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3.ª Secção 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Prisão preventiva 

 Trânsito em julgado  

 

Sumário: 

 

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

pena de 4 anos e 4 meses de prisão, não obsta a que seja aplicável o prazo de prisão preventiva, 

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

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

considera relevante para efeitos de estabelecimento do prazo máximo de duração da prisão 

preventiva é a sentença condenatória proferida em 1.ª instância, mesmo que em fase de recurso 

venha a ser anulada por decisão do tribunal da Relação. 

III- O TC, no acórdão n.º 404/2005, de 22-07-2005, proferido no processo n.º 546/2005 (in 

DR, II Série, de 31-03-2006), decidiu não julgar inconstitucional a norma constante do art. 215.º, 

n.º 1, al. c), com referência ao n.º 3, do CPP, na interpretação que considera relevante, para efeitos 

de estabelecimento do prazo máximo de duração da prisão preventiva, a sentença condenatória 

em 1.ª instância, mesmo que em fase de recurso venha a ser anulada por decisão do Tribunal da 

Relação. 

 

02-06-2021 

Proc. n.º 25/19.2FCFUN-B.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

Pires da Graça 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Rejeição 

 

I- Constitui pressuposto de ordem substancial e específico do recurso extraordinário contra 

jurisprudência fixada a verificação da violação da jurisprudência fixada pelo STJ, no caso 

concreto, pelo acórdão n.º 16/2009. 

II- Para se aferir da existência deste pressuposto, tal como vem sendo jurisprudência deste 

STJ, o critério a utilizar é o da oposição de julgados previsto no art. 437º, nº 1, do CPP, para os 

recursos de fixação de jurisprudência, aqui aplicável por força do disposto no art. 446, nº 1, do 

mesmo Código. 

III- O recorrente interpôs recurso extraordinário contra jurisprudência fixada pelo STJ do 

acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães que julgou procedente o recurso, interposto pelo 

Ministério Público, não admitindo o requerimento de abertura de instrução por inadmissibilidade 

legal, por considerar que “a abertura da fase de instrução com vista, exclusivamente, a que seja 

proferida decisão de suspensão provisória do processo apenas é admissível quando o Mº Pº, findo 

o inquérito, tiver optado por acusar em vez de aplicar a suspensão provisória do processo”, 
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considerando que o acórdão recorrido está em oposição com acórdão do STJ, n.º 16/2009, 

publicado no DR nº 248, de 24-12-2009. 

IV- Não obstante versarem sobre o instituto da suspensão provisória do processo, no entanto 

no acórdão recorrido o que está em causa é a admissibilidade ou inadmissibilidade legal de 

instrução e no acórdão de fixação de jurisprudência n.º 16/2009, publicado no DR n.º 248, de 24-

12-2009, a recorribilidade ou irrecorribilidade da decisão de não concordância do Juiz de 

Instrução. 

V- Uma vez que não partiram da mesma situação de facto, nem de direito, os acórdãos 

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

mesma questão jurídica.  

 

02-06-2021 

Proc. n.º 572/19.6GCBRG.G1-A.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Caso julgado 

 Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil 

 Rejeição de recurso 

 Decisão interlocutória 

 

I- A decisão que conhece, a final, do objeto do processo é a que, apreciando uma acusação 

ou uma pronúncia, profere uma condenação ou uma absolvição.  

II- Conforme tem sido entendimento do STJ, não tem esse sentido e alcance o acórdão da 

Relação que apreciou e indeferiu a arguição de nulidades. 

III- Uma vez que o recurso interposto pelo arguido para o Tribunal da Relação de Lisboa da 

decisão da 1.ª instância, tendo por objeto um despacho que indeferiu o requerimento apresentado 

pelo arguido em 1.ª instância, o acórdão do tribunal da Relação que decidiu as questões 

processuais, de natureza interlocutória, funcionando como instância de recurso, não conheceu do 

objeto do processo, não é passível de recurso para o STJ, nos termos do art. 400.º, n.º 1, al. c), do 

CPP, motivo pelo qual tem que ser rejeitado. 

IV- Em processo penal não tem aplicação o regime estabelecido no art. 629.º, n.º 2, al. c), do 

CPC, pelo que não é admissível recurso, com fundamento no caso julgado. 

 

02-06-2021 

Proc. n.º 7362/12.5TELSB-R.L1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Violência doméstica 

 Ofensa à integridade física simples 

 Detenção de arma proibida 

 Homicídio qualificado 

 Medida da pena 

 Cúmulo jurídico 
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 Pena única 

 

I- Deve entender-se que as referências à matéria de facto em sede de fundamentação no 

presente contexto judicatório são meramente instrumentais relativamente à questão de direito, 

única que se pode aqui sindicar. Elas não constituem qualquer reapreciação de matéria de facto, 

mas apenas referências, incidentais ou ilustrativas, remetendo para os juízos que o tribunal 

recorrido, ou já mesmo a 1.ª instância, foram elaborando sobre a matéria.  

II- Como é sabido, a intervenção do STJ na concretização da medida da pena, tendo em conta 

o controle da proporcionalidade no respeitante à fixação concreta da pena, tem de ser 

necessariamente parcimoniosa. A sua intervenção no controle da proporcionalidade da pena 

aplicada 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).  

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

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

função das exigências de prevenção especial, sem ultrapassar a culpa do arguido. 

IV- No caso concreto dos crimes que hic et nunc se podem apreciar, o homicídio consumado 

e o homicídio tentado, não parecem ser controversas as elevadas necessidades de prevenção geral, 

dada a sensibilidade social generalizada ao ataque ao bem jurídico atingido, cuja violação é 

geradora de escândalo, alarme e intranquilidade. E muito profundas. Porque as pessoas, ao 

tomarem conhecimento deste tipo de eventos, legitimamente temem pelas suas vidas, ou um 

bellum omnium contra omnes. Cf. acórdão de 2010-09-02, proferido no proc.º n.º 

10/08.0GAMGL.C1.S1 e acórdãos deste STJ de 08-10-97, proc. n.º 976/97, e de 17-12-97, proc. 

n.º 1186/97, (in Sumários de Acórdãos, n.º 14, pág. 132, e n.os 15/16, novembro/dezembro 1997, 

p. 214). 

V- A malha hermenêutica utilizada por ambas as instâncias, que já apreciaram a questão, 

revelou-se consistente com os seus pressupostos, que foram proficientemente explicitados. E não 

só a malha hermenêutica na interpretação dos factos e do direito, como a retórica da narrativa do 

Tribunal a quo, que é, além do mais, clara, compreensível e consistente. 

VI- Bem explícita o acórdão recorrido que a emoção (vera perturbatio animi) que tomou 

conta do arguido não pode ser ponderada no sentido de atenuante. As circunstâncias agravativas 

encontram-se já devidamente tratadas e explicitadas na decisão de 1.ª instância, retomada aliás 

nesse ponto pela Relação. Considerou-se verificada uma atuação por motivo torpe, subsumível à 

al. e) do n.º 2 do art. 132.º do CP.  

VII- A frieza de ânimo é um outro elemento de relevo a ter em conta no modus operandi do 

arguido. Para efeitos da agravação constante da al. b) do n.º 2 do art. 132.º do CP, é suscetível de 

revelar a especial censurabilidade ou perversidade do agente o facto de o crime ser praticado 

contra “pessoa do ou mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação 

análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação”. Tal se verifica no caso. Os matizes que o 

arguido vai emprestando à sua narrativa do desenrolar dos acontecimentos, na tentativa de 

justificar os atos praticados, deixam perceber uma atitude desculpabilizante do mesmo, que não 

valida a conclusão de que interiorizou o desvalor das suas ações e respetivas consequências, antes 

o alegado arrependimento se revela meramente formal. 

VIII- Conforme o disposto no art. 77.º, n.º 2, do CP, a moldura penal do cúmulo jurídico tem, 

no caso, o limite máximo de 25 anos de prisão e o mínimo de 19 anos de prisão. Em cúmulo 

jurídico, foi o recorrente condenado na pena única de 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de 

prisão. O que significa que foi condenado um pouco acima da que seria a pena abstratamente 

média para o caso (22 anos), mas, numa pena não desproporcional ou desadequada aos factos e à 

personalidade do agente.  
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IX- No atinente à medida da pena única, como se sabe, os critérios que vigoram são os do 

art. 77.º, do CP, relevando precisamente a ponderação conjunta dos factos e a personalidade do 

agente. Cf. acórdão deste STJ de 17-10-2019, no Proc.º n.º 671/15.3PDCSC-C.L1.S1. O presente 

ilícito globalmente considerado é grave, e englobando homicídio consumado e homicídio tentado, 

assim como posse de arma proibida, e violência doméstica, o que é um quadro de elevada 

gravidade.   

