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Julho 

 

3.ª Secção 

 

 Recurso per saltum 

 Coautoria 

 Tráfico de estupefacientes 

 Qualificação jurídica  

 Medida concreta da pena 

 

I- Estamos perante um crime de tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo art. 21.º, n.º 1, do DL 

15/93, de 22-01, por referência às Tabelas l-A e I-B anexas. A qualificação efetuada pelo Tribunal 

a quo está correta. 

II- No caso, a qualificação jurídica dos factos não pode, perante a matéria provada, ser a de 

crime de tráfico de menor gravidade, p. e p. pelo art. 25.º, da Lei 15/93, de 22-01, tanto mais que 

as alegações nesse sentido (atividade numa única noite; uma única venda, de menos de 0,5 gr., 

quantidade detida pelo arguido de 12,258 g de heroína e 9,854 gr. de cocaína) foram 

desconstruídas e / ou integradas numa interpretação contextual, perdendo o sentido que poderiam 

eventualmente ter, de per si.  

III- Não se verificam os requisitos para a consideração de um tráfico de menor gravidade, 

muito pelo contrário (cf., v.g., Acórdão deste STJ de 21-09-2011, proc. n.º 556/08.0GVIS.C1.S1; 

acórdão deste STJ de 12-03-2015, proc. n.º 7/10.OPEBJA.S, máx. Sumário, in fine). 

Designadamente, nas palavras da lei, “tendo em conta nomeadamente os meios utilizados, a 

modalidade ou as circunstâncias da ação, a qualidade ou a quantidade das plantas, substâncias ou 

preparações”.  

IV- O crime em apreço é de tráfico de estupefacientes (simpliciter - art. 21.º, n.º 1, do DL 

15/93, de 22-01), o qual, como é bem sabido, viola, antes de mais, o bem jurídico saúde, de entre 

eventualmente outros (cf. ac. STJ de 10-10-2018, proc. n.º 5/16.0GAAMT.S1; ac. 

5/16.0GAAMT.S1).  

V- A existência de um volume considerável de heroína e cocaína no estoque dos arguidos 

(145,881 gr. de heroína e de 66,052 gr. de cocaína, e cerca de 6 centenas de embalagens), é já um 

grande perigo potencial para a saúde pública de um muito alargado número de pessoas, ainda que 

não ainda transacionada. Sempre se diga ainda que a simples atividade criminosa preparatória (a 

própria montagem da “banca”) já atentaria contra a paz jurídica e o respeito pelo Direito, com 

vista a lesão do bem jurídico. 

VI- A moldura penal abstrata que corresponde a este tipo de crime situa-se entre os 4 anos a 

12 anos de prisão, de acordo com o art. 21.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22-01, com 

referência às Tabelas l-A e I-B anexas ao mesmo diploma.  

VII- A determinação da pena deve ser feita à luz do art. 40.º e do art. 71.º, n.º 1, do CP e 

nomeadamente dos fatores de medida da pena aí consagrados, numa “tópica” que inclui, 

precisamente, o bem jurídico, a reintegração social, a culpa e a sua medida e as exigências de 

prevenção, pela forma articulada como o CP as conexiona. 

VIII- Havendo factualidade criminosa provada, existindo culpa, dolo direto, atendendo à 

necessidade de prevenção geral e especial e dada a potenciação de alarme social proveniente de 

situações de tráfico (e sendo ele feito “aos olhos de todos os moradores do bairro”) e estando em 

causa, pelo menos, o magno bem da saúde pública, a ordem jurídica precisa de dar uma resposta 

que não desça a um limiar de baixar das guardas face ao crime, dissolvendo a sua força normativa. 
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A jurisprudência deste STJ sublinha a sua intervenção na proporcionalidade com que há que pesar 

os crimes e as penas, que 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). É o que ocorre no presente caso. 

IX- Sopesados, pois, todos os elementos pertinentes reunidos nos autos, em conformidade 

com o disposto no art. 71.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, sendo que o 

Tribunal a quo condenou o arguido em 5 anos e 8 meses de prisão, ou seja, abaixo do valor médio 

da moldura penal, que seriam 8 anos de prisão, e um pouco acima do valor mínimo: pouco acima 

da barreira dos 5 anos. 

X- Assim se decidiu negar provimento ao recurso, confirmando integralmente o Acórdão 

recorrido, mantendo a pena de na pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de prisão. 

 

07-07-2021 

Proc. n.º 57/20.8SWLSB.S1 - 3ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

Teresa Féria 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Homicídio 

 COVID-19 

 Prazo de interposição de recurso 

 Suspensão 

 Extemporaneidade 

 Rejeição de recurso 

 

I - Dispõe o art. 6.º-B, n.º 5, al. d), aditado pela Lei n.º 4-B/2021 à Lei n.º 1-A/2020, a 

suspensão dos prazos judiciais ali decretada não obsta a que seja proferida decisão final nos 

processos em relação aos quais o tribunal entenda não ser necessária a realização de novas 

diligências, caso em que não se suspende o prazo para interposição de recurso. 

II-  Decidido recurso, por acórdão da Relação proferido no período de vigência daquela 

norma legal, o prazo para interpor recurso ordinário é de 30 dias a contar da notificação da decisão 

recorrida. 

III- É extemporâneo o recurso interposto para além do prazo legal – art. 411.º, n.º 1, al. a), 

do CPP. 

IV- Não devia admitir-se e, tendo sido admitido, deve rejeitar-se –art. 414.º, n.º 3, do CPP.  

 

07-07-2021 

Proc. n.º 797/14.0TAPTM.E2.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso de acórdão da Relação 
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 Homicídio 

 Apreciação da prova 

 In dubio pro reo 

 Regras da experiência comum 

 Erro notório na apreciação da prova 

 Anulação da decisão 

 Reenvio do processo  

 

I- Ainda que os sujeitos processuais circunscrevam o objeto do recurso à matéria de direito, 

nada impede o STJ de, “no uso de um poder-dever, vinculadamente, de fundar uma decisão de 

direito numa escorreita matéria de facto”, verificar se a decisão recorrida enferma de nulidades 

insanáveis ou de erros-vício previstos no art. 410.º, n.º 2, do CPP e extrair as consequências 

jurídico-processuais correspondentes, de modo a assegurar que o ato jurídico de prolação da 

justiça no caso concreto se obtém através de um procedimento e de um julgamento que observa 

as regras adjetivas aplicáveis.  

II- E, no que à prova respeita, verificar se foi apreciada e valorada, mediante submissão a 

raciocínios lógicos, às regras da experiência comum, à normalidade dos acontecimentos da vida 

e, quando for o caso, também aos cânones da ciência ou às legis artis da técnica.  

III- Ao verificar dos vícios, o STJ não reaprecia as provas, não sobrepõe a sua convicção à 

das instâncias. Limita-se a constatar não ser possível decidir corretamente a questão de direito 

que lhe foi submetida, por a matéria de facto provada se revelar ostensivamente insuficiente, por 

se fundar em notório erro de apreciação das provas à luz daquelas regras ou ainda por assentar 

em premissas que se mostram ilógicas ou contraditórias. 

IV- A decisão de julgar provado um acontecimento da vida na convicção de que foi 

demonstrado por uma versão que é manifestamente ilógica, contrariada pelas regras da física e ao 

mesmo tempo pelas máximas da experiência, padece do vício que o legislador consagrou no art. 

410.º, n.º 2, al. c), do CPP. 

V- Um determinado facto ou acontecimento da vida, simplesmente pelo modo como vem 

narrado, pode apresentar-se visivelmente irracional, notoriamente impossível, manifestamente 

desconforme às regras da experiência comum, todavia, mais comumente o erro notório na 

apreciação da prova deteta-se pela motivação do julgamento da facticidade, designadamente pelo 

exame critico da prova. 

VI- A regra legal para que o tribunal possa-deva julgar provada determinada facticidade é 

uma só, com o mesmo padrão e igual grau de exigência – cfr art. 127.º, n.º 1, do CPP – 

independentemente de ser aportada pela acusação, pela defesa, pelos demandantes, pelos 

demandados ou produzida por determinação do tribunal. 

VII- O in dubio pro reo não pode servir de desculpa para o tribunal se eximir de proceder ao 

exame crítico das declarações do arguido, verificando da sua própria consistência e coerência 

logica, mas também e, necessariamente, se resistem ao confronto com as demais provas, 

especialmente as provas físicas ou ditas reais e, sobretudo, com os ditames da ciência e as 

máximas da experiência. 

VIII- Entra em funcionamento quando os elementos de prova produzidos em julgamento 

sustentam a probabilidade da veracidade da facticidade criminosa e da responsabilidade do 

arguido, mas não afastam dúvidas razoáveis sobre alguns pressupostos factuais essenciais para 

que seja condenado numa pena ou medida de segurança. Na ausência de certeza prática, tem, 

então, de julgar-se não provados os correspondentes factos, seja qual for o sujeito processual que 

os alegou. 
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IX- É, pois, uma regra de valoração probatória dirigida ao tribunal do julgamento, que não o 

obriga a duvidar, nem, evidentemente, a julgar provados factos irracionais, ilógicos, contrários às 

leis da ciência ou às máximas da experiência somente porque o arguido os declara e lhe são 

favoráveis.  

X- Julgar provado um facto somente porque mais favorável ao arguido, não cumpre com a 

exigência constitucional e legal de motivação efetiva, omitindo-se a valoração racional e crítica 

da prova, de acordo com as regras da lógica, da razão, as máximas da experiência e os 

conhecimentos científicos. 

 

07-07-2021 

Proc. n.º 128/19.9JAFAR.E1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator)  

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Extradição 

 Acórdão 

 Tribunal da Relação 

 Trânsito em julgado 

 Falta de entrega  

 Caso de força maior 

 COVID-19 

 Suspensão temporária da entrega 

 

I- Considerando os fundamentos oferecidos pelo Estado de Montenegro para pedir 

prorrogação de entrega do peticionante, os quais se revelam válidos e compreensíveis, fruto de 

um estado excecional que se verifica em todo o mundo e que, por isso, pode ser considerado de 

“força maior”, foi concedida a requerida prorrogação de entrega do peticionante. 

II- Assim sendo, considerando que foi prorrogado o prazo para a entrega do peticionante ao 

abrigo do disposto no art. 61.º, n.º 3, da Lei n.º 144/99 de 31-08, por despacho judicial, proferido 

pela Exmª Desembargadora Relatora, porquanto foi considerado que os fundamentos 

apresentados e que são notórios se integram no conceito de “força maior” pelas autoridades do 

Montenegro, prorrogação essa por 20 dias, cujo terminus ocorre no dia 21 de julho de 2021, não 

se mostra excedido o prazo de detenção do extraditando, não se verifica assim, qualquer excesso 

de prazo. 

III- Os fundamentos invocados pelo requerente, não cabem na previsão normativa do art. 

222.º, n.º 2, do CPP, e designadamente não se verifica o fundamento de habeas corpus, a que 

alude a al. c) do n.º 2 do art. 222.º do CPP, subjacente aos motivos invocados pelo requerente. 

 

07-07-2021 

Proc. n.º 863/21.6YRLSB-B - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora)  

Nuno Gonçalves 

Pires da Graça 

 

 Recurso per saltum 
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 Furto 

 Furto qualificado 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

07-07-2021 

Proc. n.º 39/11.0GAPNF-CI.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora)  

 Conceição Gomes 

 

 Recurso de revisão  

 Abuso sexual de crianças 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Testemunhas 

 Rejeição de recurso 

 

I- O recurso de revisão, como meio de reacção processual excepcional, visa reagir contra 

manifestos e intoleráveis erros judiciários, sendo a evidência de erro que levará sacrificar os 

valores da segurança do direito e do caso julgado, fazendo prevalecer o princípio da justiça 

material.  

II- Não trazendo a prova nova apresentada pelo recorrente nenhum facto novo, visando-se 

com ela fragilizar as declarações prestadas pela vítima em julgamento, tendo a prova produzida 

no julgamento ido muito para além da que resultaria das meras declarações que se pretendem 

desacreditar e que foram amplamente corroboradas por outras provas exteriores a ela, deve ser 

negada a revisão. 

 

07-07-2021 

Proc. n.º 256/14.1JALRA-C.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora)  

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Recurso per saltum 

 Abuso sexual de crianças 

 Agravação  

 Alteração da qualificação jurídica 

 Professor 

 Relação de emprego 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Reparação oficiosa da vítima 

 Indemnização 
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I- Limitando-se o arguido a impugnar em recurso a medida da pena, não fica o STJ 

dispensado de verificar a correcção do enquadramento jurídico dos factos efectuado no acórdão 

recorrido, pois a decisão sobre o tipo legal e sobre o número de crimes é pressuposto e condição 

da aplicação da pena que cumpre expressamente sindicar. 

II- E o STJ deve conhecer oficiosamente do eventual erro de subsunção e redefinir a moldura 

abstracta a considerar na sindicância da pena aplicada, aditando tal matéria ao objecto do recurso. 

III- A relação professor-aluno ou explicador-explicando não configura factualmente o 

elemento típico agravante “a vítima encontrar-se numa relação de dependência de trabalho do 

agente”, previsto no  art. 177.º, n.º 1, al b), do CP. 

IV- O art. 177.º, n.º 1, alínea b) preceitua que as penas previstas nos art. 163.º a 165.º e 167.º 

a 176.º, do CP são agravadas de um terço, nos seus limites mínimo e máximo, se a vítima se 

encontrar numa relação familiar, de tutela ou curatela, ou de dependência hierárquica, económica 

ou de trabalho do agente e o crime for praticado com aproveitamento desta relação. 

V- As situações de especial relação ou ligação entre o agente e a vítima encontram-se 

expressamente previstas em termos completos e exaustivos, e as relações de trabalho são as 

“relações típicas no mundo laboral e empresarial”, ou seja, as que se estabelecem entre 

empregador e empregado, entre patrão e trabalhador, nada tendo que ver com as que se 

estabelecem no ensino, entre professor e aluno. 

VI- Embora em todas se possa descortinar a mesma ideia de “relação não horizontal”, comum 

aos tipos de relação previstos na norma em causa, a relação professor-aluno ou explicador-

explicando não configura relação de dependência de trabalho, desde logo porque na relação de 

trabalho se trata de uma relação de dependência em que é a vítima que se encontra numa relação 

de dependência de trabalho do agente.  

VII- Sendo a enumeração das situações de relação típicas à luz da al. b) exaustiva, os 

princípios da legalidade e da tipicidade constitucionalmente consagrados em matéria penal (art. 

29.º, n.os 1 e 2, da CRP) vedam o enquadramento da relação sub judice na agravante em causa, o 

que, a efectuar-se, configuraria analogia, proibida em direito penal. 

  

07-07-2021 

Proc. n.º 325/20.9PLSNT.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora)  

Conceição Gomes 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Recurso interlocutório 

 Inadmissibilidade  

 Dupla conforme 

 Burla qualificada 

 Abuso de confiança 

 Falsificação ou contrafação de documentos 

 Agravação 

 Qualificação jurídica 

 Perda de bens a favor do Estado 

 Apreciação da prova 

 Proibição de prova 

 Correio eletrónico 
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 Contraordenação 

 Non bis in idem 

 Audiência no Tribunal da Relação 

 Nulidade de acórdão 

 Falta de fundamentação 

 Omissão de pronúncia 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 4910/08.9TDLSB.L1.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora)  

 Sénio Alves 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Associação criminosa 

 Qualificação jurídica 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Inadmissibilidade 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 4171/17.9T9CBR.C1.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora)  

 Sénio Alves 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

 Aclaração 

 Incidente anómalo 

 Inadmissibilidade 

 Processo penal  

 Correção de erros formais 

 Obscuridade 

 Ambiguidade 

 Indeferimento 

 

I- O pedido de “aclaração” do acórdão não tem consagração legal no processo penal e, com 

a reforma operada pela Lei n.º 41/2013 de 26-06, desapareceu do processo civil.  

II- O “esclarecimento da sentença”, que estava previsto no art. 669.º, n.º 1, al. a), do anterior 

CPC, foi abolido restando daquela norma apenas a “reforma da sentença” quanto a custas e multa. 
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III- No CPP institui-se, no art. 380.°, um regime próprio de correção das decisões judiciais, 

atribuindo ao juiz ou ao tribunal que proferiu a decisão a possibilidade de a expurgar de “erro, 

lapso, obscuridade ou ambiguidade” que possa conter, contudo, sem que a correção possa ir além 

ou ficar aquém daquilo que, bem ou mal, está decidido. 

IV- Entenderem os sujeitos processuais que o Tribunal, decidiu mal, de forma incorreta, em 

sentido contrário ao preconizado pelos mesmos, é coisa totalmente diversa da existência de erro, 

lapso, obscuridade ou ambiguidade do acórdão visado. 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 128/19.3JAFAR.E1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator)  

 Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Cumprimento de pena 

 Liberdade condicional em caso de execução sucessiva de várias penas 

 Revogação 

 Liberdade condicional 

 Acórdão de fixação de jurisprudência 

 

I- À semelhança da CEDH, a CRP, no art. 27.º, n.º 2, admite que o direito fundamental à 

liberdade pessoal ambulatória possa sofrer restrições. Entre estas sobressai, “a privação da 

liberdade, pelo tempo e nas condições que a lei determinar” (n.º 3), nos casos de (b) “prisão 

preventiva por fortes indícios de prática de crime doloso a que corresponda pena de prisão cujo 

limite máximo seja superior a três anos”. 

