 

referidos processos têm idêntica natureza- penas de prisão efectiva. De referir, ainda 
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que, as condutas ilícitas apreciadas nos processos onde foram aplicadas as penas que 

aqui se cumulam são, em tudo, similares, revelando uma repetição que não abona em 

favor do arguido. Será de assinalar igualmente que, na maioria dos casos, agiu sempre 

o arguido motivado pela apropriação de bens, sabendo que os mesmos não lhe 

pertenciam e que actuava lesando o património dos seus proprietários (furtos). 

Evidencia-se uma gravidade e repetição comportamental, sempre associada à 

exploração de situação de fragilidade de vítimas (por reporte à idade avançada das 

mesmas), na maior parte das ocasiões em lógica de colaboração face a outros agentes 

delituosos, e em plano de atuação que se crê pensada e metódica, denotando com isso 

uma plena desconsideração pelos valores da vida em sociedade ou desconsideração 

da posição das vítimas. São, deste modo, elevadas as exigências de prevenção geral 

que se fazem sentir e igualmente elevadas as necessidades de prevenção especial, em 

face do percurso de vida do arguido, sendo elevada a sua culpa (evidenciando, na 

prática dos factos e na data em que estes ocorreram, total insensibilidade em relação 

à lesão dos bens jurídicos tutelados pela norma incriminatória em que o seu 

comportamento se traduziu, nomeadamente na  exploração da situação de fragilidade 

das vítimas com idade avançada). Desde logo, na fixação da pena única encontrada, 

ponderou o Tribunal recorrido as condenações impostas nos diversos processos que 

integram o presente cúmulo jurídico. Da análise dos factos assentes, decorre do 

acórdão recorrido que foram ponderados os elementos constantes em todos os 

processos, o CRC do arguido, o Relatório Social junto aos autos, a globalidade dos 

factos cometidos pelo mesmo nos referidos processos, a sua personalidade, bem 

como as suas condições sócio-económicas, familiares, pessoais, as elevadas 

exigências de prevenção geral e a elevada culpa do arguido. 

VII - Concordamos com a reflexão e ponderação feitas no acórdão recorrido, entendendo 

que: I) as exigências de prevenção geral são muito elevadas, por se entender que os 

crimes contra o património e contra bens pessoais são os mais praticados no nosso 

país e provocam grande alarme social na comunidade, bem como a frequência 

crescente com que estes tipos de crime vêm sendo cometidos na actualidade, 

sendo urgentes as exigências de reposição da tranquilidade e segurança públicas; 

II) o grau de ilicitude refletido no facto e no desvio de valores impostos pela ordem 

jurídica é médio-elevado em todas as situações, considerando que não existem 

elementos não compreendidos no tipo que agravem as condutas do arguido; III) a 

intensidade do dolo é elevada porque o arguido atuou sempre com dolo direto 

porquanto representou os factos criminosos e atuou com intenção de os realizar; o 

valor dos bens subtraídos que leva a considerar graves, as consequências das 

condutas; IV) de relevar a circunstância de grande parte dos crimes contra o 

património terem sido praticados pelo arguido em co-autoria material com 

outros indivíduos, no interior de habitações, na presença dos ofendidos de idade 

avançada (repete-se) e ao valor dos bens subtraídos;V) quanto à conduta anterior 

aos crimes relevam negativamente os extensos antecedentes criminais do arguido, à 

data da prática dos factos, em que avultam anteriores condenações por crime da 

mesma natureza, o que significa que as advertências traduzidas naquelas penas para 
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que encetasse uma conduta em conformidade com o direito de nada lhe serviram, 

antes de praticar tanto os factos em apreciação como outros tantos, todos contra o 

património, antes e depois dos ali em apreciação que determinaram a sua privação da 

liberdade, resultando assim uma violação reiterada no tempo da norma jurídica em 

apreço; VI) As necessidades de prevenção especial situam-se, assim, a um nível 

elevado, sendo apenas de realçar o suporte familiar que beneficia, embora tal apoio 

não se afigura determinante, de modo a justificar a alteração da decisão proferida, já 

que, ainda assim, não obstou aos comportamentos deste que integram a prática de 

crimes e que se censuram nos processos em referência. 

VIII - Na fixação da pena única deverá considerar-se, em conjunto, os factos e a 

personalidade do agente. Por tudo o que ficou dito, são elevadas as exigências de 

prevenção geral que se fazem sentir, que se sobrepõem às exigências de prevenção 

especial. Com efeito, o elevado número de crimes praticados pelo arguido, num curto 

espaço de tempo, leva a concluir por uma predisposição do arguido para a prática de 

crimes, considerando-se ainda a repetição delituosa após anteriores condenações por 

crime da mesma natureza, o que significa que as advertências traduzidas naquelas 

penas para que encetasse uma conduta em conformidade com o direito, de nada lhe 

serviram. Assim, tudo ponderado, nomeadamente a ilicitude e a gravidade do 

conjunto dos crimes em apreço, bem assim a personalidade demonstrada na prática 

dos mesmos, tudo situado a um nível mediano/elevado, entende-se necessário, 

adequado e proporcional fixar a pena única de 10 [dez] anos de prisão, ou seja, abaixo 

do meio da moldura penal abstracta.  
 

27-05-2021 

Proc. n.º 1032/15.0PCSTB.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 
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