X- A pena imposta pelo Acórdão recorrido afigura-se justa e equilibrada, encontrando-se, 

assim, plenamente concorde com os critérios definidos pelo art. 77, n.os 1 e 2, do CP. 

Consequentemente, decidiu-se assim negar provimento ao recurso, no atinente às penas pelo 

crime de homicídio qualificado agravado, na forma tentada e pelo crime de homicídio qualificado 

agravado, assim como no tocante à pena única, em cúmulo jurídico, e em rejeitar o recurso, por 

legalmente inadmissível, relativamente às demais questões suscitadas. Assim se confirmando 

integralmente o Acórdão recorrido. 

 

02-06-2021 

Proc. n.º 3075/19.5JAPRT.P1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Rejeição 

 

I- No acórdão recorrido entendeu-se que na decisão de não transcrição da condenação nos 

certificados a que se referem os n.os 5 e 6 do art. 10.º da Lei n.º 37/2015, de 05-05, a lei é mais 

exigente do que na decisão de suspensão da execução da pena de prisão e que, portanto, do simples 

facto de o requerente ter sido condenado em pena de prisão, suspensa na sua execução, não 

decorre imediatamente que esteja verificado o requisito enunciado no art. 13.º, n.º 1 de tal 

diploma: “e sempre que das circunstâncias que acompanharam o crime não se puder induzir 

perigo de prática de novos crimes”. 

II- No acórdão fundamento não se justifica o juízo de prognose imposto no n.º 1 do art. 13.º 

da Lei n.º 37/2015, de 05-05 apenas com aqueloutro já efectuado em sede de acórdão 

condenatório, para a suspensão da execução da pena: houve, neste acórdão, o cuidado de acentuar, 

um conjunto de circunstâncias (ausência de antecedentes criminais; gravidade média da ilicitude; 

atitude controladora da assistente, mas temperada, após a separação, com o desgosto e impacto 

psicológico adveniente da situação e com o conflito latente existente no processo de jurisdição de 

família e menores; inserção familiar, social e profissional), justificativas daquele juízo de 

prognose. 

III- Isto é: a conclusão de que, in casu, o arguido reunia as condições para lhe ser deferida a 

pretensão de não transcrição da sua condenação nos certificados de registo criminal assentou na 

resenha de todo um circunstancialismo enunciado na decisão condenatória e reproduzido no 

acórdão fundamento e não apenas no simples facto de a pena de prisão ter sido suspensa na sua 

execução. 

IV- Inexiste, pois, oposição expressa de soluções sobre a mesma questão de direito, razão 

pela qual recurso é rejeitado. 

 

02-06-2021 

Proc. n.º 41/17.9GCBRG-J.G1-A.S1 - 3.ª Secção  
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Sénio Alves (Relator) 

Ana Barata Brito 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Abuso sexual de crianças 

 Abuso sexual de menores dependentes 

 Coação sexual 

 Pornografia de menores 

 Pena única  

 Medida da pena 

 

02-06-2021 

Proc. n.º 160/17.1JDLSB.L1.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

 

 Recurso penal 

 Homicídio 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 In dubio pro reo 

 Matéria de facto 

 

02-06-2021 

Proc. n.º 280/15.7T9CLD.C2.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

 

 Extradição 

 Pressupostos 

 Rejeição 

 

I- A identidade do nome ou título de crime, bem como a identidade total da descrição dos 

elementos típicos das normas incriminadoras em confronto (na lei penal do Estado requerente e 

na lei penal do Estado requerido, respectivamente) não se revelam imprescindíveis à afirmação 

da dupla incriminação. Os tipos penais não têm de ser exactamente os mesmos na legislação dos 

dois Estados, bastando que exista uma coincidência nos pontos fundamentais em que assenta a 

tipicidade.  

II- Mas quando esteja em causa pedido de entrega de pessoa que tem na sua base uma 

pluralidade de factos e de crimes, a decisão sobre a garantia da dupla incriminação exige um 

controle preciso das correspondências facto a facto e crime a crime.  

III- Nestes pedidos “plurais” cumpre sempre determinar em concreto se a garantia da dupla 

incriminação ocorre quanto a crimes puníveis com prisão não inferior a um ano, de acordo com o 

pedido formulado pelo Estado requerente, por um lado, e de acordo com o ordenamento penal do 

Estado requerido, pelo outro; e se ocorre na estrita correspondência dos tipos em observação, 

tendo sempre por base os factos que lhes correspondem, nos dois regimes penais em confronto.  

IV- Importa assim saber se pelo menos um mesmo facto/crime ultrapassa o patamar mínimo 

punitivo nas legislações dos dois Estados, patamar punitivo que é condição para a entrega. E 
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estando em causa uma configuração plural de factos e de crimes, não se pode proceder à escolha 

do tipo penal que preveja pena de prisão igual ou superior a um ano em cada um dos Estados 

(requerente e requerido), prescindindo de estabelecer qualquer relação de correspondência entre 

eles. 

V- Se a dupla incriminação visa garantir que um Estado não procede à entrega de pessoas 

para que estas sejam punidas por algo que, para esse Estado, não é crime punível com prisão igual 

ou superior a um ano, frustraria a garantia viabilizar a entrega por meio de uma procura, na 

legislação nacional, de um outro crime, pelo qual não está realmente a ser pedida a entrega. 

 

09-06-2021 

Proc. n.º 243/21.3YRLSB.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora) 

Conceição Gomes 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Rejeição 

 

09-06-2021 

Proc. n.º 344/19.8GAVNF.G1-A.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora) 

Conceição Gomes 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Oposição de julgados 

 Rejeição 

 

09-06-2021 

Proc. n.º 4103/19.0JAPRT.P1-A.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora) 

Conceição Gomes 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Alteração não substancial dos factos 

 Rejeição 

 Poderes de cognição  

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 

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

que haja oposição de julgados, para os efeitos do art. 438.º, n.º 2, do CPP, é que haja identidade 

das situações de facto subjacentes aos dois acórdãos em conflito, pois só assim é possível 

estabelecer uma comparação que permita concluir que relativamente à mesma questão de direito 

existem soluções opostas.  

II- No acórdão recorrido, a alteração da forma de participação nos factos pelo arguido, 

operada pelo tribunal de 1.ª instância, de co-autor para autor imediato, não agravava a sua 

“condição jurídico-penal” já que a alteração em causa verificou-se depois de decorrida a fase da 
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produção de prova e resultou de o tribunal ter considerado não provados os factos integrantes da 

co-autoria, restando, por redução da matéria de facto, a autoria singular, não traduz alteração que 

devesse ser previamente comunicada, concluindo o Tribunal que não se verifica a nulidade 

prevista no citado art. 379.º, al. b), do CPP. 

III- No acórdão fundamento, a alteração da forma de participação nos factos pela arguida, de 

co-autora para autora mediata, o que agravava a condição jurídico-penal da arguida, e 

consequentemente era “jurídico-penalmente relevante para a decisão da causa”, porque é “distinto 

o juízo de valoração social da autoria mediata de um crime de homicídio tentado relativamente à 

coautoria do mesmo crime, com reflexo na gravidade do ilícito e na medida da pena”, pelo que se 

impunha a comunicação prevista no n.º 3 do art. 358.º do CPP, sob pena de não o fazendo ocorrer 

a nulidade prevista no art. 379.º, n.º 1, al. b), do CPP. 

IV- Não obstante quer no acórdão recorrido quer no acórdão fundamento estar em causa a 

aplicação do art. 358.º, n.º 3, do CPP, contudo, não está em causa uma diferente decisão sobre a 

interpretação do disposto no art. 358.º, n.º 3, do CPP, dado que em ambos os acórdãos se entendeu 

que a exigência da comunicação ao arguido aí prevista dependia da alteração efectuada ser 

considerada jurídico-penalmente relevante e poder pôr em causa os direitos de defesa do arguido, 

dependendo este juízo de valor da concreta situação fáctica subjacente e da concreta alteração 

efetuada. 

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

diferenciadas, não se verificando a necessária oposição, inexistindo decisões opostas sobre a 

mesma questão jurídica, pelo que se conclui pela não oposição de julgados.  

 

09-06-2021 

Proc. n.º 7362/19.4T9SNT.L1-A.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso penal 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Matéria de facto 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida da pena 

 

I- O STJ tem a natureza de um tribunal de revista, versando os recursos que lhe sejam 

dirigidos exclusivamente matéria de direito (art. 434.º, do CPP). 

II- No que respeita à matéria de facto, compete ao Tribunal da Relação, nos termos do art. 

428.º, do CPP (as relações conhecem de facto e de direito). 