II- O bem jurídico-constitucional que o habeas corpus visa proteger é o direito fundamental 

à liberdade ambulatória, permitindo reagir imediata e expeditamente “contra o abuso de poder, 

por virtude de detenção ou prisão ilegal”. 

III- Não constitui um recurso sobre atos de um processo através dos quais é ordenada ou 

mantida a privação da liberdade do arguido, nem um sucedâneo dos recursos admissíveis, não se 

destinando a apreciar erros de direito e a formular juízos de mérito sobre decisões judiciais 

determinantes de privação da liberdade. 

IV- É um procedimento especial, no qual se requer ao STJ o restabelecimento do direito 

constitucional à liberdade pessoal, vulnerado por uma prisão ordenada, autorizada ou executada 

por entidade não competente, ou por factos pelos quais a lei a não permite, ou que sendo 

originariamente legal se mantém para além do tempo ou da medida legalmente estabelecida ou 

judicialmente decretada. 

V- O AUJ n.º 7/2019, do STJ, fixou jurisprudência no sentido de, tratando-se da execução, 

em cumprimento sucessivo de penas, do remanescente de penas de prisão decorrente de revogação 

de liberdade condicional, o condenado não pode beneficiar outra vez de liberdade condicional 

relativamente a essas penas, tendo, pois, de as cumprir por inteiro por força do disposto no art. 

63.º, n.º 4, do CP. 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 2885/10.3TXLSB-AA.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator)  
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 Paulo Ferreira da Cunha 

 Pires da Graça 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Pressupostos 

 Crime fiscal 

 Crime continuado 

 Identidade de factos 

 Rejeição de recurso 

 

I- O recurso extraordinário para fixação de jurisprudência tem caráter normativo, visando 

fixar critérios interpretativos uniformes da resposta judicial a situações idênticas e, com isso, os 

princípios de segurança, da previsibilidade das decisões judiciais e a igualdade dos cidadãos 

perante a lei. 

II- A questão de direito só será a mesma se houver identidade ou equivalência das situações 

de facto contemplados nas duas decisões colocadas em confronto. 

III- Não pode haver oposição ou contradição entre dois acórdãos, relativamente à mesma 

questão fundamental de direito quando são diversos, do ponto de vista dos efeitos jurídicos, os 

pressupostos de facto em que assentaram as respetivas decisões. 

IV- Oposição de julgados tem de ser expressa, sendo irrelevantes divergências de 

fundamentação. 

V- Não havendo identidade ou equivalência da situação de facto, adotando os acórdãos 

recorrido e fundamente a mesma conceção da continuação criminosa, evidentemente que a 

solução dada à mesma questão jurídica haveria de ser diversa.  

 

14-07-2021 

Proc. n.º 15/18.2IDVIS.C1-A.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator)  

 Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Cumprimento de pena 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Recusa facultativa de execução 

 Residência habitual 

 Residência ocasional 

 Prestação de garantias pelo Estado requerente 

 Pena de prisão perpétua 

 

I- O mandado de detenção europeu, cujo regime jurídico foi aprovado, em cumprimento da 

Decisão Quadro n.º 2002/584/JAI, do Conselho, de 13 de junho, e vem regulado na Lei n.º 

65/2003, de 23-08, tal como se encontra definido no art. 1.º, n.º 1, da citada lei, é uma decisão 

judiciária emitida por um Estado membro com vista à detenção e entrega por outro Estado 

membro de uma pessoa procurada para efeitos de procedimento criminal ou para cumprimento de 
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uma pena ou medida de segurança privativas da liberdade e é executado com base no princípio 

do reconhecimento mútuo e em conformidade com o disposto na Lei n.º 65/2003, de 23-08, e na 

Decisão Quadro n.º 2002/584/JAI, do Conselho, de 13 de junho. 

II- O regime interno do MDE, consagrado na Lei n.º 65/2003, substituiu, desde 1 de janeiro 

de 2004, as convenções sobre a extradição entre os Estados-membros da União Europeia. 

III- O requerido invoca a verificação da causa de recusa facultativa prevista no art. 12.º, n.º 

1, al. g), da Lei 65/2003, em virtude do requerido se encontrar em território nacional e residir em 

Portugal. Pretende cumprir em Portugal a pena em que foi condenado, segundo a lei portuguesa, 

no máximo de 25 anos.  

IV- O requerido tem nacionalidade italiana e residência em Milão, Itália, conforme o termo 

de identidade e residência que prestou a 20 de abril de 2021. Encontra-se em Portugal, mas trata-

se de um fugitivo à Justiça Italiana. Apenas foi localizado em Portugal, por ter sido, hospitalizado, 

contagiado pela pandemia Covid-19. A estadia no nosso país só pode entender-se como 

temporária ou provisória, sem carácter de permanência. A ligação do Requerido a Portugal é ténue 

não tendo relevantes ligações o nosso país, tratando-se de um fugitivo às Justiças Italianas. 

V- O Estado Português não se comprometeu a executar a pena em Portugal, compromisso, 

esse incompatível com a situação de fuga do requerido. Não se verifica, pois, a condição de 

residente, nem o Estado Português se comprometeu a executar a pena em que foi condenado, em 

Portugal, determinantes da recusa de execução facultativa, prevista no invocado art. 12.º, n.º 1, 

al. g), da Lei 65/2003, de 23-08.  

VI- O art. 13.º, n.º 1, al. a), da Lei n.º 65/2003, delimita “o modo de cooperação internacional, 

ao salvaguardar a soberania no Estado nacional, como Estado membro da execução, na proteção 

dos seus nacionais ou residentes, para cumprimento de pena ou de medida de segurança privativas 

de liberdade a que foi condenada a pessoa procurada no Estado membro de emissão”. 

VII- A Procuradora-Geral Substituta junto do tribunal da Relação de Régio Calábria, a 11-

06-2019 e 14-06-2019, respetivamente, emitiu e assinou um mandado de detenção europeu 

(MDE) para detenção e entrega do requerido às autoridades judiciárias da Itália, para efeitos de 

cumprimento da pena aplicada - processo n° 10/2019 MAE PG - 269/19 S.I.E.P. 

VIII- De acordo com as informações constantes do MDE, a autoridade judiciária de emissão, 

incluiu os crimes na lista de infrações previstas no art. 2.º, n.º 2, al. a) e o), da Lei n.º 65/2003, de 

23-08 - cinco crimes de participação numa organização criminosa, homicídio voluntário e ofensas 

corporais graves, o que dispensa a dupla incriminação.  

IX- Em Portugal, a pena de prisão tem a duração máxima de 20 anos e 25 anos nos casos 

previstos na lei e, em caso algum, pode ser excedido este limite máximo – art. 41.º, n.os 1, 2 e 3, 

do CP. 

X- Relativamente ao Estados Membros da União Europeia, como é o caso dos autos – Itália 

e Portugal - em caso de prisão perpétua regem as normas da cooperação internacional, 

concretamente o regime estabelecido na Decisão Quadro n.º 2002/584/JAI, do Conselho, de 13 

de junho, transposto para o direito interno pela Lei n.º 63/2003, como supra se referiu. E no que 

respeita às garantias a fornecer pelo Estado Membro em casos especiais, como é o caso da prisão 

perpétua, rege concretamente o art. 5.º, da Decisão Quadro n.º 2002/5 84/JAI. 

XI- O mandado de detenção europeu emitido pela autoridade judiciária italiana satisfaz, 

assim, as exigências exigidas à luz da referida Decisão Quadro e do art. 13.º, n.º 1, al. a), da Lei 

n.º 65/2003, mostrando-se prestadas as garantias ali referidas, porquanto aí se faz constar a 

condenação em "prisão perpétua em isolamento diurno" e expressamente se diz que: o sistema 

judiciário do Estado Membro de emissão prevê a revisão da pena infringida - caso esta seja 

solicitada, ou dentro de um prazo máximo de 20 anos - com vista ao não cumprimento de tal pena 
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ou medida; e/ou o sistema judiciário do Estado Membro de emissão prevê a aplicação de medidas 

de clemência, a que a pessoa tenha direito ou a praxe do Estado Membro de emissão, com vista 

ao não cumprimento de tal pena ou medida", assim, nada obstando à entrega do requerido. 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 926/21.8YRLSB.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora)  

 Nuno Gonçalves  

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Pena de multa 

 Prisão subsidiária 

 Cumprimento de pena 

 Competência dos tribunais de instância 

 Recurso ordinário 

 

I- Um cidadão estrangeiro, preso na sequência de transformação de não pagamento de multa 

em pena prisão subsidiária, interpôs, motu proprio, providência de habeas corpus. Fê-lo, 

exercendo um direito (é, aliás, residente autorizado em Portugal), enquadrável 

constitucionalmente no art. 31.º, n.º 2, da CRP, não invocando qualquer disposição legal, através 

de um documento manuscrito na sua língua materna, que foi traduzido. 

II- O STJ tem competência, em matéria de habeas corpus, para curar de situações de prisão 

ilegal (art. 222.º, do CPP). Mas são legalmente taxativas as situações em que tal pode ocorrer (art. 

222.º, n.º 2). 

III- O caráter muito sintético e até, prima facie ao menos, algo enigmático do texto da 

providência não permite alcançar com clareza (de resto, em nenhuma das duas línguas) sólidas 

razões e argumentos (e menos ainda o seu enquadramento legal) em que o requerente se pretende 

fundamentar. Contudo, procurou-se suprir a situação de lacuna e / ou obscuridade, desde logo 

dado ser impossível o non liquet na nossa ordem jurídica (art. 8.º, n.º 1, do CC). 

IV- O Peticionante remete para um anterior “desafio”, ao Tribunal que o mandou prender, 

parecendo fundar a sua razão no alegado facto de que o dito lhe não teria fornecido provas da 

própria competência para o julgar. Um arguido “desafiar” um Tribunal a fornecer provas da sua 

jurisdição é sem dúvida situação a merecer ponderação, desde logo pela sua excecionalidade. 

Figurando a hipótese de que se tratasse, então, de habeas corpus em virtude de detenção ilegal, 

ela obviamente estava (e a fortiori está) fora da competência deste STJ (art. 220.º, do CPP).  

V- Obviamente, a prova da jurisdição dos tribunais não tem de ser apresentada aos sujeitos 

processuais. Ela decorre da Lei. E é pressuposto que a lei é conhecida (art. 6.º, do CC). E se acaso 

algum demandado a não aceitar, é a ele que incumbe o ónus de a pôr em causa, pelos meios 

juridicamente idóneos. 

VI- O Peticionante quer ser libertado – isso entende-se. Porém, não nos fornece elementos. 

Os que aduz são, mais ainda que insuficientes, ineptos. A pena de multa, em que o requerente 

tinha sido condenado, foi substituída por 133 dias de prisão subsidiária, conforme despacho 

proferido a 11-11-2020, devidamente traduzido para a língua inglesa e notificado ao arguido. E, 

após o trânsito em julgado deste despacho, foram emitidos os respetivos mandados de condução 

do arguido ao EP, igualmente devidamente traduzidos para a língua materna do arguido. 
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VII- Não se verificando, pois, qualquer dos fundamentos de habeas corpus por prisão ilegal, 

constantes taxativamente do art. 222.º, do CPP, e especificamente das modalidades do seu n.º 2 

(e suas alíneas), nem tampouco se vislumbrando a verificação do requisito geral constitucional de 

existência de abuso de poder (art. 31.º, n.º 1, da CRP), que pré-determina todos os demais, (atenta, 

desde logo, a hegemonia vinculante do preceito constitucional) – não pode senão improceder a 

presente providência, por não haver fundamento bastante para a deferir, sendo que a petição se 

revela manifestamente infundada. 

VIII- Assim, acordou-se em indeferir o presente pedido de habeas corpus por falta de 

fundamento bastante (art. 223.º, n.º 4, al. a), do CPP). E por se julgar a petição manifestamente 

infundada, foi o Peticionante condenado (conforme o n.º 6 do art. 223.º do CPP) em 6 UC. 

 

14-07-2021 

Proc. n.º 85/17.0GAPNC-B.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

 Teresa Féria 

Pires da Graça 

 

 Escusa 

 Juiz 

 Mandatário judicial  

 Suspeição 

 Imparcialidade 

 

I- Sempre, e a fortiori num contexto social de fake news, rumores e bodes expiatórios, a 

virtude, a retidão, a honestidade, o escrupuloso respeito pela Lei, não bastam individual ou 

autonomamente, sendo também exigível que de tal haja reputação pública, e não exista nada que 

dê ensejo a cavilosas conjeturas de tortuosas mentes, ou simplesmente a intrigas pérfidas, 

logrando alcançar, com roupagens formais de alguma plausibilidade (para além das puras 

cogitações e ataques sem qualquer fumus de apoio em factualidade), fazer pairar nos espíritos 

qualquer suspeita. Sem sombra de suspeita, ou acima de toda a suspeita tem, pois, de ser o 

comportamento de alguns / algumas, e entre eles os magistrados / magistradas judiciais. 

II- Trata-se, pois, não apenas de ser justo, independente, incorruptível, insuscetível de ceder 

a paixões de favorecimento ou perseguição, mas também de o parecer. E, para o parecer sempre, 

pela possibilidade de em alguns casos, pelo simples jogo das situações, poder haver dúvidas sobre 

a sua conduta, quem ocupa a magistratura judicial deve cautamente pedir escusa. Assim se dá um 

remédio prévio a uma possível teia de rumores, que nem por serem infundados deixam de causar 

ruído na vida da Justiça e na sua perceção comunicacional. Revela-se a necessidade de não dar a 

mínima oportunidade, escusada, a alarme social com a efabulação de teorias da conspiração e 

afins, evitáveis pela substituição do juiz natural, quando se demonstram ponderosos os motivos 

de conexão.  

III- Há abundante jurisprudência que elabora a filigrana conceitual do instituto da escusa de 

juiz. Cf. sumário do acórdão STJ de 20-10-2010, proferido no proc. n.º 140/10.8YFLSB; acórdão 

STJ de 27-05-1999, proferido no proc. n.º 323/99; acórdão STJ de 29-06-2000, proferido no proc. 

n.º 943-B/98. 

IV- Dos autos não cabe dúvida de que o Mandatário no processo distribuído à Exma. Juíza 

Conselheira requerente é o mesmo que patrocina um processo seu: designadamente, o processo 

n.º 3/15.0YFLSB.S1, da 4.ª Secção deste STJ. Também se evidencia que já anteriormente a 
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questão se colocou, tendo sido a mesma Senhora Juíza Conselheira requerente sempre eximida 

de uma participação judicatória com os contornos traçados no ponto precedente.  Cf. processos 

n.ºs 114/15.2GABRR.L2.S1, 38/17.9YGLSB.S1 e 6730/08.1TDLSB.L1.S1, decididos por 

acórdãos deste STJ, respetivamente de 23 de janeiro de 2019, 29 de maio de 2019 e 26 de 

novembro de 2021. Cf. ainda o acórdão deste STJ proferido no proc. n.º 25/19. 2YFLSB. 

V- A relação de proximidade e confiança mútuas entre advogado e o seu constituinte é um 

dos casos mais evidentes e passíveis de grandes suspeitas de favoritismo pela opinião pública (no 

caso de o juiz, como é a situação vertente, vir a ter em suas mãos substancial participação em 

processo patrocinado pelo seu advogado), apesar da retidão impoluta de qualquer juiz que possa 

estar nessa situação. 

VI- O motivo invocado neste caso é assim completamente atendível e não decorre de um 

escrúpulo excessivo, nem de uma híper suscetibilidade. Funda-se numa prognose razoável sobre 

o que poderia ser a vox populi se não fosse deferida a escusa.  

VII- Evidentemente que os julgadores sabem bem apartar as situações, e a manutenção deles 

nestas funções, em si, nada prejudicaria a justeza e a justiça das suas decisões. É apenas pela 

sensata cautela, no respeito pelos requisitos da lei, que se entende ser prudente atender ao cauto 

pedido. 

VIII- Acorda-se assim em dar provimento ao pedido de escusa da Recorrente, nos termos 

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

 

14-07-2021 

Proc. n.º 1718/02.9JDLSB-ZZ.S1-A - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

Teresa Féria 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Homicídio qualificado 

 Alteração da qualificação jurídica  

 Homicídio 

 Infanticídio 

 Qualificação jurídica 

 Homicídio privilegiado 

 Progenitor 

 Descendente 

 Compreensível emoção violenta  

 Culpa 

 Tentativa 

 Medida concreta da pena 

 Suspensão da execução da pena 

 

I- Uma cidadã estrangeira a viver em Portugal foi condenada pelo Tribunal Judicial da 

Comarca de Lisboa, Juízo Central Criminal de Lisboa – Juiz 3, na pena de 9 anos de prisão pela 

prática de um crime de Homicídio Qualificado, na forma tentada, p. e p. pelos art. 22.º, 23.º, 73.º, 

131.º e 132, n.º 1 e 2 al. a) c) e j), do CP. 

II- Inconformada, interpôs recurso para o tribunal da Relação de Lisboa, o qual, por acórdão 

de 16-02-2021, reconheceu a existência do vício da insuficiência para a decisão da matéria de 

facto, vício que supriu, ao abrigo do disposto no art. 431.º, do CPP, procedendo à alteração do 
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facto provado no ponto 80 do elenco dos factos provados. Porém, confirmou, em tudo o resto, o 

acórdão proferido pela 1.ª instância. 

III- O referido ponto 80 passou a ter a seguinte redação: “80. A arguida atribui a fatores 

externos de causalidade os acontecimentos, revela imaturidade emocional, ausência de empatia 

para com o ofendido, ausência de remorsos e sentimentos de culpa. Ausência de sentido de 

responsabilidade relativamente às suas ações, em particular em relação às suas responsabilidades 

parentais, nomeadamente de cuidar e proteger”. 

IV- O thema decidendum no presente recurso é a qualificação jurídica dos factos e a medida 

da pena. A Recorrente pugnou pela qualificação daqueles como crime de Infanticídio, na sua 

forma tentada, a que alude o disposto nos art. 22.º, 23.º e art. 136.º, todos do CP. Subsidiariamente, 

advogou a possibilidade de se subsumirem os factos provados no tipo de crime de homicídio 

privilegiado p. e p. pelo art. 133.º, do CP. Ainda colocou a possibilidade de subsunção da 

facticidade no quadro de um crime de homicídio, na sua forma tentada, nos termos do disposto 

no art. 131.º, do CP. E finalmente, na hipótese de manutenção da qualificação que foi feita pelo 

Tribunal a quo, pretendeu “uma pena mais harmoniosa e justa face à ilicitude dos factos 

praticados, tendo como limite a sua culpa, em cumprimento do disposto no art. 40.º, 42.º e 71.º, 

do C.P.”. 

V- Sucessivamente se foi concluindo no sentido de serem de descartar (sempre na forma 

tentada) os crimes de homicídio qualificado (art. 132.º, do CP), de homicídio tout court (art. 131.º, 

do CP), e de infanticídio (art. 136.º, do CP). Pelo contrário, a situação de a agente ter atuado sob 

compreensível emoção violenta e desespero, sensivelmente diminuidor da culpa, conduzem à 

requalificação do crime como de homicídio privilegiado (art. 133.º, do CP), na forma tentada. 

VI- Segundo o art. 23.º, n.º 2, do CP, há uma especial atenuação da pena, no caso de tentativa. 

A qual, como se sabe, é punível, conforme o art. 23.º, n.º 1, do CP conjugado com o art. 133.º, do 

CP. Sendo a moldura da pena do homicídio privilegiado (consumado) de 1 (um) a 5 (cinco) anos 

de prisão (art. 133.º, do CP), uma vez que se trata de crime tentado, e a tentativa é punível no caso 

(art. 23.º, n.º 1, do CP), o crime será punido com a pena atribuível ao crime consumado, mas 

especialmente atenuada (art. 23, n.º 2, do CP). Assim, na moldura correspondente, a pena máxima 

é reduzida de 1/3 de 5 anos de prisão (5 - 1,(6) anos de prisão, ou seja, “3,4” anos – o que significa 

3 anos e 3 meses), pelo art. 73.º, n.º 1, al. a), do CP, e a pena mínima corresponderá ao mínimo 

legal, de acordo com o art. 73.º, n.º 1, al. b) in fine, do CP, ou seja, um mês de prisão (art. 41.º, 

n.º 1, do CP). Crê-se ser mais justo, equilibrado e conforme as exigências legais aplicar à 

Recorrente a pena de 1 ano e dez meses de prisão, uma pena na zona intermédia das possíveis, 

com ligeira tendência para o nível superior das penas médias. 

VII- Não é caso de suspensão da execução da pena de prisão, (nos termos do art. 50.º, n.º 1, 

a contrario, do CP), por as circunstâncias ponderadas não se revelarem suficientemente 

indiciadoras de que a simples reprovação e ameaça de uma pena suspensa sejam suficientes para 

integrar as finalidades da devida punição.  

 

14-07-2021 

Proc. n.º 1589/19.6PKLSB.L1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator)  

 Teresa Féria 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Liberdade condicional 
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 Tribunal de Execução de Penas 

 Contagem do tempo de prisão 

 

I- O arguido foi condenado numa pena única de 8 anos de prisão, cujo cumprimento iniciou 

a 14-09-2015 e cujo termo ocorre a 14-09-2023; assim, ainda não estamos no termo da pena, pelo 

que não podemos considerar estar verificado o pressuposto do art. 222.º, n.º 2, al. c), do CPP. 

 

23-07-2021 

Proc. n.º 6620/20.0T8LSB-A.S1 - 3.ª Secção 

Helena Moniz (Relatora de turno) 

Nuno Gonçalves 

Maria Clara Sottomayor 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Liquidação da pena 

 Cumprimento de pena 

 Contagem do tempo de prisão 

 Cumprimento sucessivo 

 

I- Considerando a liquidação da pena apresentada, o arguido está preso após decisão de 

autoridade competente, por factos que a lei tipifica como crime, e sem que o tempo determinado 

tenha sido ultrapassado, pelo que não está ilegalmente preso. 

II- Nos termos do art. 41.º, n.º 1, do CP, a pena de prisão não poderá ultrapassar os 20 anos 

de prisão ou os 25 anos, nos casos previstos na lei (n.º 2 do mesmo dispositivo); todavia, trata-se 

de um limite por cada crime praticado, sendo que havendo concurso de crimes o limite dos 25 

anos é também imposto por força do art. 77.º, n.º 2, do CP. Mas, quando se trata de cumprimento 

sucessivo de penas este limite não é aplicável. 

 

23-07-2021 

Proc. n.º 6189/10.3TXLSB-S.S1 - 3.ª Secção 

Helena Moniz (Relatora de turno) 

Nuno Gonçalves 

Maria Clara Sottomayor 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Prisão preventiva 

 Obrigação de permanência na habitação 

 Medidas de coação 

 Acusação 

 Reexame dos pressupostos da prisão preventiva 

 Saneamento 

 Recurso 
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I- O arguido está privado da liberdade (ora em prisão preventiva, ora em obrigação de 

permanência na habitação, ora novamente em prisão preventiva) desde 11-02-2021; estando o 

arguido indiciado e já acusado pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes agravado 

[nos termos do art. 21.º, n.º 1 e 24.º, al. c), do Decreto-Lei n.º 15/93], nos termos do art. 215.º, n.º 

1, al. c) e n.º 2, e do art. 218.º, n.º 3, ambos do CPP, o prazo máximo de privação da liberdade é 

de 1 ano e 6 meses, pelo que não se pode concluir ter sido ultrapassado o prazo máximo imposto 

por lei. 

II- No presente caso, a decisão que determinou a aplicação da medida de coação de prisão 

preventiva decorre do facto de o juiz de julgamento ter, aquando do saneamento do processo, 

reapreciado a medida de coação, ao abrigo do disposto no art. 213.º, n.º 1, al. b), do CPP; esta 

nova decisão foi emanada do juiz de julgamento, ou seja, uma autoridade judiciária, e com 

fundamento nos requisitos que permitem a privação da liberdade quando verificadas as condições 

impostas nos art. 204.º e 202.º, do CPP, pelo que não cabe a este STJ, no âmbito de uma 

providência urgente como o habeas corpus, reanalisar a exatidão ou não daquela apreciação; além 

de ainda caber recurso desta decisão, e concorde-se (ou não) com a decisão, o recurso desta 

decisão não pode ser resolvido em sede de habeas corpus. 

 

23-07-2021 

Proc. n.º 4/21.0GAADV-B.S1 - 3.ª Secção 

Helena Moniz (Relatora de turno) 

Nuno Gonçalves 

Maria Clara Sottomayor 

 

 Habeas corpus 

 Finalidade 

 Medidas de coação 

 Obrigação de permanência na habitação 

 Recurso  

 

I- O habeas corpus contra a prisão ilegal por abuso de poder é um procedimento especial, no 

qual se requer ao STJ o restabelecimento do direito constitucional à liberdade pessoal, vulnerado 

por uma prisão ordenada, autorizada ou executada por autoridade incompetente, fora das 

condições legais ou que sendo originariamente legal se mantém para além do tempo ou da medida 

judicialmente fixada. 

II- Não é uma via de impugnação do mérito ou da regularidade das decisões judiciais que 

decretam ou mantêm a prisão. 

III- Embora não prevista na nossa Carta Magna, também a obrigação de permanência na 

habitação - que pode ser fiscalizada através de meios de controlo à distância, prevista como 

medida coativa no art. 201º. do CPP (e no CP como modalidade de cumprimento da pena de 

prisão) consubstancia uma restrição constitucionalmente admissível do direito fundamental à 

liberdade ambulatória. 

IV- O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos entende e tem reafirmado invariavelmente 

que “a prisão domiciliar (“l’assignation à résidence) é considerada, pelo seu grau de 

intensidade, como privação de liberdade na aceção do art. 5 da Convenção -ver caso BUZADJI 

c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA – um key case -, (queixa n.º 23755/07), - acórdão de 5 julho 

2016 (Grande Chambre). 
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V- “Observa que os princípios Letellier não distinguem os diferentes regimes de acordo com 

o tipo de privação de liberdade”. Concluindo ser de aplicar “os mesmos critérios para todo o 

período de privação de liberdade, independentemente do local de detenção do requerente”. 

VI- Também a Jurisprudência do STJ, ainda que não unânime, entende que o habeas corpus 

permite reagir contra a abusiva privação da liberdade ambulatória em virtude de ilegal obrigação 

de permanência na habitação, vulgarmente designada “prisão domiciliar”. 

 

23-07-2021 

Proc. n.º 52/19.0SVLSB-A.S1 - 3.ª Secção 

Nuno Gonçalves (Relator de turno) 

Helena Moniz 

Maria Clara Sottomayor 

 

 Escusa 

 Juiz relator 

 Recurso penal 

 Juiz 

 Tribunal coletivo 

 Suspeição 

 Imparcialidade 

 

I- O «juiz natural» só deve ser recusado quando se verifiquem circunstâncias assertivas e 

claramente definidas, sérias e graves, reveladoras de que o juiz pré-definido (de modo aleatório) 

como competente deixou de oferecer garantias de imparcialidade e isenção. 

II- A imparcialidade do juiz e do Tribunal não se apresenta sob uma noção unitária – as 

diferentes perspectivas, vistas do exterior, do lado dos destinatários titulares do direito a um 

tribunal imparcial, reflectem dois modos, diversos mas complementares, de consideração e 

compreensão da imparcialidade: a imparcialidade subjectiva e a imparcialidade objectiva. 

III- Do lado subjectivo, a imparcialidade tem a ver com a posição pessoal do juiz, 

pressupondo a demonstração e determinação daquilo que um juiz, integrando um tribunal, pensa 

e pondera, no seu íntimo foro, perante um certo dado ou circunstância, envolve saber se este 

guarda em si qualquer motivo que possa determiná-lo a favorecer ou a desfavorecer um 

interessado na decisão, importando demonstrar ou indiciar, de modo relevante, uma tal 

predisposição. Por isso que a imparcialidade subjectiva se presume até prova em contrário, 

funcionando os impedimentos, neste conspecto, como modo cautelar de garantia da 

imparcialidade subjectiva. 

IV- Já a perspectiva objectiva, consequencial à intervenção no direito processual, suportada 

no adágio justice must not only be done, it must also be seen to be done, relevando as aparências, 

faz intervir não apenas considerações de carácter orgânico e funcional, mas também todas as 

posições com relevância estrutural ou externa que, do ponto de vista de um destinatário da 

decisão, possam fazer suscitar dúvidas, dando causa ao receio, objectivamente justificado, quanto 

ao risco da existência de algum elemento, prejuízo ou preconceito que contra si possa ser 

negativamente considerado. 

V- No caso, o Senhor Juiz Desembargador requerente sustenta o pedido de escusa no facto 

de vir mantendo com uma das Senhoras Juízas que integrou o Tribunal Colectivo que proferiu o 

acórdão recorrido, profundas relações de familiaridade, amizade a assíduo convívio, para além de 

relações profissionais próximas e amiudadas, tudo desde há dezenas de anos, sendo mesmo 
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padrinho de baptismo de filho daquela Senhora Juíza, contexto conhecido, designadamente, de 

Advogados e Funcionários Judiciais na comarca de Portimão. 

VI- Com o maior respeito, a visão pessoal, subjectiva, de preventiva preocupação, seja 

relativamente à actuação futura do Requerente, seja no que pertine à visão sobre tal agir reflectida 

por terceiros, sendo compreensível, mesmo louvável, reconduz, não apenas a uma maior 

exigência pessoal, não estando em causa, como não está, no caso, a chamada independência 

vocacional, nem a dimensão ou a densidade da fortaleza de ânimo, do carácter e da personalidade 

moral da do Senhor Juiz Desembargador Requerente, mas ainda a um piáculo compreensível, na 

visão de terceiros, impeditivo da respectiva intervenção no processo, ponderado, ademais, o 

conhecimento de tais relações no meio judicial em referência. 

VII- Assim, no caso, dada a subida proximidade relacional do Senhor Juiz Desembargador 

Requerente com a Senhora Juíza de Direito que integrou o Tribunal Colectivo prolator do acórdão 

recorrido, figura-se que ocorre legítimo fundamento para a escusa requerida nos termos e âmbito 

do disposto no art. 43.º, do CPP. 

  

30-07-2021 

Proc. n.º 2362/20.4T8PTM.E1-A.S1 - 3.ª Secção 

Clemente Lima (Relator de turno) 

Ana Barata Brito 

João Guerra 

 

5.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Prisão preventiva 

 Medidas de coação 

 Recurso 

 Acusação 

 

I- O requerente considera que a sua prisão é ilegal por não concordar de modo algum com a 

acusação que lhe foi feita, mas o pedido de habeas corpus, sendo uma providência excecional, 

não constitui o meio adequado para reagir contra a acusação. 

II- Tendo em conta a data em que foi aplicada a prisão preventiva (18-11-2020), e já tendo 

havido acusação (10-05-2021), não foi ainda ultrapassado o prazo máximo de prisão preventiva 

de 1 ano e 6 meses (tal como determina o disposto o art. 215.º, n.º 2, do CPP). 

 

01-07-2021 

Proc. n.º 61/20.6SWLSB-C.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

Clemente Lima 

  

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Extradição 

 Acórdão 
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 Tribunal da Relação 

 Trânsito em julgado 

 Falta de entrega  

 Caso de força maior 

 Suspensão temporária da entrega 

 

I- O extraditado requerente encontra-se privado da liberdade desde 02-06-2021. 

II- Verificaram-se circunstâncias de força maior que, em concreto, impediram a entrega do 

extraditado ao Estado requerente e que constituíram justa causa para a prorrogação do prazo de 

entrega. 

III- E, porque existam razões que justificaram a prorrogação da entrega decidida pelo 

Tribunal da Relação de Lisboa, a prisão do requerente não é ilegal porquanto, não sendo motivada 

por facto pelo qual a lei a não permite, não constitui fundamento da providência de habeas corpus, 

nos termos da al. b) do n.º 2 do art. 222.° do CPP. 

IV- Ainda não decorreram os prazos máximos de entrega do extraditado ao Estado 

requerente, para execução da decisão de extradição, como resulta do disposto nos art. 60.º e 61.º, 

da LCJI. 

V- Consequentemente, a prisão do requerente não é ilegal porquanto, não constituindo 

fundamento da providência de habeas corpus a manutenção da prisão para além do prazo fixado 

na Lei, nos termos da al. c) do n.º 2 do art. 222.° do CPP. 

 

01-07-2021 

Proc. n.º 1281/19.1YRLSB - 5.ª Secção 

João Guerra (Relator) 

Helena Moniz  

Clemente Lima 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de justiça 

 Homicídio 

 Impugnação da matéria de facto 

 Reapreciação da prova 

 In dubio pro reo 

 Princípio da investigação 

 Decisão interlocutória 

 Rejeição de recurso 

 Erro notório da apreciação da prova 

 Nulidade de acórdão 

 Falta de fundamentação 

 

I- Ainda que as questões suscitadas pelo arguido (relativas ao erro de avaliação da prova, à 

violação do favor rei, à violação do princípio da investigação e à presença de vícios de 

procedimento) reportem ao julgamento levado, nas instâncias, sobre a matéria de facto, cujo 

conhecimento não cabe na competência do STJ (art. 434.°, do CPP), não pode deixar de concluir-

se, mesmo ex abundanti, pela improcedência do alegado. 

 

01-07-2021 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

20 

Número 285 – Julho de 2021 

 

Proc. n.º 90/18.0NJLSB.L1.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Poderes do Supremo Tribunal de Justiça 

 Abuso sexual de crianças 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

I-  O ora recorrente foi condenado pela prática, em autoria material, na forma consumada 

e em concurso efetivo, de três crimes de abuso sexual de criança agravado, p. e p. pelos art. 