III- É jurisprudência pacífica deste STJ que os vícios a que se refere o art. 410.º, do CPP são 

atinentes a matéria de facto e, por isso, o tribunal de recurso não conhece dos mesmos a pedido 

do recorrente, mas exclusivamente a título oficioso se o vício resultar do texto da decisão 

recorrida, por si só, ou conjugada com as regras da experiência comum. 

IV- O acórdão do tribunal da Relação que conheceu da matéria de facto, ao abrigo do 

disposto no art. 428.º, do CPP, que define os poderes de cognição dos tribunais da Relação, 

constitui uma concretização da garantia do duplo grau de jurisdição em matéria de facto - 

reapreciação por um Tribunal superior das questões relativas à ilicitude e à culpabilidade. 

V- Os recursos interpostos pelos recorrentes para este STJ, do acórdão do tribunal de Relação 

do Porto, impugnando a matéria de facto fixada por este tribunal, são rejeitados, por 

inadmissibilidade da impugnação em matéria de facto, nos termos do art.  420.º, n.º 1, al. b), 414.º 

n.º 2 e 434.º, do CPP. 
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VI - Na interpretação e integração do conceito de «avultada compensação económica», a que 

alude o art. 24.º, al. c), do DL n.º 15/93, que constitui não um tipo autónomo, mas uma agravante 

qualificativa, que determina a agravação da pena abstrata em um quarto, nos seus limites máximo 

e mínimo, o julgador tem que interpretar o conceito com rigor e dados seguros, não podendo o 

mesmo ser alcançado por mera presunção, ou seja, terá que se alicerçar num quadro factual da 

qual resulte que o agente iria obter avultados proventos económicos. 

VII - Não obstante na atividade de tráfico de estupefacientes, por se tratar de um negócio 

clandestino, não ser possível estabelecer com exatidão o lucro em termos contabilísticos, que 

resulta da diferença entre a receita e os custos, no entanto há que integrar o aludido conceito à luz 

de vários fatores, que necessariamente hão-de resultar da matéria de facto apurada, 

nomeadamente a qualidade e quantidade dos estupefacientes traficados, o volume de vendas, a 

duração da atividade, o seu nível de organização e de logística, e ainda o grau de inserção do 

agente na rede clandestina, são fatores que, valorados globalmente, darão uma imagem objetiva 

e aproximada da remuneração obtida ou tentada. 

VIII -Independentemente da conceção que se adote, de acordo com a jurisprudência do STJ, 

sobre o que deve entender-se por «avultada compensação remuneratória», o que não se pode é 

atender apenas ao volume do produto estupefaciente que está em causa, na medida em que há 

toda uma série de outras condicionantes a atender, como a posição que o agente ocupa no negócio 

(se é dono, ou se é intermediário e que tipo de intermediário), que espécie de comparticipação nos 

proveitos é que vai obter (lucros, remuneração fixa). 

 

09-06-2021 

Proc. n.º 60/19.0SFPRT.P1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso per saltum 

Roubo 

Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

I- A adoção do sistema da pena conjunta é uma opção de política criminal. 

II- O que o distingue do sistema da pena unitária não é o resultado final, traduzido, em ambos 

numa só pena, aqui denominada conjunta, ali unitária. Traço distintivo marcante é que ali a pena 

é, em regra, de facto e literalmente, única, determinada numa só operação, através da consideração 

unitária do conjunto dos crimes do concurso como comportamento global unificado na mesma 

entidade punitiva. Enquanto que aqui os crimes do concurso são primeiramente tratados na sua 

singularidade punitiva, determinando-se-lhes uma pena (parcelar), quantificada segundo os 

critérios gerais de determinação da pena. Seguidamente, a totalidade das penas aplicadas fundem-

se, em cúmulo jurídico, numa pena conjunta, determinada por critério especial. 

III- No sistema da pena conjunta, a avaliação dos factos – dos crimes do concurso -, deve 

assentar na ponderação conjugada do número e da gravidade das penas parcelares englobadas, da 

sua concreta medida e relação de grandeza na moldura do concurso. 

IV- Na individualização da pena única o tribunal deve considerar, como aferidor, «o fator 

de compressão» consistente, resumidamente, no adicionamento à moldura mínima do concurso 

de uma fração de cada pena parcelar, variável em razão da fenomenologia criminosa e dimensão 

e gravidade das penas englobadas. 
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V- Temperando-o através da intervenção do princípio da proporcionalidade ou da justa 

medida, de modo a impedir que o arguido seja condenado em pena conjunta inadequada à 

gravidade dos crimes e que muito dificultaria a sua reintegração social. 

 

09-06-2021 

Proc. n.º 274/20.0PWLSB.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Homicídio  

 Roubo  

 Tentativa 

 Detenção de arma proibida 

 Cúmulo jurídico 

 Medida da pena 

 

I-  O thema decidendum no presente recurso é, naturalmente, determinado pelos limites 

legais à cognição deste STJ. Embora o recorrente, em ambas as instâncias, haja suscitado 

abundantes questões fáticas, sobretudo probatórias, elas não podem ser objeto de conhecimento 

na presente sede, pelo STJ. Algumas das questões foram já objeto de abundante e explícita atenção 

do Tribunal a quo. Independentemente da qualificação que se dê ao princípio in dubio pro reo, a 

verdade é que não se verificaria nunca qualquer violação do mesmo. 

II- De acordo com o art. 77.º, n.º 2, do CP, a moldura penal situa-se, no caso, entre o mínimo 

de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses (mais grave pena aplicada), e o máximo de 15 (quinze) anos e 6 

(seis) meses, a soma de todas as penas concretamente aplicadas (cfr. art. 77.º, do CP). 

III- Considerando, assim, as evidentes necessidades de prevenção no caso em concreto, o 

respetivo grau de culpa e de ilicitude, que são muito elevados, e todos os elementos pertinentes a 

ponderar, entende-se que a pena única não excede um quadro de razoabilidade e 

proporcionalidade e é adequada e necessária para se cumprirem as finalidades preventivas, 

revelando-se, pois, justa.  

IV- Assim sendo, parece de meridiana clareza que a pena aplicada, de 9 (nove) anos e 6 (seis) 

meses de prisão, se encontra na metade inferior das possibilidades punitivas legalmente previstas. 

O que é equilibrado, pois dos autos se extrai, em ponderação conjunta, que a gravidade dos factos 

(agora, em cúmulo, considerando o “facto global” e a respetiva “culpa global”) e a personalidade 

do arguido necessitam, em prevenção especial, de uma censura expressa não laxista, de molde 

ainda a que a comunidade se não sinta ameaçada e descrente nas capacidades reconstitutivas da 

paz social do sistema jurídico. 

V- Decide-se assim negar provimento ao recurso, confirmando integralmente o acórdão 

recorrido. 

 

09-06-2021 

Proc. n.º 488/19.6SELSB.L1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Habeas corpus 

 Internamento  

 Menor 
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 Prazo 

 Interesse superior da criança 

 Abuso de poder 

 

I-  Não estamos perante uma situação de verdadeira e própria “prisão”, mas de uma medida 

provisória de internamento, a qual, privando uma menor da sua liberdade, o faz com contornos 

próprios e mercê de uma ratio específica. A jurisprudência já esclareceu que o habeas corpus está 

vocacionado para corrigir e remediar atentados à liberdade hoc sensu das pessoas, em geral, e não 

especificamente apenas para os casos de prisão ou detenção em que classicamente se pensará 

somente. Cfr. acórdão deste STJ de 18-01-2017, proferido no proc. n.º 3/17.6YFLSB; acórdão 

deste STJ de 08-03-2006, proferido no proc. n.º 06P885; acórdão deste STJ de 02-03-2011, 

proferido no proc. n.º 25/11.0YFLSB.S1.  

II- Se, por um lado, se poderia questionar com que específicos fundamentos o tribunal 

enforma ou estriba a sua convicção ao interpretar o superior interesse da menor, a verdade é que 

a experiência comum parece revelar os perigos que podem resultar de precipitar uma decisão 

visando um menor, na prática antecipando uma decisão judicial pendente, correndo não apenas o 

risco afastado pela recorrente, mas eventuais outros. A delicadeza e gravidade da situação exige 

uma solução antes de mais prudente, e tentando interpretar o superior interesse da menor, ainda 

que obviamente sem poder recorrer a perscrutação divinatória. Ou seja, crê-se que o tribunal agiu 

de forma prudente, com os elementos de que dispunha, e no sentido de se evitarem potenciais 

males maiores. 

III- O prazo não foi observado por se encontrarem em curso as pertinentes diligências 

instrutórias, designadamente as avaliações determinadas, encontrando-se no momento a seguir a 

sua normal tramitação processual. Não sendo este tipo de casos o das situações-tipo, também não 

deverá ser mecânica a aplicação dos critérios, mas com adaptação exigida pela natureza das 

coisas, as circunstâncias do caso, e outros critérios para que remete a equidade e a própria analogia 

hermenêutica (e que, nestes casos, se trata de procedimento por analogia di-lo expressamente, 

v.g., o acórdão do STJ n.º 06P885). 