171.º, n.os 1 e 2 e 177.º, n. os 1, al. a) e b), todos do CP, tendo a pena única sido fixada em 10 anos 

de prisão, sendo apenas a medida da pena única o objecto do recurso. Ficou assente nas instâncias 

que o arguido, por três ocasiões distintas, decidiu actuar sexualmente sobre a menor, com ela 

praticando, trato sexual correspondente à cópula anal, bem sabendo dessa relação de filiação, 

da idade da menor e da proibição da sua conduta, fazendo-o de forma livre, deliberada e 

voluntária, para satisfação do seu apelo sexual. Mais ficou assente que sabia que a menor, sua 

filha, contava à data, apenas 13 anos de idade. Agiu, bem sabendo que a sua conduta era proibida 

e punida por lei penal. 

II- O objecto do recurso cinge-se, unicamente, à apreciação da pena única de 10 anos que foi 

aplicada ao recorrente, sendo seu entendimento que foram claramente violados os art. 40.º, 71.º, 

n. os 1 e 2, al. a), b) c) e d), todos do CP, devendo a mesma ser reduzida, porque não teve em linha 

de conta a necessidade de evitar a dessocialização do agente, pelo que é desajustada; deve ser 

substancialmente reduzida perante a matéria dada como provada e respetivo enquadramento 

jurídico efetuado pelo Tribunal a quo, “(…) em obediência aos princípios da adequação, e 

humanidade das penas. Mais deve ser tido em conta que o arguido é tido no meio como pessoa 

bem integrada, com conduta pró social, responsável e com hábitos de trabalho. Não apresenta 

problemática aditiva, nem é frequentador de cafés na Freguesia, situação confirmada por fontes 

da comunidade.” 

III- Nos termos do art. 40.º, do CP, que dispõe sobre as finalidades das penas, “a aplicação 

de penas e de medidas de segurança visa a protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente 

na sociedade” e “em caso algum a pena pode ultrapassar a medida da culpa”, devendo a sua 

determinação ser feita em função da culpa do agente e das exigências de prevenção, de acordo 

com o disposto no art. 71.º, do mesmo diploma. Como se tem reiteradamente afirmado, este 

regime encontra os seus fundamentos no art. 18.º, n.º 2, da CRP, segundo o qual “a lei só pode 

restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, 

devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses 

constitucionalmente protegidos”. A restrição do direito à liberdade, por aplicação de uma pena 

(art. 27.º, n.º 2, da CRP), submete-se, assim, tal como a sua previsão legal, ao princípio da 

proporcionalidade ou da proibição do excesso, que se desdobra nos subprincípios da necessidade 

ou indispensabilidade - segundo o qual a pena privativa da liberdade se há-de revelar necessária 

aos fins visados, que não podem ser realizados por outros meios menos onerosos, - adequação - 

que implica que a pena deva ser o meio idóneo e adequado para a obtenção desses fins – e da 
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proporcionalidade em sentido estrito - de acordo com o qual a pena deve ser encontrada na “justa 

medida”, impedindo-se, deste modo, que possa ser desproporcionada ou excessiva.  

IV- A projecção destes princípios no modelo de determinação da pena justifica-se pelas 

necessidades de protecção dos bens jurídicos tutelados pelas normas incriminadoras violadas 

(finalidade de prevenção geral) e de ressocialização (finalidade de prevenção especial), em 

conformidade com um critério de proporcionalidade entre a gravidade da pena e a gravidade do 

facto praticado, avaliada, em concreto, por factores ou circunstâncias relacionadas com este e com 

a personalidade do agente, relevantes para avaliar da medida da pena da culpa e da medida da 

pena preventiva, que, não fazendo parte do tipo de crime (proibição da dupla valoração), 

deponham a favor do agente ou contra ele (art. 40.º e n.º 1 do 71.º, ambos do CP). Como se tem 

reafirmado, para a medida da gravidade da culpa há que, de acordo com o art. 71.º, n.º 2, 

considerar os factores reveladores da censurabilidade manifestada no facto, nomeadamente os 

factores capazes de fornecer a medida da gravidade do tipo de ilícito objectivo e subjectivo – 

indicados na al. a), primeira parte (grau de ilicitude do facto, modo de execução e gravidade das 

suas consequências), e na al. b) (intensidade do dolo ou da negligência) –, e os factores a que se 

referem a al. c) (sentimentos manifestados no cometimento do crime e fins ou motivos que o 

determinaram) e a al. a), parte final (grau de violação dos deveres impostos ao agente), bem como 

os factores atinentes ao agente, que têm que ver com a sua personalidade – factores indicados na 

al. d) (condições pessoais e situação económica do agente), na al. e) (conduta anterior e posterior 

ao facto) e na al. f) (falta de preparação para manter uma conduta lícita, manifestada no facto). 

Na consideração das exigências de prevenção, destacam-se as circunstâncias relevantes por via 

da prevenção geral, traduzida na necessidade de protecção do bem jurídico ofendido, mediante a 

aplicação de uma pena proporcional à gravidade dos factos, reafirmando a manutenção da 

confiança da comunidade na norma violada, e de prevenção especial, que permitam fundamentar 

um juízo de prognose sobre o cometimento de novos crimes no futuro e assim avaliar das 

necessidades de socialização. Incluem-se, aqui, o comportamento anterior e posterior ao crime 

[al. e)], com destaque para os antecedentes criminais) e a falta de preparação para manter uma 

conduta lícita, manifestada no facto [al. f)]. O comportamento do agente, a que se referem as 

circunstâncias das al.s e) e f), adquire particular relevo para determinação da medida da pena em 

vista das exigências de prevenção especial. 

V- E, nos termos do disposto no art. 77.º , n.º 1, do CP, ao estabelecer as regras da punição 

do concurso, nomeadamente que na medida da pena única são considerados, em conjunto, os 

factos e a personalidade do agente, é forçoso concluir que, com a fixação da pena única, 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, sendo a valoração conjunta dos factos e 

da personalidade, a que se refere a 2.ª parte do n.º 1,do art. 77.º do CP. É 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. 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. Releva também a análise do efeito previsível da pena sobre o comportamento futuro do 
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agente (exigências de prevenção especial de socialização). Um dos critérios fundamentais em 

sede deste 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. Nos termos do n.º 2 do art. 77.º do CP, a pena aplicável tem como limite 

máximo a soma das penas concretamente aplicadas aos vários crimes, não podendo ultrapassar 

25 anos, e como limite mínimo, a mais elevada das penas concretamente aplicadas aos vários 

crimes. 

VI- De tudo o que ficou exposto, diga-se o seguinte: Contra o arguido pesam as muito 

elevadas exigências de prevenção geral neste tipo de criminalidade (de cariz sexual), causando 

grande alarme e repugnância social e, por isso, a merecer punição exemplar, pois, só assim se 

reafirma na comunidade, a validade e vigência da norma violada. Acresce que o arguido actuou 

com dolo intenso, na sua modalidade mais grave: dolo directo.  Considerando o crime em apreço 

- que, em si mesmo é grave - entendemos que a ilicitude da conduta do arguido é igualmente 

bastante elevada, anotando-se que se tratou, não de um acto isolado, mas algo que se repetiu em 

3 ocasiões que coincidem com uma fase de crescimento infanto-juvenil da vítima, essencial para 

a formação da mesma como ser humano a todos os níveis, quer físico/sexual, quer afectivo, 

emocional e social sendo, ainda nesta data, impossível aferir na sua integralidade dos danos que 

a conduta do arguido gravou na vida de sua filha. Não pode deixar de se atentar na idade da menor: 

13 anos. Pelo que na determinação da medida da pena terá ainda de se sopesar as consequências 

que a conduta do arguido acarretou para a menor (algo significativas as imediatas e ora 

conhecidas, sendo que de futuro se ignoram as sequelas que esta actuação poderá vir a acarretar 

no desenvolvimento emocional, afectivo e sexual desta menor). O arguido não confessou nem 

demonstrou arrependimento o  q u e  s e  t r a d u z  n o  f a c t o  d e  não ter interiorizado o desvalor 

da sua conduta, não se vislumbrando uma real auto-censura pelo seu comportamento o que é 

consentâneo com o teor do relatório social referente ao mesmo e junto aos autos. Importa, ainda, 

o facto de o arguido ter antecedentes criminais, embora por outro tipo de crimes, o que milita a 

seu desfavor. À excepção de, por factos praticados em 2007, ter o arguido sido condenado pela 

prática do crime de violação, na pena de 5 anos e 2 meses de prisão, que cumpriu, tendo-lhe sido 

concedida a liberdade definitiva no dia 13-2-2016. O que, como demonstram os presentes autos, 

não foi advertência suficiente contra a prática deste tipo de crime. 

VII- Ora, na determinação da medida concreta da pena única, foram levadas em conta e 

ponderadas adequada e fundadamente todas as circunstâncias concretas em que os crimes foram 

cometidos, nomeadamente, quanto ao elevado grau de ilicitude dos factos, considerando o modo 

de execução, o valor do bem jurídico violado e as suas consequências, a intensidade do dolo, a 

conduta do arguido anterior e posterior aos crimes e as condições pessoais e económicas do 

arguido. Com efeito, considerando o contexto e o modo de atuação que os factos dados como 

provados espelham, o período de tempo em que a atuação do arguido persistiu e o contexto 

intrafamiliar em que se produziu, a relação de parentalidade em que se manifestou e de que o 

agente se aproveitou, tudo constituindo um conjunto alargado de factores, enquadráveis no art. 

71.º e 72.º do CP, que pesam contra o arguido. Pelo que, não pode deixar de ser tida em conta, 
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nesta sede de medida da pena (única), a gravidade da conduta repetida de abuso sexual da menor 

Tatiana por parte do arguido, seu pai: como figura parental exigem-se-lhe responsabilidades 

(parentais), legalmente consagradas, impondo-se que seja a pessoa responsável pela proteção, a 

promoção e a garantia dos direitos da menor, entre os quais o direito a ser respeitado e garantido 

o seu desenvolvimento sexual equilibrado e são. E, também terá de se atender às elevadas as 

exigências de prevenção geral que se fazem sentir relativamente a este tipo de criminalidade, e à 

frequência com que é cometido por todo o país. 

VIII- Em suma: Perante o exposto, não se pode olvidar o facto de o grau de desvalor da acção 

ser muito elevado, correspondendo ao tipo de abuso sexual de criança - o abuso sexual de criança 

intrafamiliar - que piores consequências e das mais perenes acarreta para a vítima menor e seu 

desenvolvimento global. 

IX- Os crimes em causa constituem uma grave violação do bem jurídico-penal da 

autodeterminação sexual da criança, revestindo consequências muito gravosas para as vítimas 

crianças e jovens, tal como conhecidas e estudadas pela psicologia forense, que apontam para um 

aumento da prática destes crimes, em Portugal, correspondendo a uma maior e crescente 

percepção pública da sua gravidade e da importância da sua denúncia. Não podem ser 

desvalorizadas as aludidas exigências elevadíssimas de prevenção geral de integração, quando 

deve ser atendido, como foi e como é sabido de estudos científicos relativos aos abusos sexuais, 

o impacto negativo que estes podem ter na vida e experiência pessoal futura das vítimas. E ainda 

sobre as “marcas” do abuso sexual, para além das imediatas. Antes, o conhecimento e a previsão 

dos graves danos ao nível do desenvolvimento pessoal da vítima e das potenciais vítimas devem 

ser tidos em conta quando se aprecia da reacção penal adequada a este tipo de condutas abusivas, 

exigindo-se a garantia de uma clara função de reintegração e reafirmação do bem jurídico posto 

em causa, e de forma clara para todos. Por outro lado, o arguido não confessou os factos, nem 

mostrou arrependimento. Assim, afigura-se que são de ponderar e de avaliar, nesta sede, as 

necessidades de prevenção especial verificadas, considerando que o arguido não demonstrou 

empatia real com a vítima, nem admitiu a prática dos seus actos lascivos e de autossatisfação 

sexual à custa da actuação sobre a vítima, que são altamente censuráveis. Alega o recorrente que, 

no cômputo da medida concreta da pena, deve ser considerado que [de]entre o mais, que resultou 

provado: “verifica-se uma boa relação com vizinhos e comunidade, com respeito mútuo, e a 

família é tida como organizada e com hábitos de trabalho, cumprindo as ações que constam no 

Acordo de Inserção Social ao abrigo da prestação de Rendimento Social de Inserção. Roberto 

Medeiros é tido no meio como pessoa bem integrada, com conduta pró social, responsável e com 

hábitos de trabalho. Não apresenta problemática aditiva, nem é frequentador de cafés na 

Freguesia, situação confirmada por fontes da comunidade.”, pelo que a medida concreta da pena 

deve ser revista e diminuída substancialmente. Independentemente do que ficou provado e que 

aqui o recorrente alega que deve ser considerado na medida da pena única, esta situação é em 

tudo idêntica àquela que o arguido vivia no momento do cometimento dos factos; o que não 

constituiu qualquer óbice à prática de actos abusivos desta natureza. De sublinhar ainda, o crime 

de violação pelo qual cumpriu pena, que não foi suficientemente interiorizado como um real 

problema. Posto isto, entende-se que o recorrente revelou uma personalidade insensível aos bens 

jurídico-penais em causa e indiferente perante os outros, designadamente, pelos direitos da sua 

filha menor, evidenciando, pois, a necessidade de uma eficaz educação para o direito, nesta 

vertente específica. São, pois, elevadíssimas as exigências de prevenção geral quanto a este tipo 

de crimes, dirigidos contra o bem jurídico-penal da autodeterminação sexual da criança, que 

exigem a reafirmação da norma violada, atento o seu impacto na vítima, na sua família e também 

no conjunto da sociedade, de modo a repor a confiança e a segurança públicas e assegurar a 
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protecção de potenciais vítimas contra actos dessa mesma natureza abusiva. Perante tudo o que 

ficou dito, entendemos que não assiste qualquer razão ao recorrente, em pretender a diminuição 

da pena única aplicada, tendo o acórdão recorrido apreciado devidamente toda a sua conduta, a 

qual consubstancia actuações autónomas contra a autonomia sexual da vítima menor, sua filha. 

Ora, atentos os critérios do art. 71.º, do CP, revelando-se elevado o grau de culpa, prementes as 

necessidades de prevenção geral, bem como as de prevenção especial, e ponderado devidamente 

a matéria fáctica assente em benefício do arguido e que atrás se referiu, e perante as seguintes 

penas parcelares: -. pela prática, em autoria material e na forma consumada, de um crime de abuso 

sexual de criança agravado, (a que se reporta o primeiro episódio ocorrido no início de agosto de 

2018) na pena de 5 anos e 10 meses de prisão; - pela prática, em autoria material e na forma 

consumada, de um crime de abuso sexual de criança agravado, (a que se reporta o segundo 

episódio ocorrido no início de agosto de 2018) na pena de 6 anos de prisão; - pela prática, em 

autoria material e na forma consumada, de um crime de abuso sexual de criança agravado, (a que 

se reporta o terceiro e derradeiro episódio ocorrido no início de agosto de 2018) na pena de 6 anos 

e 2 meses de prisão. Atendendo, nos termos do disposto no art. 77.º, do CP, à moldura penal 

abstratamente aplicável ao ora recorrente, que se situa, no seu limite mínimo, em 6  anos e 2 

meses de prisão e, no seu limite máximo, em 18 anos de prisão, entendemos que: É adequado, 

proporcional e justo fixar a pena única ao recorrente em 10 (dez) anos de prisão. 

 

01-07-2021 

Proc. n.º 615/18.0JAPDL.L1.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Mandado de detenção 

 Cumprimento de pena 

 Trânsito em julgado 

 Requerimento 

 Interposição de recurso 

 Mandatário judicial 

 Correio eletrónico 

 Recusa 

 Secretaria judicial 

 Direito ao recurso 

 

I- O CPP não contém disciplina esgotante da apresentação dos actos processuais escritos das 

partes em juízo, colhendo-a, subsidiariamente e na medida do necessário – art. 4.º, do CPP –, no 

CPC e legislação conexa. 

II- Os actos processuais escritos a praticar pelas partes em procedimento penal em 1ª 

instância a partir do momento da sua transição para a fase de julgamento – neles expressamente 

incluídos pelo art. 1.º, n.º 6, al. b), da Portaria n.º 280/2013, de 26-08, na redacção da Portaria n.º 

170/2017, de 25-05, o «requerimento de interposição de recurso» e as «motivações» nos termos 

do art. 411.º, do CPP – são obrigatoriamente apresentados em juízo por via/transmissão 

electrónica de dados, através do «sistema informático de apoio à actividade do tribunais», como 

prescrito pelos art. 144.º, n.º 1, do CPC e 1.º, n.º 6, al. b), 3.º, 4.º e 5.º da Portaria n.º 280/2013. 
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III- Tal obrigatoriedade apenas cede em duas situações, ou quando a parte não está, nem deve 

estar, patrocinada por mandatário judicial – caso em que pode praticar o acto ou mediante entrega 

na secretaria ou mediante remessa sob registo postal, nos termos das al. a) e b) do n.º 7 do art. 