IV- Mesmo no rigor da literalidade legal, não se poderá dizer que está em causa a al. c) do 

n.º 2 do art. 222.º do CPP. Entendida a questão em termos hábeis, que são exigíveis na situação 

contextual em apreço, “o tribunal decide manter a medida provisória aplicada de acolhimento 

institucional” com o fundamento nos superiores interesses da criança (como diz a informação) 

pode interpretar-se como não colidindo com o referido normativo, porquanto tal remete para uma 

decisão judicial ex novo e concretamente tomada, e não constitui uma simples omissão de decisão, 

por descaso, ou mesmo abuso de poder.  

V- O contorno constitucional não deixa de ser imperativo in casu (muito pelo contrário). E, 

nesta perspetiva, avulta o requisito do abuso de poder. O abuso de poder pressupõe uma vontade 

de supremacia e desvio ou superabundância das funções no interesse e proveito próprio (material 

ou simbólico) ou de terceiro, utilizando a vítima de tal abuso como mero meio, lesando-a, ferindo 

a sua dignidade, liberdade, etc. É uma perda de auctoritas inerente a um cargo, apenas com uso 

da simples potestas. A conduta está, como se sabe, tipificada no art. 382.º, do CP, desdobrando-

se na vertente do benefício ilegítimo (aqui não concebível sequer) e no provocar prejuízo (que é 

exatamente o contrário do que ocorre). Não há, no presente caso, porém, nem vontade de se 

locupletar, nem animus nocendi (nem mesmo animus dominandi), apenas a preocupação e o 

cuidado pela /com a menor. Ora, releva a existência ou não de abuso de poder, como se refere no 

acórdão deste STJ de 26-06-2003, proferido no proc. n.º 03P2629. 

VI- Não se verifica, 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 concretamente da respetiva al. c). Nem o requisito geral constitucional de existência de abuso 
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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. Pelo que se decide indeferir o presente pedido 

de habeas corpus por falta de fundamento bastante, nos termos dos n.os 3 e 4, al. a), do art. 223.º 

do CPP. 

 

09-06-2021 

Proc. n.º 6/21.6T1PTG.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

Pires da Graça 

 

 Recurso penal 

 Homicídio 

 Furto qualificado 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

I- É justa e equitativa uma pena de 13 anos de prisão, situada pouco acima do ponto médio 

da moldura penal aplicável, pela prática de um crime de homicídio, quando, apesar de o arguido 

ter agido com dolo eventual, por isso de menor intensidade, se mostra intenso o grau de ilicitude 

dos factos, traduzido desde logo no modo de execução dos mesmos (a vítima foi surpreendida no 

seu local de trabalho, à noite, pelo arguido – que conhecia há pelo menos 15 anos, em virtude de 

este ter sido companheiro de uma sua sobrinha-neta – e agredida na cara e na cabeça com violência 

tal que sofreu um traumatismo meningo-encefálico com hemorragia e edema cerebral, causa 

directa e necessária da sua morte, ocorrida ainda nesse mesmo dia), sendo certo que o arguido 

evidencia um percurso de vida marcado pelo consumo de substâncias psicoactivas, não tem 

hábitos de trabalho e ostenta um passado criminal com algum relevo: desde 2001 vem 

acumulando condenações pela prática de crimes de roubo, furto qualificado, receptação, 

falsificação de documentos, falsidade de testemunho, condução sem habilitação legal e tráfico de 

estupefacientes agravado, nalguns casos em penas de prisão, que cumpriu. 

 

09-06-2021 

Proc. n.º 1606/19.0PBFAR.E1.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Ana Barata Brito 

 

 Recurso penal 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça  

 Decisão singular 

 Rejeição 

 

09-06-2021 

Proc. n.º 388/20.7GDSTB-A.E1-A.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

 

 Recurso de revisão 
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 Pressupostos 

 Rejeição 

 

09-06-2021 

Proc. n.º 18/16.1PHSL-D.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

Pires da Graça 

 

 Reclamação 

 Nulidade 

 Indeferimento 

 

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

da Relação que, confirmando decisão anterior, aplique pena de prisão não superior a 8 anos 

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

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

limite, não cumprindo apreciar de nenhuma questão suscitada relativa à condenação nas penas 

parcelares, nem apreciar os fundamentos do pedido de redução da pena única elencados na estrita 

decorrência da impugnação das penas parcelares. 

 

16-06-2021 

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

Ana Barata Brito (Relatora) 

Conceição Gomes 

 

 Recurso penal 

 Dupla conforme 

 Rejeição de recurso 

 

16-06-2021 

Proc. n.º 1863/17.6PBCSC.L2.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora) 

Conceição Gomes 

 

 Recurso penal 

 Medida de segurança internamento 

 Suspensão 

 Pressupostos 

 Dupla Conforme 

 

I- Ocorre a situação de dupla conforme quando o Tribunal da Relação confirma acórdão da 

1.ª instância, que condenou o recorrente na pena única de cinco anos e seis meses de prisão. 

II- Tendo o enquadramento jurídico-penal, da conduta do arguido relativamente ao crime de 

perseguição, p. e p., pelo art. 154.º-A, do CP, sido analisada expressamente pelo tribunal da 

Relação, é irrecorrível nesta parte, motivo pelo qual não pode ser admitido o recurso, nos termos 

dos art. 414.º, n.º 2 e 420.º, n.º 1, al. b), do CPP, e terá que ser rejeitado, pois o facto de ter sido 

admitido não vincula o tribunal superior (art. 414.º, n.º 3, do CPP). 
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III- O arguido foi julgado pela prática, de factos subsumíveis à prática de um crime de 

violência doméstica, p. e p. pelo art. 152.º, n.º 1, al. b) e n.º 2, do CP, tendo sido determinada, a 

aplicação ao arguido de medida de segurança de internamento em estabelecimento de tratamento 

adequado sem limite mínimo, que cessará quando cessar o seu estado de perigosidade criminal, 

sem que possa exceder os três anos, medida essa suspensa na sua execução por igual período, 

tendo-lhe sido determinada a proibição de frequentar o local de trabalho da assistente, ou as suas 

imediações, bem como o seu local de residência e o dos seus pais, incluindo aquele que venham 

a adotar em períodos de férias ou de lazer, ou as suas imediações, durante o período de execução 

da medida de segurança determinada, para além de ficar proibido de aí residir durante o mesmo 

período de tempo (art. 98.º, n.º 2 e 52.º, n.º 2, al. b) e c), ambos do CP). 

IV- Tendo o arguido já beneficiado de uma medida de segurança de substituição do 

internamento, que se revelou ineficaz uma vez que o arguido não cumpriu as medidas que lhe 

foram impostas de proibição de frequentar o local de trabalho da assistente, ou as suas imediações, 

bem como o seu local de residência e o dos seus pais, o arguido não reúne os pressupostos 

previstos no art. 98.º, n.º 1, do CP, para beneficiar da suspensão da execução da medida de 

internamento, ou seja, não é razoavelmente de esperar que com a suspensão se alcance a finalidade 

da medida de internamento - a eliminação ou, ao menos, o esbatimento, da perigosidade do agente, 

portanto, do risco sério de cometimento de outros factos típicos que lesem, não o mesmo bem 

jurídico, mas o mesmo tipo de bem jurídico, não se mostrando asseguradas as necessidades de 

prevenção especial positiva e negativa do agente. 

 

16-06-2021 

Proc. n.º 524/18.3PBCTB.C1. S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Inadmissibilidade 

 Indeferimento 

 Reclamação para a conferência  

 

I- A reclamação para a conferência a que alude o art. 417.º, n.º 8, do CPP pressupõe que o 

relator tenha proferido decisão sumária ou decida nos termos do n.º 7, do citado normativo, isto 

é, uma decisão singular. 

II- Tendo o recurso do arguido sido rejeitado, relativamente às nulidades, valoração da prova, 

impugnação da matéria de facto e penas parcelares, nos termos dos art. 414.º, n.º 2 e 420.º, n.º 1, 

al. b), do CPP, por acórdão, não há lugar à reclamação para a conferência, por inadmissibilidade 

legal. 

 

16-06-2021 

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

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso de revisão 

 Novos meios de prova 

 Perícia 

 Rejeição 
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I- Para que haja lugar ao recurso extraordinário de revisão com o fundamento previsto na al. 

d) do n.º 1, do art. 449.º, do CPP, é necessário que se descubram novos factos ou meios de prova, 

que não sejam conhecidos do recorrente à data do julgamento, e que de per si ou combinados com 

os que foram apreciados no processo, suscitem graves dúvidas sobre a justiça da condenação.  

II- O recurso de revisão não visa uma reapreciação da matéria de facto, por erro de 

julgamento na fixação da matéria de facto, por insuficiência de prova ou incorreta valoração da 

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

facto ou elementos de prova. 

III- Quando os meios de prova indicados pelo recorrente no pedido de revisão, combinados 

com os que foram apreciados no processo, não têm a virtualidade de infirmar a convicção que 

serviu de base à condenação do recorrente, suscitando graves dúvidas sobre a justiça da 

condenação, não existe qualquer facto novo ou meios de prova, para efeitos do art. 449.º, n.º 1, 

al. d), do CPP. 

 

16-06-2021 

Proc. n.º 438/07.2PBVCT-Z. S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

Pires da Graça 

 

 Roubo 

 Inimputabilidade 

 Cumprimento de pena 

 Internamento 

 Pressupostos 

 

  

I- O agente de crime que, no processo penal, não seja declarado inimputável segundo o 

procedimento legalmente previsto, não pode ser condenado em medida de segurança de 

internamento. 

II- A declaração judicial de inimputabilidade penal não opera fora do processo onde foi 

proferida, não valendo para qualquer outro crime, anterior ou posteriormente cometido pelo 

arguido.  

III- A inimputabilidade criminal em virtude de anomalia psíquica não é um «estado». 

IV- No processo penal, a avaliação da anomalia psíquica reporta-se ao facto concreto e 

somente a este e, essencialmente, ao momento da sua prática, visando indagar se o agente tinha 

capacidade de avaliação da ilicitude do facto e de determinação para, nesse preciso momento, - 

em vez de adotar comportamento de acordo com o direito -, decidir-se por cometer aquele crime 

concreto. 

V- São pressupostos do cumprimento da pena de prisão em regime de internamento em 

estabelecimento para inimputáveis portadores de anomalia psíquica anterior ou posterior ao facto, 

que o condenado, imputável, revele incapacidade de compreender o sentido da reclusão ou que o 

seu encarceramento em estabelecimento comum possa perturbar seriamente o meio prisional. 

VI- A jurisprudência deste STJ vai no sentido de o alcoolismo e a toxicodependência, 

funcionarem como agravantes. 

 

16-06-2021 

Proc. n.º 35/20.7PJOER.L1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 
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Teresa Féria 

 

 Tráfico de estupefacientes 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 

 

I- É adequada a pena de 5 anos e 10 meses de prisão, situada no primeiro quarto da pena 

abstractamente aplicável ao crime de tráfico de estupefacientes, quando o arguido agiu com dolo 

directo, daí que intenso, não sendo de descurar a “energia criminosa” empregue pelo mesmo, que 

se prolongou por vários meses, seguramente por mais de 1 ano, sendo igualmente certo que é 

relevante a ilicitude dos factos, atenta a natureza (heroína) e a quantidade de droga por ele detida 

(cerca de 14 gramas, na primeira apreensão, mas mais de 265 gramas na segunda apreensão) e 

que o arguido não só vendia heroína directamente a terceiros como contava com a colaboração de 

dois co-arguidos a quem, mediante contrapartida financeira, entregava produto estupefaciente 

para estes venderem. 

 

16-06-2021 

Proc. n.º 38/18.1PEFUN.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Ana Barata Brito 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Prisão preventiva 

 Rejeição 

 

16-06-2021 

Proc. n.º 234/19.4JELSB-J.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

Pires da Graça 

 

 Recurso penal 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pena substitutiva 

 

16-06-2021 

Proc. n.º 447/18.6JAPRT.P1.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

 

 Recurso de revisão 

 Constituição obrigatória de advogado 

 Rejeição 
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I- O recurso de revisão não subscrito por advogado ou defensor não reúne as condições 

necessárias para ser admitido, e, tendo-o indevidamente sido, deve ser rejeitado nos termos dos 

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

 

23-06-2021 

Proc. n.º 721/09.2JABRG-H.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora) 

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Recurso penal 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

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

 Homicídio  

 Tentativa 

 Desistência 

 Culpa 

 Medida da pena  

 

I- Para se afirmar que determinada conduta realiza tentativa de crime de homicídio (e não 

ofensa à integridade física qualificada consumada), para ser afastada a desistência, importa saber 

por que razão não prosseguiu o agente na execução do homicídio até a morte da vítima ocorrer, 

quando esta realmente não sobreveio. 

II- E é na matéria de facto do acórdão que a resposta tem de ser encontrada, pois dizer-se 

apenas que a morte não ocorreu “por circunstâncias alheias à vontade do arguido”, é conclusivo 

e exige concretização. 

III- Tendo resultado demonstrado que o arguido, externamente, disparou uma arma de fogo 

visando a vítima na zona das costas e atingindo-a com um projéctil que passou próximo do pulmão 

e ficou alojado junto ao sétimo arco costal, e que, internamente, quis matar a vítima, cumpre então 

determinar por que razão não o fez.  

IV- Perante a comprovada forma de agir, de total indiferença ao previsível resultado morte 

como consequência do disparo proferido (alvejamento da vítima pelas costas, numa zona do corpo 

onde se albergam órgãos vitais, num local ermo e onde não teria auxílio imediato), tem de 

concluir-se que o arguido não pôde deixar de admitir a possibilidade de a morte ocorrer na 

sequência dos actos que praticou, existindo seguramente conformação com o resultado morte, o 

que basta para se configurar uma tentativa punível de homicídio e, não, ofensa à integridade física 

agravada consumada.  

V- Em suma, o arguido praticou actos de execução do crime (de homicídio) que decidiu 

cometer, fê-lo livre, voluntária e conscientemente e com o propósito de retirar a vida à vítima, 

sabia e queria todos os actos que objectivamente praticou e que eram adequados a causar a morte. 

Morte que só não sobreveio porque a vítima, apesar da gravidade da lesão que sofreu, ainda 

conseguiu pedir ajuda e ser atempadamente socorrida, ou seja, a morte só não ocorreu por razões 

absolutamente alheias à acção do arguido. 

 

23-06-2021 

Proc. n.º 42/20.0JAGRD.C1.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora) 
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Conceição Gomes 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Despacho de não pronúncia 

 Factos não provados 

 Nulidade insanável 

 Nulidade sanável 

 

I- Verifica-se oposição de julgados, quando dois acórdãos da Relação e transitados, 

referindo-se à mesma questão de direito, proferidos no âmbito da mesma legislação, há entre eles 

"soluções opostas", e a questão não foi objeto de anterior fixação de jurisprudência. 

II- Tendo o acórdão recorrido do tribunal da Relação decidido que não constando de decisão 

instrutória de não pronúncia fundada na insuficiente indiciação da verificação de crime, de quem 

foi o seu agente, a narração, ainda que sintética, dos factos que fundamentam o juízo de suficiência 

ou insuficiência indiciária, padece tal despacho, de nulidade dependente da arguição, nos termos 

das disposições conjugadas dos art. 308.º, n.os 1 e 2, 283.º, n.º 3, al. b), 118.º, n.º 1 e 120.º, n.º 1, 

todos do CPP, por isso que ficando tal vício sanado se não invocado, atempadamente, perante o 

tribunal que proferiu o ato. 

III- No acórdão fundamento foi decidido que constando de decisão instrutória de não 

pronúncia fundada na insuficiente indiciação da verificação de crime e, ou, de quem foi o seu 

agente, a narração, ainda que sintética, dos factos que fundamentam o juízo de suficiência ou 

insuficiência indiciária, enferma de nulidade insanável, nos termos dos art. 308.º, n.os 1 e 2, 283.º, 

n.º 3, al. b), e 119º, todos do CPP, por isso que não dependente de arguição e cognoscível, 

inclusivamente ex officio, diretamente em recurso. 

IV- Assim sendo existe oposição de julgados, nos termos previstos no art. 437.º, do CPP, 

nada obstando à admissão e seguimento do recurso do ponto da vista da substância. 

 

23-06-2021 

Proc. n.º 2511/18.2T9LSB.L1-A.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso per saltum 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

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

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

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

 

23-06-2021 

Proc. n.º 3/19.1GBLSA.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 
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 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Prazo 

 Suspensão 

 COVID-19 

 Lei especial 

 

I- Recurso extraordinário de jurisprudência para poder prosseguir para a fase seguinte tem 

de observar os pressupostos formais e substanciais legalmente estabelecidos – art. 437.º e 438.º, 

do CPP. 

II- A não verificação de qualquer pressuposto é motivo de inadmissibilidade, determinando 

a rejeição do recurso – art. 441.º, do CPP. 

III- Nos termos do art. 6.º-B, n.º 5, al. d), da Lei n.º 4-A/2021, a suspensão do decurso do 

prazo judicial não obstava a que fosse proferida decisão final nos processos em relação aos quais 

o tribunal entendesse “não ser necessária a realização de novas diligências, caso em que não se 

suspendem os prazos para a interposição de recurso, arguição de nulidades ou requerimento de 

retificação ou reforma da decisão”. 