144.º, do CPC –, ou quando ocorra situação de justo impedimento – caso em que, nos termos dos 

n.os 8 e 7 do preceito, pode, do mesmo modo, haver entrega na secretaria ou remessa por via postal 

registada. 

IV- Por força da publicação do novo CPC, aprovado pelo Lei n.º 42/2013, de 26-06, e da 

Portaria n.º 280/2013, de 26-08 e das sucessivas alterações introduzidas num e noutra, o AFJ n.º 

3/2014, de 17-04 – que recomendou aos tribunais judiciais a adopção do entendimento de que 

«Em processo penal, é admissível a remessa a juízo de peças processuais através de correio 

electrónico, nos termos do disposto no art. 150.º, n.º 1, al. d), e n.º 2, do CPC de 1961, na redacção 

do Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27.12, e na Portaria n.º 642/2004, de 16.06, aplicáveis conforme 

o disposto no art. 4º do CPP» – tem, hoje, o seu campo de aplicação restringido às fases 

preliminares do processo criminal, únicas (ainda) não sujeitas ao regime da tramitação 

electrónica. 

V- No CPC, a faculdade de recusa pela secretaria das peças escritas apresentadas pelas partes 

em infracção à regra da transmissão electrónica está expressamente prevista para os casos da 

petição inicial – art. 558.º, n.º 1, al. i) – e do requerimento executivo – art. 725.º, n.º 1. 

VI- Vem sustentando, porém, a doutrina – e a jurisprudência vem-na seguindo – o 

alargamento da possibilidade de recusa a outras peças processuais – inclusivamente, recursórias 

– por interpretação extensiva da al. i) do n.º 1 daquele art. 558.º. 

VII- Tal faculdade de recusa não opera, porem, em processo penal por referência aos actos 

praticados pelo arguido «que se contenham dentro do objecto do processo ou tenham por 

finalidade a salvaguarda dos seus direitos fundamentais», por oposição do art. 98.º, n.º 1, do CPP 

que, concretizando uma das valências do direito de petição consagrado no art. 52.º, n.º 1, da CRP, 

determina, entre o mais, que as exposições, memoriais ou requerimentos daquele sujeito 

processual, ainda que «não assinados pelo defensor», sejam sempre integrados nos autos, aí não 

podendo, depois, deixar de ser apreciados pelo tribunal e de receber a decisão que, conforme o 

direito, lhes for devida. 

VIII- Remetido, por correio electrónico, requerimento de interposição de recurso subscrito 

pelo defensor do arguido de despacho de 1ª instância que revogou a substituição de pena de prisão 

por prestação de trabalho a favor da comunidade e que determinou o cumprimento da pena 

substituída, não era lícito à secretaria ter retido tal requerimento, não o juntando ao processo, 

mesmo comunicando, como comunicou, ao requerente, por correio electrónico, que «o mesmo 

dever[ia] vir via citius ou informar justo impedimento». 

IX- Capturado e conduzido o arguido a estabelecimento prisional para cumprimento da pena 

de prisão substituída após o decurso do prazo de interposição de recurso do despacho de 

revogação contado da sua notificação, mas sem que o requerimento recursório tivesse sido junto 

ao processo e recebido decisão do magistrado judicial, a privação de liberdade é ilegal por titulada 

em acto judicial inexequível, por não transitado – art. 628.º, do CPC e 467.º, n.º 1, do CPP. 

X- Ilegalidade que, patente, ostensiva e constatável à vista dos elementos contantes do 

processo, se enquadra na previsão do art. 221.º, n.º 2, al. b), do CPP, fundando a procedência do 

pedido de habeas corpus do arguido.    

 

06-07-2021 

Proc. n.º 492/17.9GACSC-A.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 
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António Gama 

Clemente Lima 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Tribunal pleno 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Rejeição de recurso 

 

I- O Pleno das Secções Criminais do STJ decidiu rejeitar o recurso, nos termos do n.º 1 do 

art. 441.º do CPP. 

 

08-07-2021 

Proc. n.º 3/16.3PBGMR-A.G1-A.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Paulo Ferreira da Cunha 

Teresa Féria 

Eduardo Loureiro 

António Gama 

Sénio Alves 

João Guerra 

Ana Barata Brito 

Pires da Graça 

Helena Moniz 

Clemente Lima 

Nuno Gonçalves 

Henrique Araújo 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Pressupostos 

 Identidade de factos 

 Suspensão da execução da pena 

 Transcrição 

 Registo criminal 

 Rejeição de recurso 

 

I- O problema que se teve que resolver, no acórdão fundamento, foi exatamente o de saber 

se a pena de suspensão da execução de pena de prisão constitui ou não uma pena a integrar naquele 

pressuposto do art. 13.º, n.º 1, da Lei n.º 37/2015, de 05-05, quando este normativo impõe como 

requisito de aplicabilidade a condenação em pena não privativa da liberdade. 

II- A situação de que parte o acórdão fundamento é a seguinte - havia um despacho que 

concluiu pela não aceitação da não transcrição da sentença condenatória nos certificados porque, 

segundo a decisão então recorrida, não tinha havido condenação numa pena não privativa da 

liberdade, pelo que um dos pressupostos formais exigidos pela lei não estaria verificado; perante 

isto, o acórdão fundamento decidiu que, tendo em conta o AFJ n.º 13/2016, o conceito de pena 
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não privativa da liberdade abrange também os casos de condenações em penas suspensas na sua 

execução. 

III- No acórdão recorrido também se considerou que a aplicação de uma pena de suspensão 

da execução de uma pena de prisão integrava o requisito formal de aplicação de uma pena não 

privativa da liberdade.  

IV- Ambos os acórdãos decidem de forma semelhante quanto à questão de direito, 

considerando que a aplicação de uma pena de suspensão da execução da pena de prisão não 

determina um preenchimento automático do pressuposto material exigido pelo art. 11.º, n.º 3, 

sendo necessário analisar o específico circunstancialismo do caso concreto. E apenas as 

circunstâncias concretas do caso levaram a decisões distintas quanto à decisão de não 

admissibilidade de não transcrição do registo nos certificados, pelo que, havendo situações 

subjacentes distintas, não se pode concluir pela necessária oposição de julgados. 

 

08-07-2021 

Proc. n.º 41/17.9GCBRG-J.G1-B.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Dupla Conforme 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Roubo agravado 

 In dubio pro reo 

 Princípio da presunção de inocência 

 Vícios do art. 410.º do CPP 

 

I- O acórdão do Tribunal da Relação era apenas recorrível na parte referente à determinação 

das penas únicas aplicadas (superiores a 8 anos) e na parte relativa ao único crime que havia sido 

confirmado pelo Tribunal da Relação e cuja pena aplicada era superior a 8 anos; pelo que, a 

alegação da violação do princípio do in dubio pro reo ou da presunção de inocência, quando 

referentes aos crimes confirmados pelo acórdão do Tribunal da Relação e cujas penas eram 

inferiores a 8 aos de prisão não se poderia conhecer. 

II- Restava apenas conhecer da violação (ou não) do princípio do in dubio pro reo e da 

presunção de inocência quanto ao crime de roubo agravado pelo resultado de morte, tendo em 

conta que os poderes de cognição deste STJ que se encontram limitados à análise da matéria de 

direito e da verificação da existência (ou não) dos erros-vício previstos no art. 410.º, n.º 2, do 

CPP; e concluiu-se que do texto do acórdão recorrido não resultava qualquer dúvida, pois não 

estava explicitada no texto qualquer dúvida nem se constatava qualquer análise contra o arguido. 

Foi o que se fez, sem que se possa concluir que haja omissão de pronúncia.   

 

08-07-2021 

Proc. n.º 176/18.0JACBR.C1.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 
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 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Interposição de recurso 

 Prazo 

 Cumprimento de pena 

 Estado estrangeiro 

 Falta de entrega 

 Princípio da atualidade 

 

I- Nos termos previstos nos n.os 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), “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”. 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.” A providência de habeas corpus 

configura um incidente que visa assegurar o direito à liberdade constitucionalmente garantido 

(revisitem-se os citados art. 27.º e ss., 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.º 1 e 2, al. b) e 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. 

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 (art. 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. 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. 

II- É com estes limites que este STJ pode tomar o conhecimento dos factos que 

eventualmente tenham limitado a liberdade individual do requerente e decidir em conformidade. 

III- Na elaboração da Decisão-Quadro que conduziu à criação do MDE foi determinante o 

objectivo que a União Europeia (UE) fixou de se tornar um espaço de liberdade, de segurança e 

de justiça, o que conduziu à supressão da extradição entre os Estados membros e à substituição 

desta por um sistema de entrega entre autoridades judiciárias. A instauração de um novo regime 

simplificado de entrega de pessoas condenadas ou suspeitas para efeitos de execução de sentenças 
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ou de procedimento penal permitiu suprimir a complexidade e a eventual morosidade inerentes 

aos actuais procedimentos de extradição. As relações de cooperação clássicas que até à criação 

do MDE prevaleciam entre os Estados membros, deram lugar a um sistema de livre circulação 

das decisões judiciais em matéria penal, tanto na fase pré-sentencial, como transitadas em julgado, 

no espaço comum de liberdade, de segurança e de justiça. Isto implicou uma mudança radical do 

sistema de extradição, que foi substituído por um sistema de entrega, com um impacto, em 

particular, sobre procedimentos, prazos e motivos de não entrega de uma pessoa. Consiste numa 

decisão judiciária emitida por autoridade judiciária do Estado de Emissão com vista à detenção e 

entrega por parte da Autoridade Judiciária do Estado de Execução, de uma pessoa procurada para 

efeitos (a) de cumprimento de pena ou medida de segurança privativa de liberdade, ou 

para (b) procedimento penal (art. 1.º, n.º 1 da Lei n.º 65/2003, de 23-08, art. 1.º, n.º 1 da Decisão 

Quadro n.º 2002/584/JAI). A nível interno, o que resulta da Lei n.º 65/2003 é o seu carácter 

instrumental em vista da cooperação judiciária no espaço da UE, um meio ao serviço das soluções 

em vista das quais foi instituído o mandado – para fins de procedimento criminal ou cumprimento 

da pena ou medida de segurança privativas de liberdade –, deixando intocada a realização material 

do conflito surgido.  

IV- No caso em apreço, o peticionante pretende que este STJ declare a ilegalidade da sua 

prisão, por se encontrar detido em Inglaterra, desde 22-07-2020, a aguardar o cumprimento do 

MDE emitido pelo Tribunal de Alenquer para cumprimento da pena de 1 ano de prisão (suspensa) 

em que foi condenado, por sentença de 13-02-2012, transitada em 19-03-2012, pela prática de um 

crime de condução de veículo em estado de embriaguez e cuja suspensão foi revogada por decisão 

de 08-05-2014, transitada em julgado em 04-03-2015. O requerente encontra-se em cumprimento 

de uma pena de um ano em que foi condenado por uma sentença transitada em julgado, à ordem 

de um MDE emitido pela entidade judicial competente portuguesa e em execução pela entidade 

judicial competente inglesa. Razão pela qual não se verifica o pressuposto da al. a) do n.º 2 do art. 

222.º do CPP, uma vez que a detenção foi ordenada pelas únicas entidades competentes para o 

fazer. 

V- Invoca ainda o peticionante que a sua prisão é motivada por facto pelo qual a lei a não 

permite. Aqui valem os mesmos fundamentos já adiantados: o requerente encontra-se em 

cumprimento de uma pena de um ano em que foi condenado por uma sentença transitada em 

julgado, à ordem de um MDE emitido pela entidade judicial competente portuguesa e em 

execução pela entidade judicial competente inglesa. 

VI- E, ainda relativamente à ilegalidade da prisão proveniente da sua manutenção para além 

dos prazos fixados pela lei ou por decisão judicial, o ora peticionante se encontra em cumprimento 

de uma pena de um ano de prisão. Ora, estando o requerente detido ao abrigo do MDE emitido 

pelo Tribunal de Alenquer, verificar-se-á que em 22 de julho de 2021, a pena se encontra extinta 

pelo cumprimento. De acrescentar ainda que, diferentemente do que sucede na extradição, o 

tempo de detenção durante o processo de execução do MDE, é descontado na pena que o detido 

tem de cumprir (cf. art. 10.º, da Lei n.º 65/2003). Aliás, independentemente do que o recorrente 

alega, houve uma decisão proferida em 01-07-2021, que indeferiu o seu requerimento de 21-04-

2021, em que pedia a Revogação do Mandado de Detenção Europeu e Revisão da Execução da 

Pena, junto do Juízo Local de Alenquer. Decisão esta só passível de recurso e não de providência 

de habeas corpus, não sendo este o meio de impugnar tal decisão. 

VII- E, por último, existe uma orientação jurisprudencial no STJ que defende que, se é certo 

que o MDE for expedido pela autoridade judiciária portuguesa, destinando-se, como estabelece o 

art. 1.º, da Lei n.º 65/2003, de 23-08, à detenção e entrega por outro Estado membro de uma 

pessoa procurada para efeitos de procedimento criminal ou para cumprimento de uma pena ou 
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medida de segurança privativa da liberdade, no domínio da execução de um MDE, a autoridade 

judiciária do Estado emissor, no caso, a autoridade judiciária portuguesa não tem o domínio dos 

pressupostos de facto e de direito que sejam considerados pela autoridade do Estado de execução, 

não lhe competindo ajuizar e controlar os procedimentos adoptados pela autoridade do Estado de 

execução. Assim, os fundamentos invocados para a ilegalidade da detenção ou prisão do 

peticionante ou do decurso do prazo da entrega do detido no âmbito do MDE pelo Estado de 

execução (Inglaterra) ao Estado de emissão (Portugal) deveria e deverá ser deduzido no âmbito 

do próprio mandado de detenção europeu, não constituindo a providência de habeas corpus o 

meio adequado para o conhecimento e apreciação de tal situação. Esta orientação tem por base o 

âmbito territorial de validade da nossa Lei Fundamental, nomeadamente os art. 32.º, n.º 1 e 28.º, 

n.º 1, e ainda a impossibilidade de conciliar tal prazo com as garantias de defesa conferidas ao 

próprio detido no processo de execução do MDE ou até, e independentemente de tal facto, com a 

exequibilidade de apresentar ao juiz, dentro de tal prazo, alguém detido no estrangeiro. 

VIII- Cabe aos tribunais portugueses, enquanto Estado emissor do MDE, determinar a 

manutenção, extinção ou revogação do MDE. Porém, não podem os Tribunais portugueses, 

mantendo-se o pedido de MDE, dar ordens ao Estado de execução, de manutenção da detenção 

ou libertação do condenado.  

IX- A procedência do pedido de habeas corpus pressupõe, ainda, 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. Esta providência está, e reitera-se, reservada aos casos de ilegalidade grosseira 

porque manifesta, indiscutível, sem margem para dúvidas, como são os casos previstos no citado 

art. 222.º, do CPP. Pois ela visa reagir, de modo imediato e urgente, contra uma prisão 

manifestamente ilegal, ilegalidade essa que se deve configurar como violação directa, patente e 

grosseira dos seus pressupostos e das condições da sua aplicação.  E, a excepcionalidade desta 

providência não se refere à sua subsidiariedade em relação aos meios de impugnação ordinários 

das decisões judiciais, mas, antes e apenas à circunstância de se tratar de providência vocacionada 

a responder a situações de gravidade extrema ou excepcional, com uma celeridade incompatível 

com o prévio esgotamento dos recursos ordinários.  Muito embora a providência não possa estar 

condicionada pela interposição de recurso, não é a mesma, meio de reagir a todas as situações de 

prisão. Como adverte Germano Marques da Silva, “nem todos os casos de injusta prisão são 

situações de prisão ilegal”. O requerente não reagiu ao despacho proferido pelo TEP, datado de 

24-03-2021, que decidiu que o regime previsto na Lei n.º 9/2020, de 10-04 só se aplica quanto a 

arguidos que se encontrem reclusos em Portugal. O STJ, em sede de habeas corpus, não funciona 

como instância de recurso, de decisões proferidas pelo tribunal de 1.ª instância. O que se aplica a 

todos os despachos proferidos, que transitaram e dos quais o peticionante não recorreu. 

X- Assim inexiste qualquer violação directa, patente e grosseira dos pressupostos da privação 

da liberdade e das condições da sua aplicação ao condenado, pois foi emitido MDE pela Entidade 

competente (Tribunal de Alenquer), para cumprimento de pena de prisão (1 ano) pela prática de 

um crime de condução de veículo em estado de embriaguez, p. e p. pelo art. 292.º, n.º 1, do CP e 

foi executado o MDE pela Entidade competente (Tribunal Inglês) e não se encontra excedido o 

prazo limite da privação da liberdade (um ano). 
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XI- 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). 