IV- Em razão do âmbito do recurso julgado no acórdão recorrido e também da fase em que 

o procedimento se encontrava, não havia quaisquer diligências - novas ou velhas – que, nessa 

fase, pudessem realizar-se.  

V- Exigir-se que o tribunal declarasse o que a lei não consente, isto é, que não havia 

diligências a realizar na fase de recurso, implicaria a prática de ato processual inútil e, por isso, 

proibido – art. 130.º, do CPC. 

VI- Pelo que, conforme estatuía a norma legal citada, aqui aplicada, não se suspendeu o prazo 

para interpor recurso. 

 

23-06-2021 

Proc. n.º 222/18.8PAABT-A.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso de revisão 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Prova testemunhal 

 Falsidade de depoimento ou declaração 

 Rejeição 

 

I-  A declaração de uma testemunha, corporizada num documento onde confessa ter 

praticado, com um dos arguidos, os factos por cuja autoria o outro arguido, ora recorrente, foi 

condenado, alterando o depoimento que prestara em sede de julgamento, não constitui novo facto 

ou meio de prova para os efeitos previstos no art. 449.º, n.º 1, al. d), do CPP. 

II- A eventual falsidade do depoimento de uma testemunha só é susceptível de integrar o 

fundamento de revisão enunciado no art. 449.º, n.º 1, al. a), do CPP, após uma outra sentença, 

transitada em julgado, declarar a falsidade desse meio probatório. 

 

23-06-2021 

Proc. n.º 12/19.0PEBGC-A.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 
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Ana Barata Brito 

Pires da Graça 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Rejeição 

 

30-06-2021 

Proc. n.º 42/21.2YREVR-A.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora) 

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Rejeição 

 

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

ou meios de prova que, de per si ou combinados com os que foram apreciados no processo, 

suscitem graves dúvidas sobre a justiça da condenação. 

II- O recurso de revisão não visa uma reapreciação da matéria de facto, por erro de 

julgamento na fixação da matéria de facto, por insuficiência de prova ou incorreta valoração da 

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

facto ou elementos de prova. 

III- Se os recorrentes não fundamentam o pedido de revisão em quaisquer factos novos, mas 

na discordância da valoração da prova feita pelo Tribunal, alegando que os meios de prova que 

foram apreciados no processo, que determinaram a condenação dos ora arguidos, têm a 

virtualidade de infirmar a convicção que serviu de base à condenação do recorrente, suscitando 

graves dúvidas sobre a justiça da condenação, não existe qualquer facto novo ou meios de prova, 

para efeitos do art. 449.º, n.º 1, al. d), do CPP nem qualquer outro dos pressupostos referidos no 

mesmo normativo. 

 

30-06-2021 

Proc. n.º 212/12.4TELSB-A.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Rejeição 

 Tráfico de estupefacientes 

 Prisão preventiva 

 Prazo da prisão preventiva 

 

I- O arguido foi acusado do crime de tráfico de estupefacientes. Assim, não poderia 

legitimamente pretender que o prazo de duração máxima da respetiva prisão preventiva seja o 

determinado simplesmente pelo art. 215.º, n.º 1, al. c), do CPP, porquanto tal crime se enquadra 

no âmbito da criminalidade altamente organizada, cfr. art. 1.º, al. m), do CPP. Opera a elevação 
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do prazo máximo de prisão preventiva para um ano e seis meses, de acordo com o referido art. 

215.º, n.º 2, do CPP. 

II- Assim sendo, o prazo de prisão preventiva não é o invocado pelo peticionante, mas é de 

um ano e seis meses, lapso de tempo ainda longe de se encontrar decorrido. Pelo que não se 

verifica, no caso, a situação prevista pela al. c) do art. n.º 2 do art. 222 CPP como fundamento de 

prisão ilegal. 

III- A situação processual tem de ser apreciada segundo o princípio da atualidade: cf. o 

Acórdão deste STJ de 19 de dezembro de 2002, proferido no proc. n.º 02P4651. 

IV- A notificação e, mais especificamente, a receção da acusação pelo Arguido, uma vez 

tendo sido deduzida acusação, não é relevante para efeitos de habeas corpus. Cf., v.g., Acórdãos 

deste STJ, de 18-12-2019, proc. n.º 1942/17.0T9VFR-G.S1; de 15-5-2002, proc. n.º 1797/02, de 

19-7-2005, proc. n.º 2743/05, e de 11-10-2005, proc. n.º 3255/06. Entendimento que, aliás, 

mereceu o acolhimento do TC, conforme ressalta do respetivo acórdão, de 14 de Maio de 2008. 

E elaborando doutrinalmente, v.g, acórdão deste STJ, proferido no processo n.º 12/17.5JBLSB 

(citando também abundante jurisprudência). 

V- Não se verifica, 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 concretamente da respetiva al. c). Nem se vislumbra 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). Nem sendo 

relevante ou pertinente a questão da receticidade da comunicação da acusação – pelo que não 

pode senão improceder a presente providência, que é indeferida por falta de fundamento bastante, 

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

 

30-06-2021. 

Proc. n.º 199/20.0GBVRS-B.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

Pires da Graça 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Rejeição 

 

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

consideração da ocorrência da necessidade de fixação de jurisprudência não é meramente uma 

questão de Direito, mas começa nos factos.  Cf. acórdão STJ 206/16.0T9FND.C1-A.S1, de 

24/06/2020 (Sumário, VI). 

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

E depois apreciar se as soluções jurídicas respetivas serão antinómicas ou não. Como é óbvio, não 

se podem sequer considerar contraditórias, neste contexto, soluções sobre questões de facto 

diversas. Antes mesmo, pois, de as analisar de iure, há que aquilatar das situações de facto. Cf. 

acórdão deste STJ de 19-04-2017, proc. n.º 168/13.6TACTX.L1-A.S1. 

III- In casu, há diferentes questões em apreço nos dois Acórdãos em cotejo. 

No Acórdão fundamento, como consta do seu sumário (e tal foi a jurisprudência então 

fixada), o que estava em causa era averiguar se a suspensão do procedimento penal, por motivo 

de impugnação fiscal, nos termos dos art. 43.º, n.º 4, e 50.º do Regime Jurídico das Infrações 

Fiscais não Aduaneiras (RJIFNA - aprovado pelo DL n.º 20-A/90, de 15 de janeiro, na redação 
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do DL n.º 394/93, de 24 de novembro), resultava diretamente da lei ou dependia de despacho 

judicial que a declarasse. 

Já no Acórdão recorrido, em causa estava saber se haveria lugar à suspensão do processo 

penal (mais, concretamente, se haveria lugar à suspensão do referenciado processo 

9492/05.0THLSB2), ao abrigo do disposto no art. 7.º, do CPP e do art. 47.º, do RGIT (aprovado 

pela Lei n.º 15/2001 de 5 de junho). 

IV- Há, evidentemente, em ambos os casos questões de suspensão do processo. Mas o recorte 

jurídico é diverso. A legislação mudou, entretanto. Ora, embora se possa fazer uma interpretação 

lata ou “generosa” do requisito “no domínio da mesma legislação” (Cf. Alberto dos Reis, Código 

de Processo Civil Anotado, Vol. VI, p. 275; Manuel Simas-Santos / Manuel Leal-Henriques, 

Recursos Penais, 9.ª ed., Lx., Rei dos Livros, 2020, p. 215), há contudo sempre que verificar se 

se verificam os requisitos: do julgamento contraditório explícito da mesma questão; da natureza 

de direito e não de facto da questão julgada de forma oposta num e noutro dos Acórdãos; da 

identidade (pelo menos) entre questões debatidas em ambos os Acórdãos; da inalterabilidade da 

legislação, entre a prolação de ambos os acórdãos. (cf. Manuel Simas-Santos / Manuel Leal-

Henriques, cit., pp. 216-217). 

Este último requisito remete-nos, naturalmente, para o art. 437.º, n.º 3, do CPP. 

V- Não se poderá minimizar, no caso, o segmento introduzido na lei nova, nem sequer 

acolhendo-o à sombra dos princípios gerais, que certamente deveriam ser mantidos, no respetivo 

âmbito legislativo. O segmento da lei nova “introduzido” por ela na ordem jurídica não parece, 

em termos gerais, despiciendo.  

Mas avultam aspetos mais líquidos na questão. Além do problema da diversidade de 

legislação, releva a diferença de questões em causa, remetendo, pelo menos, para os requisitos do 

julgamento contraditório explícito da mesma questão e da identidade (pelo menos) entre questões 

debatidas em ambos os Acórdãos. Assim, vejamos: 

VI- O acórdão fundamento curou de uma oposição de julgados. Em causa estavam o Acórdão 

do tribunal da Relação do Porto, proferido em 8 de junho de 2005, no processo n.º 1599/2005, 

que decidiu, inter alia, que a suspensão do procedimento penal, por motivo de impugnação fiscal, 

nos termos dos art. 43.º, n.º 4 e 50.º, do Regime Jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras, 

resulta diretamente da lei, não dependendo, pois, de despacho judicial a declará-la, e o Acórdão 

do Tribunal da Relação de Coimbra, proferido em 24 de janeiro de 2001 (publicado na colectânea 

de jurisprudência, ano XXVI, t. I, de p. 56 a p. 58) que decidiu que a suspensão da prescrição por 

efeito de existência de processo de impugnação fiscal só ocorre se no processo penal fiscal houver 

despacho judicial que declare tal suspensão. 

Já, por seu turno, o acórdão recorrido, do tribunal da Relação de Lisboa, versou sobre o 

pedido do recorrente para que fosse ordenada a suspensão do processo, tendo aquele tribunal 

concluído que “a fixação dos factos provados e a sua qualificação jurídica, não se questiona nem 

se pode vir a colocar porque sobre ela já se esgotou a possibilidade de recurso. E não sendo 

possível decisão do processo de impugnação judicial tributário, condicionante do processo-crime, 

não há qualquer motivo para declarar a suspensão”. 

Embora haja um fumus, ou “ar de família” nas questões, não se pode dizer que sejam as 

mesmas, ou a mesma, tout court. 

VII- Relevante também para a questão da (im)procedência do presente recurso, que é 

apresentado como de fixação de jurisprudência, é o facto de o acórdão fundamento ser já um 

Acórdão de fixação de jurisprudência.  

No recurso interposto, considera-se que o acórdão do STJ se encontra “caducado”, mas, por 

outro lado, é ele próprio o acórdão fundamento. Embora a legislação vigente não corresponda 

inteiramente àquela sobre que ele versava, motivo por que, ao mesmo tempo, o referido aresto 

não valeria como fixação de jurisprudência (deixando o terreno livre para um recurso como o 
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presente e não contra jurisprudência fixada), mas já como acórdão fundamento. Não parece, 

porém, coerente uma ordem jurídica admitir que um aresto ao mesmo tempo estará com as devidas 

consequências, umas de costas voltadas para as outras.  

VIII- O acórdão indicado como fundamento é um acórdão uniformizador. É-o ainda. Não 

perdeu parcial e seletivamente essa qualidade.  

E, assim, o procedimento processual legalmente apto a reagir a uma decisão que o contrarie, 

ainda que não no domínio estrito da mesma legislação, mas dentro do mesmo quadro legislativo 

(que, contudo, nem será – pelo menos cabalmente – o caso dos presentes autos), seria o recurso 

previsto no art. 446.º, do CPP. O qual, aliás, igualmente exige a verificação dos requisitos 

constantes do art. 437.º, do CPP. 

Não é, pois, o presente, o recurso requerido a visar os efeitos pretendidos, dado o caráter do 

Acórdão fundamento.  

IX- Assim, rejeita-se o recurso, nos termos dos art. 440.º, n.os 3 e 4 e 441.º, n.º 1, do CPP, 

por não estarem preenchidos os pressupostos previstos no art. 437.º, do CPP. 

 

30-06-2021 

Proc. n.º 9492/05.0TDLSB-J.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Prisão preventiva 

 Reexame dos pressupostos da prisão preventiva 

 Rejeição 

 

I- Entre as restrições do direito à liberdade expressamente previstas na CRP, encontra-se a 

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

prisão cujo limite máximo seja superior a três anos” –art. 27.º, n.º 3, al. b). 

II- A prisão preventiva é abusivamente ilegal quando não tenha sido decretada pelo tribunal 

competente em decisão judicial (fundamentada) que aplica aquela medida de coação, verificados 

os respetivos pressupostos; tiver sido motivada por factos pelos quais a lei a não permite ou for 

mantida para além dos prazos fixados na lei – art. 222.º, n.º 2, do CPP. 

III- A CRP, no art. 28.º, n.º 2, consagra a excecionalidade, subsidiariedade e precaridade da 

prisão preventiva. 

III- O juiz procede ao reexame dos pressupostos da prisão preventiva sempre que tal lhe seja 

requerido pelo arguido ou pelo Ministério Público e, oficiosa e obrigatoriamente, no prazo 

máximo de três meses, a contar da data da sua aplicação ou do último reexame e também quando 

é deduzida acusação, proferido despacho de pronúncia ou decisão que conheça do objeto do 

processo e não implique a extinção da própria medida. 

IV- O requerimento apresentado nos termos do art. 212.º, n.º 1, do CPP, sempre que não 

coincidir com os prazos estipulados no art. 213.º, do CPP, antecipa a reapreciação dos 

pressupostos da prisão preventiva, passando a constituir o “último reexame”, a que alude a parte 

final do seu n.º 1, al. a). 

V- Iniciando-se com o despacho correspondente que mantém a prisão preventiva novo prazo 

para o seguinte reexame obrigatório. 

 

30-06-2021 

Proc. n.º 128/21.3T8VFL.S1 - 3.ª Secção  
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Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

Pires da Graça 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Suspensão da prescrição 

 Rejeição 

 

I- O recurso extraordinário para fixação de jurisprudência, de carácter normativo, destina-se 

a fixar critérios interpretativos uniformes com a finalidade de garantir a unidade do ordenamento 

penal e, com isso, os princípios de segurança, da previsibilidade das decisões judiciais e a 

igualdade dos cidadãos perante a lei. 

II- A contradição das decisões definitivas (transitadas em julgado) tem de ser efetiva e 

explícita. 

III- Os julgados contraditórios têm de incidir sobre a mesma questão de direito.  

IV- Aplicar, com sentido oposto, a mesma norma ou segmento normativo. 

V- A situações de facto idênticas. 

VI- Não pode visar a reapreciação da regularidade ou do mérito da decisão recorrida, 

transitada em julgado. Trata-se de verificar, partindo de factualidade equivalente, se a posição 

tomada no acórdão recorrido, quanto a certa questão de direito, seria a que o mesmo julgador 

tomaria, se tivesse que decidir no mesmo momento essa questão, no acórdão fundamento, e vice-

versa. 

VII- O antagonismo jurisprudencial a dirimir neste caso consiste em saber se, à luz do 

disposto no art. 125.º, n.º 1, al. a), do CP, com o requerimento do condenado a pedir a substituição 

da pena de multa por prestação de trabalho a favor da comunidade se suspende – ou não - o 

decurso do prazo de prescrição da pena até que o pedido seja decidido. 

 

30-06-2021 

Proc. n.º 698/11.4TAFAR.E1-A.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Rejeição 

 

30-06-2021 

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

Teresa Féria (Relator) 

Sénio Alves 

 

5.ª Secção 

 

 Reclamação para a conferência 

 Nulidade 

 Indeferimento 
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 Dupla conforme 

 

I- Não sendo caso em que é admissível recurso para o STJ independentemente do valor da 

causa e da sucumbência (art. 629.º, n.º 2, do CPC), nem de revista excecional por o recorrente 

não se ter desenvencilhado do respetivo ónus de alegação (art. 672.º, n.º 2, do CPC), não é 

admitida revista do acórdão da Relação que confirme, sem voto de vencido e sem fundamentação 

essencialmente diferente, a decisão proferida na 1.ª instância. 

 

02-06-2021 

Proc. n.º 2597/08.8TALRS.L1.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

João Guerra 

 

 Recurso per saltum 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Prescrição 

 Pena suspensa 

 Desconto 

 Omissão de pronúncia 

 Nulidade 

 

I- Não existe óbice legal à realização de cúmulo jurídico entre penas de prisão e penas 

suspensas, ou apenas entre penas suspensas, por conhecimento superveniente do concurso. 

II- O caso julgado relativo à formulação do cúmulo jurídico vale rebus sic stantibus, ou seja, 

se as circunstâncias se alterarem por, afinal, do concurso fazer parte outro crime e outra pena, o 

caso julgado fica sem efeito e as penas parcelares adquirem toda a sua autonomia para a 

determinação da nova moldura do concurso. 

III- Podendo o legislador ter excluído do conhecimento superveniente do concurso de crimes 

as penas de prisão suspensas na sua execução, não o fez, por boas razões político criminais e em 

respeito ao princípio da igualdade. Desde logo por razões de prevenção geral e especial.  

IV- Na realização de cúmulo jurídico impõe-se especial cuidado quando são consideradas 

penas de prisão suspensas na sua execução. Para o efeito de determinação da pena única do 

concurso só devem ser consideradas as penas de prisão suspensas que ainda não tenham sido 

declaradas extintas e não estejam prescritas. Se as penas foram declaradas extintas ou estão 

prescritas não entram no cúmulo jurídico.  