 

08-07-2021 

Proc. n.º 78/11.1GTALQ-A.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

Clemente Lima 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Concurso de infrações 

 Conhecimento superveniente 

 Pena suspensa 

 Regime de prova 

 Desconto 

 Pena única 

 Pena acessória 

 Proibição de conduzir veículos com motor 

 Medida concreta da pena  

 

08-07-2021 

Proc. n.º 841/15.4PAVNF.S1 - 5.ª Secção 

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

 

 Recurso per saltum 

 Violência doméstica 

 Qualificação jurídica 

 Agravação 

 Sequestro 

 Pornografia de menores 

 Regime penal especial para jovens 

 Pena parcelar  

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Pena suspensa 

 Suspensão da execução da pena 

 

I- Não é legítima a agravação da pena para além da medida ótima de tutela de bens jurídicos 

em homenagem a autónomas exigências de prevenção geral negativa ou de prevenção e 

intimidação da generalidade da sociedade. 

 

08-07-2021 

Proc. n.º 214/17.4PEAMD.L1.S1 - 5.ª Secção 

António Gama (Relator) 

João Guerra 
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 Reclamação para a conferência 

 Exame preliminar 

 Decisão sumária 

 Audiência de julgamento 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Despacho de pronúncia 

 Admissibilidade de recurso 

 Ofensa do caso julgado  

 Princípio da suficiência do processo penal 

Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil 

Direito ao recurso 

Duplo grau de jurisdição 

Manifesta improcedência 

 

I- Este STJ, para analisar se estavam verificadas as premissas/pressupostos excepcionais 

elencadas de admissibilidade de recurso, à luz do art. 629.º, n.º 2, al. a), do CPC, teve que apreciar 

se a alegada ofensa de caso julgado se reportava ao acórdão recorrido e se se apresentava como 

uma violação verosímil e séria do caso julgado, que justificasse a sua intervenção. Para tal, este 

Tribunal teve que sindicar, ainda que de forma perfunctória e condicionada à verossimilhança e 

seriedade, a temática de fundo que fora suscitada em recurso, mas porque o recorrente não vinha 

através deste recurso trazer pela primeira vez, perante um Tribunal Superior, a discussão da 

pretendida violação de caso julgado. Já o tinha feito antes, em sede de resposta ao recurso do 

Ministério Público para o Tribunal da Relação e de arguição de invalidades do acórdão do 

Tribunal da Relação.  

II- Ou seja, ao contrário do alegado pelo recorrente, a Decisão Sumária, chamando à colação 

e citando o acórdão deste STJ de 17-06-2015, no proc. n.º 1149/06.1TAOLH-A.L1.S1, 3.ª Secção, 

relator Cons. João Silva Miguel, apenas analisou se a suscitada ofensa/violação de caso julgado 

se apresentava, de antemão, verosímil e séria, ou se, pelo contrário, era claro e evidente que esse 

vício não era imputável ao acórdão do Tribunal da Relação recorrido, devendo ser rejeitado o 

recurso.  

III- O CPP permite que, num exame preliminar, o relator opte pela prolação de uma Decisão 

Sumária, desde que verificadas determinadas premissas. Admite-se, assim, por apelo à celeridade 

processual, que, em casos mais evidentes, se decida desde logo pela inviabilidade do recurso 

através de um mecanismo expedito, ágil e mais célere. Aliás, sempre se afiguraria inútil e 

irrazoável – vd. art. 130.º, do CPC ex vi o art. 4.º, do CPP –, convocar-se a realização de uma 

audiência quando se verifica, de antemão, existirem motivos que levem, necessariamente, a uma 

rejeição liminar do recurso.  

IV- Também a jurisprudência deste Tribunal já se pronunciou sobre esta temática, tendo 

decidido que “[…]o facto de o reclamante haver requerido a realização de audiência não é 

obstáculo à decisão do recurso por decisão sumária do relator. Conforme se vê do art. 417.º, n.º 

6, al. b), do CPP o relator após o exame preliminar do processo, profere decisão sumária se, 

além do mais, o recurso dever ser rejeitado, independentemente de ter ou não sido requerida a 

realização da audiência Esta só terá lugar, nos termos do art. 421.º, n.º 1, se o processo houver 

de prosseguir. E o processo não prossegue quando o recurso seja rejeitado.” –  cfr Acórdão deste 

Tribunal, de 22-03-2018, no proc. n.º 816/09.2IDLSB.L3.S1, relator Cons. Manuel Braz, 

disponível em www.stj.pt Sumários de Acórdãos/Criminal - Ano de 2018. 
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15-07-2021 

Proc. n.º 121/13.0TELSB.L1.S1 - 5.ª Secção 

João Guerra (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Recurso da matéria de facto 

 Renovação da prova  

 Ónus de impugnação especificada 

 Recurso da matéria de direito 

 Audiência no Tribunal da Relação 

 Falta 

 Conferência 

 Direito de defesa 

 Nulidade de acórdão 

 Violação das regras de competência do Tribunal 

 Composição do Tribunal 

 Falta de advogado 

 Irregularidade 

 Conhecimento oficioso 

 Sanação 

 Reenvio do processo 

 

I- No caso, não só não foi admitido o recurso quanto à matéria de facto, como relativamente 

aos vícios previstos no art. 410.º, n.º 2, do CPP, se considerou que estes não ocorriam, pelo que 

não se admitiu a renovação nos termos do art. 430.º, n.º, 1, do CPP, com a consequência de essa 

decisão ser definitiva (nos termos do art. 430.º, n.º 2, do CPP), pelo que não ocorreu qualquer 

nulidade. 

II- O recurso é interposto com alegações em matéria de direito, pelo que deveria, em 

cumprimento do requerido, ter havido audiência para discussão da matéria de direito impugnada, 

uma vez que foi expressamente referido o que se pretendia discutir - o preenchimento do tipo 

legal de crime por que veio condenado e, em particular, o respeitante ao elemento subjetivo do 

tipo . 

III- O recorrente que requer a audiência podendo impugnar de facto e de direito, se só 

impugnar de direito não haverá lugar a provas a renovar ou pessoas a serem convocadas, sem que 

isto permita ao Tribunal não realizar a audiência requerida, pois tal não se encontra de nenhuma 

forma previsto no CPP; pelo que, a não realização da audiência importa uma restrição das 

garantias de defesa do arguido sem qualquer fundamento legal e em desrespeito pelo disposto no 

art. 32.º, n.º 1, da CRP. 

IV- Numa certa interpretação, poder-se-á considerar o acórdão nulo: porque o defensor do 

arguido deveria ter estado presente (devendo também ser convocado para a audiência o arguido 

nos termos do art.  430.º, n.º 4 , do CPP) aquando da realização da audiência e, não tendo havido 

audiência (sem norma bastante para fundamentar esta não realização) não esteve  presente, 

violando-se o disposto o art. 119.º, al. c), do CPP ; porque foram violadas as regras da competência 

do tribunal pois, não tendo havido audiência (sem norma bastante para fundamentar esta não 

realização), o Tribunal foi indevidamente composto apenas pelo juiz desembargador-relator e 
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pelo juiz desembargador-adjunto, sem que tivesse intervindo na decisão (e não apenas para 

desempatar) o juiz-desembargador-presidente, violando-se o disposto no art. 119.º, al. e), do CPP; 

e porque foram violadas as regras de composição do Tribunal, violando-se o disposto no art. 119.º, 

al. a), 2.ª parte, do CPP . 

V- Numa outra interpretação, poderemos entender estarmos apenas perante uma 

irregularidade - uma irregularidade nos termos do art. 123.º, n.º 2, do CPP; para sabermos se 

estamos perante uma invalidade a integrar no dispositivo referido, é necessário que o Tribunal, 

através de um juízo de prognose póstuma, verifique se aquela invalidade foi suscetível de afetar 

o valor do ato praticado, se por si só influenciou (ou não) o exame ou a decisão da causa. 

VI- Decidir o recurso em conferência com um juiz desembargador-relator e um juiz 

desembargador-adjunto, apenas com voto de desempate do juiz desembargador-presidente é 

diferente de julgar o recurso após realização da audiência, ainda que restrita a matéria de direito, 

determinando que a causa seja analisada não apenas por um coletivo de 2 magistrados judiciais, 

mas de 3 magistrados judiciais. 

VII- A diferente composição do tribunal, por um lado, e, por outro lado, a simples audição 

oral decorrente da realização da audiência, constituem por si só atos que são suscetíveis de 

influenciar o exame da causa e a própria decisão, pelo que a não realização da audiência 

(requerida) afeta a validade do ato e, nos termos do art. 123.º, n.º 2, do CPP, deve ser 

oficiosamente ordenada a reparação do ato, ou seja, a realização da audiência, tal como requerida. 

 

15-07-2021 

Proc. n.º 147/13.3JELSB.L2.S1- 5.ª Secção 

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

Clemente Lima (com voto vencido) 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Sentença criminal 

 Violência doméstica 

 Processo urgente 

 Prazo de interposição de recurso 

 Justo impedimento 

 Extemporaneidade 

 Rejeição de recurso 

 Renúncia ao mandato 

 Reclamação 

 Trânsito em julgado 

 Cumprimento de pena 

 

I- O arguido foi condenado num crime de violência doméstica pelo que, por força do 

disposto no art. 28.º, n.º 1, da Lei n.º 112/2009, de 16-09 e do art. 103.º, n.º 2, al. h), do CPP, trata-

se de um processo urgente; assim sendo, o prazo para interposição do recurso da sentença de 27-

11-2020 (notificada ao arguido e mandatário na mesma data; ao arguido por carta registada, a 27-

11-2020, com aviso de receção recebido a 03-12-2020) terminava a 04-01-2021. 

II- Nos termos do art. 107.º, n.º 2, do CPP, os atos processuais podem ser praticados fora dos 

prazos estabelecidos na lei a requerimento do interessado e quando se prove o justo impedimento; 
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sabendo que o último dia de doença (referido no atestado médico) é o dia 2 de janeiro de 2021, o 

requerimento a invocar o justo impedimento poderia ter sido apresentado até 05-01-2021 (ou até 

08-01-2021, com pagamento de multa, nos termos do art. 107.º-A, do CPP); todavia, o 

requerimento apenas foi apresentado a 10.01.2021. Neste requerimento foi pedida a prorrogação 

do prazo apara apresentação de recurso da sentença condenatória. Ambos foram indeferidos. 

III- Até ao momento em que era admissível reclamar do despacho de não admissibilidade do 

recurso o arguido teve sempre o mesmo mandatário constituído, pelo que não podemos considerar 

que a troca posterior de mandatário tenha posto em causa a real possibilidade de exercício do 

direito ao recurso.  

IV- Sabendo que a renúncia ao mandato apenas produz efeitos a partir da notificação ao 

mandante (que deve ser pessoal) e sabendo que a renúncia foi apresentada a 15-02-2021 e foi 

notificada ao arguido por carta registada, com aviso de receção, a 17-02-2021, e que chegou ao 

conhecimento do destinatário a 18-02-2021, só a partir desta data aquela renúncia produziria 

efeitos. 

V- Valendo o mandato até 18-02-2021, a não apresentação da reclamação até àquela data 

(15-02-2021) pelo mandatário determinou o trânsito em julgado da decisão de não 

admissibilidade do recurso interposto.  

VI- Tendo transitado em julgado a decisão que condenou o arguido em pena de prisão de 2 

anos e 8 meses, o arguido encontra-se desde 20-05-2021 em cumprimento de pena, imposta pela 

autoridade competente (magistrado judicial), por facto que a lei permite (facto tipificado como 

crime por lei) e sem que ainda tenha decorrido o tempo a que foi condenado. 

 

15-07-2021 

Proc. n.º 736/19.2GBAGD-A.S1 - 5.ª Secção 

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

Clemente Lima 

 

 Recurso de revisão  

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Registo criminal 

 Antecedentes criminais 

 Cancelamento de inscrição 

 Prova proibida  

 Inadmissibilidade 

 

15-07-2021 

Proc. n.º 514/14.5GBPBL-A.S1 - 5.ª Secção 

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

Clemente Lima 

 

 Recurso penal 

 Busca em escritório de advogado 

 Segredo profissional 

 Reclamação 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

36 

Número 285 – Julho de 2021 

 

 Despacho 

 Presidente 

 Tribunal da Relação 

 Indeferimento 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Admissibilidade de recurso 

 

I- A reclamação prevista no art. 77.º, do EOA, não se destina a reagir contra o despacho do 

juiz de instrução criminal que, tendo ordenado a busca com base nos indícios recolhidos no 

processo e que, avaliados no despacho que julgou viável a diligência, justificou a quebra do sigilo 

profissional. 

II- Exorbita, assim, o âmbito da reclamação a sindicação da existência de indícios do 

advogado visado para a sua constituição como arguido ou uma eventual quebra do sigilo 

profissional (v. TEDH, no "Affaire Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL e 

Autres v. Portugal", de 03-09-2015). 

III- Perante o disposto os art. 46.º da LOSJ e 400.º, n.º 1, 432.º, n.º 1 e 433.º, do CPP, não é 

recorrível para o STJ o despacho de indeferimento da reclamação movida ao abrigo do citado art. 

77.º, do EOA. 

IV- A interpretação das normas mencionadas no sentido da irrecorribilidade não viola as 

normas e os princípios insertos nos art. 2.º, 18.º, n.os 2 e 3, 20.º, n.os 1 e 4, 26.º, n.º 1, 29.º, n.os 1 e 

4, 32.º, n.os 1 e 8 e 34.º, n.º 4, todos da CRP, nem ofende o art. 6.º da CEDH. 

 

15-07-2021 

Proc. n.º 7/17.9IFLSB-A.C1.S1 - 5.ª Secção 

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

João Guerra 

 

 Recurso de acórdão da Relação  

 Detenção de arma proibida 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Rejeição de recurso 

 Violação de domicílio 

 Acórdão do tribunal coletivo 

 Absolvição crime 

 Condenação 

 Admissibilidade de recurso 

 Queixa 

 Legitimidade do Ministério Público 

 Crime semipúblico 

 Homicídio qualificado 

 Qualificação jurídica 

 Motivo fútil 

 Arma de fogo 

 Meio particularmente perigoso 

 Nulidade de acórdão 
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 Falta de fundamentação 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Medida concreta da pena  

 

I- Estatui o art. 400.º, n.º 1, al. f), do CPP, que não é admissível recurso de acórdãos 

condenatórios proferidos, em recurso, pelas relações, que confirmem decisão de 1.ª instância e 

apliquem pena de prisão não superior a 8 anos.  

O acórdão do TRL foi proferido em recurso, confirmou a pena parcelar de 2 anos aplicada 

pelo tribunal de 1.ª instância, relativamente ao crime de detenção de arma proibida. Logo inferior 

a oito anos. Assim, o acórdão, neste segmento, não é suscetível de recurso para o STJ, quanto 

àquela pena parcelar, porque a decisão condenatória da 1.ª instância foi confirmada em recurso 

pelo Tribunal da Relação e as penas singulares em causa não são superiores a 8 anos de prisão 

(art. 400.º, n.º 1, al. f), do CPP). 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 verificaria a irrecorribilidade. 

A cisão entre recorribilidade das penas singulares e da pena única, fora das situações de 

recurso per saltum para o STJ, caso em que o STJ colhe competência para conhecer sem restrição 

das questões relativas às penas parcelares, tem respaldo no direito penal positivo (art. 78.º, n.º 1, 

do CP, art. 403.º, CPP), circunstância que reforça a possibilidade de a recorribilidade que a 

contrario se infere do art. 400.º, n.º 1, al. f), do CPP, valer quer para a pena parcelar superior a 8 

anos de prisão aplicada pela prática de um crime, quer para a pena única superior a 8 anos de 

prisão, em resultado de cúmulo jurídico de penas de prisão de medida igual ou inferior a oito anos 

de prisão. Neste último caso, quando apenas a pena única do concurso é superior a oito anos de 

prisão, somente as operações relativas ao cúmulo jurídico e à pena única são sindicáveis em 

recurso. 

A inadmissibilidade de recurso, quando é total acarreta a rejeição do recurso (art. 420.º, n.º 

1, al. b), do CPP); sendo parcial, como é o caso quanto às questões suscitadas, com exceção da 

medida da pena única, implica o não conhecimento do recurso na parte irrecorrível.   

II- Em sede da 1ª instância, foi julgado extinto o procedimento criminal pela prática do crime 

de violação de domicílio previsto no art. 190.º, n.os 1 e 3, do CP de que ambos os arguidos vinham 

acusados por ausência de queixa.  

Porém, a recurso do Ministério Público junto da 1.ª instância, foram os arguidos condenados 

no TRC pela prática do crime de violação de domicílio, p. e p. no art. 190.º do CP, na pena parcelar 

de 2 anos de prisão, para cada um deles.  

Perante a procedência do recurso do Ministério Público, o TRC reformulou a pena única do 

cúmulo jurídico aplicada a cada um dos arguidos, passando de uma pena de 20 anos para uma 

pena de 21 anos de prisão. Diga-se, neste conspecto que se trata de matéria em relação à qual, 

atenta a medida concreta da pena - 2 anos-, se poderia questionar a sua recorribilidade para este 

STJ, atento o disposto nos art. 432.º, n.º 1, al. b) e 400.º, n.º 1, al. e), ambos do CPP. No entanto, 

dado que na 1.ª instância a decisão foi de arquivamento em relação a este crime com referência a 

ambos os arguidos, seguindo a jurisprudência do TC, sobre esta matéria (cfr. ac. n.º 399/2014) 

são de admitir e apreciar os recursos sobre esta questão que ambos os recorrentes apresentam de 

forma similar.  

Assim, perante a inovatória condenação em sede de recurso, por parte do TRC, pela prática 

do crime de violação de domicílio, p. e p. pelo art. 190.º, n.os 1 e 3, do CP, em pena efetiva de 
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prisão, de 2 anos, nos termos do acórdão do TC n.º 595/2018 (DR de 11-12-2018), é recorrível 

para o STJ este segmento da decisão do TRC.  

III- O recurso interposto pelos arguidos pode ser conhecido pelo STJ, mas tão só, na medida 

em que se enquadre no âmbito dos respectivos poderes de cognição. Com efeito, por força do 

disposto nos art.s 432.º, n.º 1, al. b) e 434.º, do CPP, o STJ pode apenas reexaminar a matéria de 

direito (sem prejuízo do conhecimento oficioso dos vícios previstos nos n.os 2 e 3 do art. 410.º do 

CPP que sejam evidenciados pela decisão recorrida), tal seja, não pode conhecer das questões 

inerentes ao julgamento sobre a matéria de facto, nem das questões que concernem à própria 

formulação da decisão de 1.ª instância (como as nulidades e os vícios de procedimento), que já 

não estão sob apreciação. Aliás, este regime de recurso para o STJ efectiva, de forma adequada, 

a garantia do duplo grau de jurisdição, traduzida no direito de reapreciação da questão por um 

tribunal superior, quer quanto a matéria de facto, quer quanto a matéria de direito, consagrada no 

art. 32.º, n.º 1, da CRP, enquanto componente do direito de defesa em processo penal, reconhecida 

em instrumentos internacionais que vigoram na ordem interna e vinculam o Estado Português ao 

sistema internacional de protecção dos direitos humanos.  

IV- Ademais, os arguidos, neste seu recurso perante o STJ vêm reeditar, 

na motivação, alguns pontos já alegados perante o tribunal da Relação. Nomeadamente que o 

acórdão recorrido decorreu de uma errada interpretação da matéria de facto e de 

uma incorrecta aplicação do direito (e que iremos aflorar em cada ponto que entendamos 

repetido). Ora, como se tem repetidamente afirmado na jurisprudência deste STJ e na doutrina, 

os recursos judiciais não servem para conhecer de novo da causa. Os recursos constituem meios 

processuais destinados a garantir o direito de reapreciação de uma decisão de um tribunal por um 

tribunal superior, havendo que, na sua disciplina, distinguir dimensões diversas, relacionadas com 

o fundamento do recurso, com o objecto do conhecimento do recurso e com os poderes 

processuais do tribunal de recurso, a considerar conjuntamente. O que significa que, verificados 

que se mostrem os fundamentos para recorrer (pressupostos da admissibilidade do recurso), 

o objecto do conhecimento do recurso delimita-se pelas questões identificadas pelo recorrente 

que digam respeito a questões que tenham sido conhecidas pelo tribunal recorrido ou que 

devessem sê-lo, com as necessárias consequências ao nível da validade da própria decisão, assim 

se circunscrevendo os poderes do tribunal de recurso, sem prejuízo do exercício, neste âmbito, 

dos poderes de conhecimento oficioso necessários e legalmente conferidos em vista da justa 

decisão do recurso. Como se tem insistido, o recurso constitui apenas um “remédio processual” 

que permite a reapreciação, em outra instância, de decisões sobre matérias e questões submetidas 

a decisão do tribunal de que se recorre.  

V- A queixa é válida por parte da assistente nos termos em que esta o fez, nomeadamente ao 

utilizar a frase “quero ver toda a situação esclarecida e que se faça justiça e se prendam aqueles 

bandidos”. Perscrutando os autos, tal vontade foi mantida e renovada ao longo do processo, 

designadamente nas declarações prestadas diante do Ministério Público no dia 10-07-2019 (fls. 

155 a 160) e na indemnização cível relativamente aos danos causados pelos arguidos com entrada 

ilícita e forçada no domicílio da ofendida e família reclamada a fls.1634 a 1643.  

É, assim, claro que à luz de todas as regras da experiência comum, que não são exigíveis a 

um cidadão comum conhecimentos jurídicos especializados – em relação a questões em relação 

às quais os próprios juristas divergem – que ao apresentar os factos a um órgão de polícia criminal 

e descrevendo os factos tal como os vivenciou, aquela expressão apenas pode significar a sua 

manifestação inequívoca como titular do direito de queixa (companheira da vítima), no sentido 

de pretender desencadear o procedimento criminal. Manifestação inequívoca que, ao contrário do 

que alegam os recorrentes, se encontra devidamente plasmada nos presentes autos.  
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Pelo que o Ministério Público tem legitimidade para a dedução de acusação pública referente 

ao crime de violação de domicílio.  

VI- Encontrando-se o tipo legal fundamental dos crimes contra a vida descrito no art. 

131.º, do CP, dele parte a lei para a previsão, nos artigos seguintes, das formas agravada e 

privilegiada de sorte que, relativamente ao tipo-base, faz acrescer as circunstâncias que o 

qualificam em função da especial censurabilidade ou perversidade de que porventura se revista a 

conduta do agente, ou que o privilegiam por via da menor exigibilidade que porventura reclame 

a sua actuação. Tratando-se, pois, a especial censurabilidade ou perversidade, de que fala o n.º 

1 do art. 132.º do CP, de conceitos indeterminados, a lei utilizou para a sua representação 

circunstâncias (exemplos-padrão) que concebidas como concretizações de manifestações do tipo 

de culpa agravado, encontram-se enunciadas, a título exemplificativo, nas diversas al. do n.º 2, do 

aludido normativo (o do art. 132.º), o que tem como consequência que, para além das ali 

mencionadas, outras, valorativamente equivalentes, são também susceptíveis de revelar a referida 

especial censurabilidade ou perversidade. E, porque a verificação das circunstâncias previstas nas 

diversas al. do n.º 2 do art. 132.º do CP é meramente indiciária, no sentido em que só relevam 

para efeitos de qualificação do crime de homicídio voluntário quando revelem uma especial 

censurabilidade ou perversidade, há que atender à imagem global do facto, por forma a possibilitar 

a detecção de uma particular forma de culpa agravada, a justificar a qualificação do crime. Dito 

isto, verifica-se que a especial censurabilidade se prende com a atitude do agente relativamente a 

formas de cometimento do facto especialmente desvaliosas. A especial perversidade refere-se às 

condutas que reflectem no facto concreto as qualidades especialmente desvaliosas da 

personalidade do agente. A matéria da compatibilidade da especial censurabilidade ou 

perversidade com o dolo eventual, tem sido objecto de desencontros na doutrina e jurisprudência 

nacionais.  

A jurisprudência maioritária do STJ tende a considerar que o crime de homicídio qualificado, 

sendo punível apenas a título de dolo, compatibiliza-se com este em qualquer das suas formas e, 

portanto, também com o dolo eventual.  

No que concretamente respeita à eleição do "motivo fútil", como índice da especial 

censurabilidade, importará ter em conta que ele se cifra no facto de o agente ter como móbil da 

ação uma razão ridícula, face à gravidade do ato. Como é sabido, o qualificativo “fútil” atribui-se 

a algo insignificante, sem relevo. Para se avaliar se um motivo é fútil tem que se relacionar, como 

já se referiu, a gravidade do comportamento com o móbil do crime. E então, se nenhum motivo 

justifica causar a morte de outrem (daí ser crime), a grande desproporção entre o que se elege 

como motivo da ação e aquilo em que esta se analisa, transforma a conduta, não só em algo 

intolerável, como também em algo absurdo, sem explicação, à luz das concepções éticas correntes 

da sociedade. A razão do cometimento do crime surge, pois, com um valor irrisório para o normal 

dos cidadãos, comparado com o mal que se provoca com este.  

Na circunstância de a utilização de uma arma, sendo certo que uma arma é 

um objecto perigoso e, em princípio, adequado e suficiente ao cometimento do crime em causa, 

por si só, pode não revelar uma perigosidade muito superior à normal nos meios usados para 

matar. Assim, utilizar meio particularmente perigoso é servir-se para matar, de um instrumento, 

de um método, ou de um processo que dificultem significativamente a defesa da vítima (que não 

se traduzindo na prática de um crime de perigo comum) e seja susceptível de criar perigo para a 

lesão de outros bens jurídicos. Deve ponderar-se, deste modo, para a boa aplicação da norma, se a 

generalidade dos meios usados para matar são perigosos e, mesmo, muito perigosos.  

Ora, se por um lado, a lei exige que tais meios sejam particularmente perigosos, é necessário 

que o meio revele uma perigosidade muito superior à normal nos meios usados para matar, pelo 
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que por outro lado, há que associar à sua utilização, o contexto/circunstancialismo em 

que são utilizados. Assim, meio particularmente perigoso é aquele instrumento, método ou 

processo que, para além de dificultar de modo exponencial a defesa da vítima, é susceptível de 

criar perigo para outros bens jurídicos importantes. Tem que ser meio que revele uma 

perigosidade muito superior à normal, marcadamente diverso e excepcional em relação aos meios 

mais comuns que, por terem aptidão para provocarem danos físicos, são, já de si, perigosos, ou 

muito perigosos, sendo que na natureza do meio utilizado se tem de revelar já especial 

censurabilidade do agente.   

Concatenando tudo o que ficou dito, a perigosidade ou a elevada perigosidade depende não 

só da natureza e das características da arma utilizada para cometer o crime de homicídio, 

mas também do contexto em que da mesma se faz uso. E é nesta globalidade de 

conceitos que se determina a especial censurabilidade. As circunstâncias em que os arguidos 

atuaram, um à frente e o outro mantendo-se na retaguarda para avançar assim que fosse 

necessário, evidencia tratar-se da utilização de um meio que revela uma perigosidade muito 

superior à normal. Em suma, a perigosidade depende não só da natureza e das características da 

arma, mas também do contexto em que da mesma se faz uso. E, é o próprio recorrente que vem 

assumir o motivo. O que faz, nos seguintes termos: tratando-se de pessoas de etnia cigana o 

recorrente pretendia salvar um casamento entre a menor e um filho do co-arguido, casamento que 

se efectivara segundo os usos e costumes daquela etnia. E, vem ainda dizer que uma vez cessada 

(decorrido muito pouco tempo) aquela convivência marital, era de todo imperioso salvar aquele 

casamento, que é para si um dos sacramentos mais importantes da comunidade cigana. E, apenas 

neste contexto, decidiu apoiar o seu co-arguido. Todavia, criou-se um ambiente de exaltação. Foi 

disparado um tiro. O que levou o recorrente a fazer um tiro. Ao contrário do que pretende, o 

recorrente vem repetir um argumento que reforça a tese de que a sua conduta se pautou por um 

motivo fútil, o que revela uma especial perversidade e merece uma especial censurabilidade. Por 

muito respeito que mereçam todas as etnias, religiões, não há tradição ou usos e costumes de 

qualquer etnia ou religião que possa justificar ou contornar a lei penal imperativa. Tal motivação, 

a do recorrente, acaba por conferir argumentos e de colocar em evidência o motivo do crime de 

homicídio como sendo um acto mesquinho e fútil: o homicídio do pai da criança que a tinha 

retirado e protegido até com uma necessária (e até longínqua) fuga de toda a família, às ameaças 

de morte de quem afinal os veio a encontrar e matar em Vila Nova de Foz Coa, no interior 

da casa onde habitavam. É que, não se dá como provado que a intenção do recorrente na 

sua actuação, fosse com o intuito da apontada salvação do dito relacionamento marital.  

Do mesmo modo, não merece qualquer censura, a qualificação da utilização de meio 

particularmente perigoso, nos termos da al. h) do n.º 2 do art. 132.º do CP.  

Desde logo, a maneira súbita e violenta como os arguidos entraram na casa de habitação da 

vítima, cada um na posse de uma arma de fogo, no início da manhã, onde aquela se encontrava 

com a mulher e os seus filhos menores.  

O desenrolar de um ambiente de grande exaltação e nervosismo, disparando cada um deles 

um tiro em direcção à vítima, estando os restantes elementos do agregado familiar dentro da 

habitação, que poderiam também eles ter sido alvo de algum tiro.  

O circunstancialismo que rodeia os acontecimentos, em que a vítima se encontrava na sua 

casa de habitação, na presença da sua numerosa família indefesa, em franca inferioridade face aos 

agressores, tudo a relevar na apreciação desta qualificativa, em que a perigosidade não depende 

exclusivamente da posse e uso de uma arma de fogo; depende também do contexto em que o 

arguido fez uso da mesma.  
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Defende ainda o recorrente que não se prova o dolo na prática do crime de homicídio. Porque 

não fez mais disparos. Ora, se o recorrente pretende discutir, em matéria de facto, as provas 

produzidas, tal não é admissível em sede recurso para o STJ.  

E, se pretende afirmar que da matéria provada não resulta a existência do 

elemento subjectivo da infracção, então tal matéria é passível de discussão nesta sede. Para esta 

hipótese, dir-se-á que não tem qualquer razão o recorrente. Se é indiscutível que o dolo pertence 

à vida interior de cada um e é, portanto, de 

natureza subjectiva, insusceptível de directa apreensão, só é possível captar a sua existência 

através de factos materiais comuns, de que o mesmo se possa concluir, entre os quais surge, com 

maior representação, o preenchimento dos elementos integrantes da infracção. Pode, de facto, 

comprovar-se a verificação do dolo por meio de presunções, ligadas ao princípio da normalidade 

ou da regra geral da experiência. Na maioria dos casos, o dolo, o conhecimento do seu sentido ou 

significação, acaba por ser dado por provado por presunção do julgador, sem que haja 

testemunhas - nem as há disso mesmo – isto para além da possibilidade e o próprio arguido a 

manifestar de viva-voz em audiência. O dolo, em função da sua natureza, e na generalidade dos 

casos, surge provado como circunstância conatural dos factos que constituem os 

elementos objectivos do crime.  A intenção de matar constitui matéria de facto, a apurar pelo 

tribunal em função da prova ao seu alcance, e esta, salvo quando a lei dispõe diversamente, é 

apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção do julgador; não é por ser um facto 

psicológico que a intenção deixa de ser um facto, e a conclusão de ter ocorrido intenção de matar 

deduz-se de factos externos que a revelem.  

Quanto a vícios de procedimento, importa deixar expresso que, no caso, mesmo 

oficiosamente, do texto da decisão revidenda, não se evidencia qualquer dos vícios previstos no 

art. 410.º, n.º 2, do CPP. Com efeito, investigada que foi a materialidade sob julgamento, não se 

vê que a matéria de facto provada seja insuficiente para fundar a solução de direito atingida, não 

se vê que se tenha deixado de investigar toda a matéria de facto com relevo para a decisão final, 

não se vê qualquer inultrapassável incompatibilidade entre os factos julgados provados ou entre 

estes e os factos julgados não provados ou entre a fundamentação probatória e a decisão, e, de 

igual modo, não se detecta na decisão recorrida, por si e com recurso às regras da experiência 

comum, qualquer omissão de pronúncia/falha ostensiva na análise da prova ou qualquer juízo 

ilógico ou arbitrário.  

Não é, assim, viável a estratégia de invocar nulidades da decisão recorrida com o fito de 

contornar a limitação dos poderes de cognição deste Supremo Tribunal. E não basta a alegação 

conclusiva de uma nulidade, da violação de um princípio ou de uma norma constitucional. Na 

invocação das nulidades, se o recorrente ainda convoca as normas jurídicas violadas, não cumpre 

a exigência legal de expor o sentido em que, no seu entendimento, o Tribunal da Relação 

interpretou ou aplicou cada norma e o sentido em que ela devia ter sido interpretada ou aplicada.   

E, mais uma vez se diga que a intenção de matar constitui matéria de facto, a apurar pelo 

tribunal em função da prova ao seu alcance, e esta, salvo quando a lei dispõe diversamente, é 

apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção do julgador; não é por ser um facto 

psicológico que a intenção deixa de ser um facto, e a conclusão de ter ocorrido intenção de matar 

deduz-se de factos externos que a revelem.  

Pelo que em relação à falta de matéria provada que lhe impute a intenção de matar e que 

nesta matéria existirá nulidade por falta de fundamentação, nos termos do art. 374.º, n.º 2 e 379.º, 

n.º 1, al. a) e c) e n.º 3, do CPP, não assiste ao recorrente qualquer razão.  

VII- Nos termos do art. 40.º, do CP, que dispõe sobre as finalidades das penas, “a aplicação 

de penas e de medidas de segurança visa a protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente 
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na sociedade” e “em caso algum a pena pode ultrapassar a medida da culpa”, devendo a sua 

determinação ser feita em função da culpa do agente e das exigências de prevenção, de acordo 

com o disposto no art. 71.º do mesmo diploma.  

Como se tem reiteradamente afirmado, encontra este regime os seus fundamentos no art. 

18.º, n.º 2, da CRP, segundo o qual “a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos 

casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário 

para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos”. A restrição do 

direito à liberdade, por aplicação de uma pena (art. 27.º, n.º 2, da CRP), submete-se, assim, tal 

como a sua previsão legal, ao princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso, que se 

desdobra nos subprincípios da necessidade ou indispensabilidade – segundo o qual a pena 

privativa da liberdade se há-de revelar necessária aos fins visados, que não podem ser realizados 

por outros meios menos onerosos –, adequação – que implica que a pena deva ser o meio idóneo 

e adequado para a obtenção desses fins – e da proporcionalidade em sentido estrito – de acordo 

com o qual a pena deve ser encontrada na “justa medida”, impedindo-se, deste modo, que possa 

ser desproporcionada ou excessiva.   

A projecção destes princípios no modelo de determinação da pena justifica-se pelas 

necessidades de protecção dos bens jurídicos tutelados pelas normas incriminadoras violadas 

(finalidade de prevenção geral) e de ressocialização (finalidade de prevenção especial), em 

conformidade com um critério de proporcionalidade entre a gravidade da pena e a gravidade do 

facto praticado, avaliada, em concreto, por factores ou circunstâncias relacionadas com este e com 

a personalidade do agente, relevantes para avaliar da medida da pena da culpa e da medida da 

pena preventiva, que, não fazendo parte do tipo de crime (proibição da dupla valoração), 

deponham a favor do agente ou contra ele (art. 40.º, n.º 1 do 71.º, do CP).  

Como se tem reafirmado, para a medida da gravidade da culpa há que, de acordo com o art. 

71.º, n.º 2, considerar os factores reveladores da censurabilidade manifestada no facto, 

nomeadamente os factores capazes de fornecer a medida da gravidade do tipo de 

ilícito objectivo e subjectivo – indicados na al. a), primeira parte (grau de ilicitude do facto, modo 

de execução e gravidade das suas consequências), e na al. b) (intensidade do dolo ou da 

negligência) –, e os factores a que se referem a al. c) (sentimentos manifestados no cometimento 

do crime e fins ou motivos que o determinaram) e a al. a), parte final (grau de violação dos deveres 

impostos ao agente), bem como os factores atinentes ao agente, que têm que ver com a sua 

personalidade – factores indicados na al. d) (condições pessoais e situação económica do agente), 

na al. e) (conduta anterior e posterior ao facto) e na al. f) (falta de preparação para manter uma 

conduta lícita, manifestada no facto). Na consideração das exigências de prevenção, destacam-se 

as circunstâncias relevantes por via da prevenção geral, traduzida na necessidade de protecção do 

bem jurídico ofendido mediante a aplicação de uma pena proporcional à gravidade dos factos, 

reafirmando a manutenção da confiança da comunidade na norma violada, e de prevenção 

especial, que permitam fundamentar um juízo de prognose sobre o cometimento de novos crimes 

no futuro e assim avaliar das necessidades de socialização. Incluem-se aqui o comportamento 

anterior e posterior ao crime [al. e)], com destaque para os antecedentes criminais) e a falta de 

preparação para manter uma conduta lícita, manifestada no facto [al. f)]. O comportamento do 

agente, a que se referem as circunstâncias das al. e) e f), adquire particular relevo para 

determinação da medida da pena em vista das exigências de prevenção especial (sobre estes 

pontos, para melhor aproximação metodológica na determinação do sentido e alcance da previsão 

do art. 71.º, do CP.  

Quanto ao crime de homicídio qualificado, p. e p. pelos art. 131.º e 132.º, n.os 1 e 2, al. e) e 

h), ambos do CP, é aplicável a pena de 12 a 25 anos de prisão.  
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E, quanto ao crime de violação de domicílio, é aplicável uma pena de um mês a 3 anos de 

prisão, ou com pena de dez dias a trezentos e sessenta dias de multa.  

Os arguidos foram condenados, cada um deles: pela prática, em coautoria material e na 

forma consumada, de um crime de homicídio qualificado, na pena de 19 anos de prisão; pela 

prática, como autor material, de um crime de detenção de arma proibida, p. e p. pelo art. 86.º, n.º 

1, al. c), da Lei n.º 5/2006, de 23-02, na pena de 2 anos de prisão e na pena acessória de interdição 

temporária de detenção, uso e porte de arma ou armas, pelo período de 15 anos, medida de pena 

esta irrecorrível; pela prática de um crime de violação do domicílio p. e p. pelo art. 190.º, n.º 1 e 

3, do CP na pena de 2 anos de prisão.  

Tendo em atenção todas estas circunstâncias já referidas e as molduras penais aplicáveis, não 

merecem qualquer censura as penas encontradas, respectivamente, para o crime de violação de 

domicílio (2 anos de prisão) e para o crime de homicídio (19 anos de prisão), porque adequadas 

e proporcionais à culpa dos Recorrentes e necessária à satisfação das necessidades de reprovação 

e de reposição social dos bens jurídicos violados. Não se mostram, pois, violados, os princípios 

da igualdade e da proporcionalidade ou quaisquer outros inscritos na Lei Fundamental, 

nomeadamente, o art. 18.º, da CRP.  

VIII- O art. 77.º, n.º 1, do CP, estabelece que o critério específico a usar na fixação da medida 

da pena única é o da consideração em conjunto dos factos e da personalidade do agente.  

Não tendo o legislador nacional optado pelo sistema de acumulação material (soma das penas 

com mera limitação do limite máximo) nem pelo da exasperação ou agravação da pena mais grave 

(elevação da pena mais grave, através da avaliação conjunta da pessoa do agente e dos singulares 

factos puníveis, elevação que não pode atingir a soma das penas singulares nem o limite absoluto 

legalmente fixado), é forçoso concluir que, com a fixação da pena conjunta, se pretende sancionar 

o agente, não só pelos factos individualmente considerados, mas também e especialmente 

pelo respectivo conjunto,  e não como mero somatório de factos criminosos, mas enquanto 

revelador da dimensão e gravidade global do comportamento delituoso do agente, visto que a lei 

manda se considere e pondere, em conjunto (e não unitariamente), os factos e a personalidade do 

agente 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.   

IX- 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 CP. 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.   
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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. Assim, considerando os factos 

na sua globalidade, as circunstâncias anteriormente referidas e as qualidades de personalidade dos 

arguidos manifestada na sua prática, em que se destaca a violência de comportamento, 

devidamente circunstanciado e descrito no acórdão recorrido, e sem necessidade de mais 

considerandos, tudo ponderado em conjunto, como impõem os art. 40.º e 71.º, do CP, não se 

encontra fundamento que permita justificar a redução das penas aplicadas, na base da 

consideração de estas não se mostrarem adequadas e proporcionais à gravidade dos factos e às 

necessidades de prevenção e de socialização que a sua aplicação visa realizar (art. 40.º, n.os e 2, 

do CP). Mantem-se, para cada um dos arguidos, a pena única de vinte e um (21) anos de prisão.  
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Proc. n.º 178/19.0JAGRD.C1.S1 - 5.ª Secção 

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

Clemente Lima 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 

 Nulidade de acórdão 

 Omissão de pronúncia 

 Indeferimento 

 

15-07-2021 

Proc. n.º 45/14.3SMLSB.L1.S1 - 5.ª Secção 

António Gama (Relator) 

Helena Moniz 
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 Recurso per saltum 

 Violação 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 Pedido de indemnização civil  

 Indemnização 

 

15-07-2021 

Proc. n.º 260/16.5PBELV.E1.S1 - 5.ª Secção 

António Gama (Relator) 

João Guerra 

 

 Habeas corpus 

 Medida de promoção e proteção 

 Acolhimento residencial 

 Prazo 

 Revisão 

 Cessação  

 

I- A CRP inclui, expressamente, as medidas de proteção, assistência e educação de menor 

em estabelecimento adequado, ao lado e ao nível das demais modalidades de restrição do direito 

fundamental à liberdade, apenas admissíveis pelo tempo e nas condições que a lei fixar ou decisão 

judicial determinar. 

II- Conceção constitucional decisiva para se concluir pela aplicação do habeas corpus como 

providência processual extraordinária de reação expedita contra a privação da liberdade de criança 

ou jovem mantidos com abuso de poder, ilegalmente, em estabelecimento adequado de 

acolhimento (residencial). 

III- O habeas corpus destina a proteger o direito fundamental à liberdade pessoal, permitindo 

reagir, imediata e expeditamente, “contra o abuso de poder, por virtude de detenção ou prisão 

ilegal”. 

IV- É um procedimento especial, no qual se requer ao tribunal competente o 

restabelecimento daquele direito pessoal, vulnerado por uma privação ou restrição da liberdade 

ordenada, autorizada ou executada por entidade não competente, ou fora das condições legais ou 

que sendo originariamente legal se mantém para além do tempo ou da medida judicialmente 

decretada. 

V- O acolhimento residencial”, prevista no art. 35.º, n.º 1, al. f), da LPCJP, consiste na 

colocação da criança ou jovem aos cuidados de uma entidade que disponha de instalações, 

equipamento de acolhimento e recursos humanos permanentes, devidamente dimensionados e 

habilitados, que lhes garantam os cuidados adequados. 

VI- Deve ser excecional, temporária, com prazo de duração necessariamente estabelecida em 

acordo de promoção e proteção ou na decisão judicial, obrigatoriamente revista até ao termo do 

prazo estabelecido. A revisão é um ato processual obrigatório e o prazo de duração fixado é 

perentório. 

VII- Cessa se até ao termo do prazo não tiver sido acordada ou decretada a sua continuação 

ou prorrogado o prazo fixado no acordo ou na decisão judicial.  
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VIII- A medida de acolhimento residencial das crianças, com a duração de 6 meses, iniciada 

em 11 de novembro de 2020, no tendo sido revista nem prorrogada, cessou em 10 de maio de 

2021. 

IX- O deferimento do habeas corpus determina a adoção de uma das medidas catalogadas 

no art. 223.º, n.º 4, entre as quais, mandar que a pessoa privada da liberdade seja apresentada ao 

juiz no prazo de 24 horas.  

X- Aplicando a norma que se extrai da interpretação conjugada do disposto no art. 223.º, n.º 

4, al. c), do CPP com o disposto no art. 92.º, n.º 1, da LPPCJ, em consequência, determina-se que 

o Tribunal de Família e Menores onde o processo corre termos, habilitado como está com os 

dados necessário, no prazo de 48 horas, aplique, em favor dos menores, qualquer das medidas de 

promoção e proteção previstas no art. 35.º, da LPCJP. (incluindo o acolhimento residencial na 

mesma Casa de acolhimento onde se encontram).  

 

23-07-2021 

Proc. n.º 2943/20.6T8CBR-A.S1 - 5.ª Secção 

Nuno Gonçalves (Relator de turno) 

Helena Moniz 

Maria Clara Sottomayor 

 

 Habeas corpus 

 Prisão ilegal 

 Tribunal de Execução de Penas  

 Liberdade condicional 

 Cumprimento de pena 

 Trânsito em julgado 

 Recurso ordinário 

 

I - Não é sindicável por via de providência excecional de habeas corpus a decisão do TEP 

no sentido da não concessão de liberdade condicional facultativa a arguido que se encontra em 

cumprimento de pena aplicada por decisão transitada em julgado. 

 

30-07-2021 

Proc. n.º 648/12.0TXCBR-O.S1 - 5.ª Secção 

Clemente Lima (Relator de turno) 

Ana Barata Brito 

Manuel Tomé Gomes 

 

 Habeas corpus 

 Acórdão 

 Tribunal da Relação 

 Coarguido 

 Notificação ao mandatário 

 Revogação  

 Mandato forense 

 Falta de notificação 

 Trânsito em julgado 

 Cumprimento de pena 
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 Prisão ilegal 

 

I- Em caso de comparticipação criminosa, o arguido não recorrente tem de ser notificado do 

acórdão da Relação que, decidindo um recurso interposto por co-arguido, se pronunciou 

expressamente sobre a sua condenação (do arguido não recorrente), alterando a matéria de facto 

a ele respeitante e pronunciando-se também sobre a sua pena de prisão (mantendo-a). 

II- Sem essa notificação, não pode considerar-se que ocorreu já quanto a ele o trânsito em 

julgado da decisão condenatória, com o fundamento de que dela não recorrera, e não podia ter-se 

assim iniciado o cumprimento da pena de prisão. Esta prisão é ilegal e constitui fundamento 

bastante de habeas corpus. 

 

30-07-2021 

Proc. n.º 355/14.0JELSB-B.S1 - 5.ª Secção 

Ana Barata Brito (Relatora de turno) 

Clemente Lima  

Manuel Tomé Gomes 

 

 Extradição 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Procedimento criminal 

 Peculato 

 Amnistia 

 Prestação de garantias pelo Estado requerente 

 Garantia formal 

 Recusa facultativa de execução 

 Recusa obrigatória de execução 

 

I- O pedido de extradição objecto dos autos foi formulado pela República de Angola que, tal 

como a República Portuguesa, assinou a Convenção de Extradição entre os Estados Membros da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, aprovada por Resolução da Assembleia da 

República n.º 49/08 e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 66/08, de 01-09, 

publicado no DR, I série, de 23-11-05, está vinculada às regras constantes daquela Convenção, 

conforme resulta expressamente do seu art. 1.º, sob a epígrafe “Obrigação de extraditar”.  

II- Alega o recorrente que a extradição está a ser pedida pelo crime de peculato, com 

eventualidade de ampliação pelo crime de branqueamento de capitais na forma continuada, com 

excepção à regra da especialidade prevista no art. 16.º, da Lei n.º 144/99, e à qual o requerido não 

renuncia. Quer o elenco dos requisitos gerais negativos da cooperação internacional constantes 

do art. 6.º, quer o elenco das circunstâncias de não admissibilidade da cooperação constantes o 

art. 8.º, ambos da Lei n.º 144/99, de 31-08, não incluem a falta de declaração formal pretendida 

pelo recorrente. Tão pouco o caso em apreço integra qualquer das previsões do art. 32.º da mesma 

Lei.  

III- Quanto à alegada “disfuncionalidade” do sistema judicial do Estado angolano, e ao risco 

de incumprimento do compromisso assumido pelas suas autoridades judiciárias perante o Estado 

português, de observância das regras da Convenção dos Estados Membros da CPLP, as reservas 

manifestadas pelo recorrente não encontram qualquer correspondência nos procedimentos 

levados a cabo pelas autoridades judiciárias angolanas no caso destes autos. 
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IV- A isto acresce, como decidido no Acórdão deste Tribunal de 30-10-2013 no proc. n.º 

86/13.8YREVR.S1, 3ª Secção, relator Cons. Oliveira Mendes, que “[…] a Convenção de 

Extradição entre os Estados Membros da CPLP não prevê a possibilidade de recusa de 

extradição com fundamento no alegado funcionamento deficiente do sistema de justiça e do 

sistema prisional do Estado emissor do pedido de cooperação”. 

 

30-07-2021 

Proc. n.º 209/21.3YRLSB.S1 - 5.ª Secção 

João Guerra (Relator) 

Clemente Lima 

 

 Recurso per saltum 

 Pena parcelar 

 Homicídio qualificado 

 Tentativa 

 Ameaça 

 Detenção de arma proibida 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Condições pessoais 

 Pena única 

 Medida concreta da pena 

 

I - Para a determinação concreta da pena conjunta, importa averiguar se ocorre ou não ligação 

ou conexão entre os factos em concurso, a existência ou não de qualquer relação entre uns e 

outros, bem como a indagar a natureza ou tipo de relação entre os factos, sem esquecer o número, 

a natureza e gravidade dos crimes praticados e das penas aplicadas, tudo ponderado em conjunto 

com a personalidade do agente referenciada aos factos, tendo em vista a obtenção de uma visão 

unitária do conjunto dos factos, que permita aferir se o ilícito global é ou não produto de tendência 

criminosa do agente, bem como fixar a medida concreta da pena dentro da moldura penal do 

concurso. 

II- Da factualidade dada como provada, estão em causa a tentativa de tirar a vida ao ofendido, 

a detenção de armas proibidas e ameaças ao ofendido, sendo elevado o grau de ilicitude dos factos 

praticados pelo recorrente, consubstanciado no elevado desvalor dos crimes por si praticados, 

sendo elevadas as exigências de prevenção geral que se fazem sentir, não só pelo alarme social 

que os crimes em apreço provocam, designadamente o crime de homicídio na forma tentada, como 

também pela sua danosidade social, sendo também relevantes as necessidades de prevenção 

especial. 

III- O cúmulo jurídico das penas aplicadas ao recorrente tem como limite mínimo 4 anos e 9 

meses de prisão e como limite máximo e 6 anos e 2 meses de prisão, sendo adequada a pena única 

de prisão aplicada de 5 anos e 4 meses de prisão, atendendo à elevada ilicitude e culpa e ao 

comportamento de desrespeito pela vida humana e pelas regras em sociedade, não existindo 

motivos para censurar a decisão recorrida. 

 

30-07-2021 

Proc. n.º 438/19.0GHVFX.L1.S1 - 5.ª Secção 

João Guerra (Relator) 
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Clemente Lima 

 

 

A 
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D 
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Extradição .................................................... 4, 19, 47 

F 
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Pornografia de menores ........................................ 32 
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V 
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