V- Se o período de suspensão de execução da pena de prisão – inicialmente fixado, ou em 

resultado de prorrogação ditada por decisão transitada em julgado – ainda não decorreu, não se 

verifica óbice a que a pena suspensa se englobe no cúmulo jurídico.  

VI- Relativamente às penas de prisão suspensas, em que decorreu o prazo de suspensão, não 

devem ser incluídas no cúmulo sem que antes se esclareça a situação jurídica, o que vale por dizer, 

sem que se averigue sobre a sua extinção, prorrogação do prazo de suspensão ou revogação. É 

que, decorrido o prazo da suspensão, as penas são declaradas extintas se não houver motivos que 

possam conduzir à sua revogação. 

VII- As penas suspensas, quando cumpridas parcialmente e/ou em que foi satisfeita condição 

de suspensão, que não tenham sido revogadas – pois em caso de revogação determina-se o 

cumprimento da pena fixada na sentença, sem que o condenado possa exigir a restituição de 

prestações que haja efetuado –, mas que entrem em cúmulo jurídico de pena de «diferente 
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natureza» no âmbito de conhecimento superveniente de crimes, podem dar origem a «desconto 

que parecer equitativo». 

 

02-06-2021 

Proc. n.º 626/07.1PBCBR.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

João Guerra 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Liberdade condicional 

 Tribunal de Execução de Penas 

 Rejeição 

 

I- O art. 31.º, n.º 1, da CRP figura o direito à providência de habeas corpus como direito 

fundamental contra o abuso de poder por virtude de prisão ou detenção ilegais. 

II- Visando reagir contra tal abuso de poder, o habeas corpus constitui, não um recurso, mas 

uma providência extraordinária com natureza de acção autónoma com fim cautelar, destinada a 

pôr um fim expedito a situações de ilegalidade grosseira, ostensiva e fora de toda a dúvida de 

privação da liberdade e, não, de toda e qualquer ilegalidade, desde logo não sendo o meio 

adequado para impugnar decisões processuais ou para arguir nulidades ou irregularidades 

processuais, cujo meio mais adequado é o recurso ordinário. Por isso não pode revogar ou 

modificar decisões proferidas no processo e que, mormente, tenham a ver com a execução da pena 

de prisão. 

III- A licença de saída jurisdicional é uma licença de liberdade temporária, ainda inserida na 

execução da pena, que não a modifica nem extingue. Não há obrigatoriedade legal de concessão 

da licença de saída jurisdicional ou imposição obrigatória de concessão dessa licença, que 

depende da decisão do tribunal de execução das penas na ponderação de determinados 

pressupostos. 

IV- A pretensão do condenado de libertação imediata para gozo da licença de saída 

jurisdicional desvirtua por completo o regime do instituto do habeas corpus, bem como a função 

do STJ, que não pode ver-se transformado em um grau de jurisdição do TEP ou em entidade 

avocadora dos respectivos poderes, aliás, numa matéria em que a lei restringe a possibilidade de 

reexame da decisão não reconhecendo, sequer – art. 189.º e 196.º, n.os 1 e 2, do CEPMPL –, o 

direito de recurso ao recluso. 

V- O fundamento do habeas corpus previsto na al. c) do n.º 2 do art. 222.º do CPP do excesso 

do prazo legal da prisão reporta-se a duas situações, ou à ultrapassagem da duração do 

cumprimento da pena de prisão, ou ao cumprimento de pena de prisão superior a 6 anos para lá 

do prazo de 5/6 dela (n.º 4 do art. 61.º do CP). 

VI- A pretensão do Requerente só poderia ser acolhida se a lei previsse, mas não prevê, um 

tertium genus de excesso de prisão, considerando ilegal a prisão mas somente pelo lapso de tempo 

equivalente à da licença de saída jurisdicional recusada. 

 

02-06-2021 

Proc. n.º 223/12.0TAPDL-B.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

Clemente Lima 
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 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Rejeição 

 

I-  O habeas corpus, que visa reagir contra o abuso de poder, por prisão ou detenção ilegal, 

constitui não um recurso, mas uma providência extraordinária com natureza de acção autónoma 

com fim cautelar, destinada a pôr termo em muito curto espaço de tempo a uma situação ilegal de 

privação de liberdade. 

II-  Concretizando-se o abuso de poder em prisão ilegal, há-de a ilegalidade resultar – art. 

222.º, n.º 2, do CPP – ou de a prisão ter sido efectuada por entidade incompetente – al. a) –, ou 

de ser motivada por facto por que a lei a não permite – al. b) – ou de se manter para além dos 

prazos fixados pela lei ou por decisão judicial - al. c). 

III - E há-de a privação de liberdade ilegal manter-se no momento em que providência é 

apreciada. 

IV- Os prazos de duração máxima de prisão preventiva previstos no art. 215.º, do CPP 

contam-se a partir do momento em que o arguido é sujeito a essa medida de coacção, por despacho 

judicial. 

V- A detenção, em flagrante delito ou fora de flagrante delito, ainda que imediatamente 

preceda a aplicação da medida de coacção de prisão preventiva, é uma situação de privação de 

liberdade distinta da prisão preventiva e, embora em certas circunstâncias produza os mesmos 

efeitos da prisão preventiva (v.g., desconto no cumprimento da pena de prisão, nos termos do art. 

80.º, do CP), não se confunde com ela. 

VI- Para efeitos de contagem dos prazos de duração máxima de prisão preventiva só releva 

o tempo decorrido após a aplicação judicial de tal medida de coacção. 

VII- Os prazos de prisão preventiva do art. 215.º, do CPP, não incluem o tempo de detenção. 

 

02-06-2021 

Proc. n.º 156/19.9T9STR-A.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

Clemente Lima 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 

I- Não se verifica oposição de julgados, nos termos e para os efeitos previstos no art. 437.º, 

do CPP, entre duas decisões da relação, uma no sentido da irrecorribilidade e consequente rejeição 

do recurso e outra no sentido de apreciar o recurso interposto. 

 

02-06-2021 

Proc. n.º 547/18.2TXEVR-F.E1-A.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Decisão contra jurisprudência fixada 

 Pressupostos 

 Rejeição 
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I- Deve ser rejeitado, por inadmissibilidade, o recurso de decisão proferida contra 

jurisprudência fixada quando, ao tempo da prolacção do acórdão recorrido, não estava ainda 

publicado o acórdão fundamento. 

 

02-06-2021 

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

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso de revisão 

 Novos meios de prova 

 Rejeição 

 

I-  É de julgar improcedente o recurso de revisão fundado na descoberta de novos meios de 

prova, quando se não evidencie que os meios probatórios exibidos consintam concluir pela 

emanência de graves dúvidas sobre a justiça da condenação. 

II- Ademais, não é função do recurso de revisão, extraordinário, conhecer de erros de 

julgamento, de facto ou de direito, alegadamente lavados na decisão condenatória, defeitos cuja 

apreciação se inscreve no âmbito dos recursos ordinários. 

 

02-06-2021 

Proc. n.º 2763/17.5JAPRT-A.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

Helena Moniz 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Medida de promoção e proteção 

 Acolhimento residencial 

 Rejeição 

 

I-  O requerimento da providência de habeas corpus pode ser interposto por qualquer 

cidadão (no gozo dos seus direitos políticos) o pode fazer em ordem à preservação do direito 

fundamental à liberdade em face de uma prisão ou detenção ilegal — cf. art. 31.º, n.º 2, da CRP 

e art. 222.º, n.º 2, do CPP. 

II- O pedido de habeas corpus, nos termos da Constituição, visa reagir contra uma situação 

de “abuso de poder, por virtude de prisão ou detenção ilegal” (art. 31.º, n.º 1, da CRP), ou seja, e 

voltando ao disposto no art. 27.º, da CRP, detenção ou prisão são as situações elencadas nas al. 

a), b), c), d) f) e g) do n.º 3 do art. 27.º da CRP. 

III- Alguma jurisprudência do STJ tem alargado a providência de habeas corpus a situações 

que aparentemente parecem idênticas, como as relativas à aplicação de medidas de proteção, 

assistência ou educação de menor em estabelecimento, ou as de internamento de portador de 

anomalia psíquica em estabelecimento - o que pode ser visto como entendendo a providência de 

habeas corpus como um meio expedito para reagir a um abuso de poder numa decisão limitativa 

de direitos fundamentais. 
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IV- As medidas de promoção e proteção de crianças e jovens, onde se integra a medida de 

acolhimento residencial , são medidas que devem ser aplicadas tendo em conta, por um lado, estas 

medidas devem ser aplicadas tendo em conta a vontade da menor - constitui um princípio 

orientador para a intervenção o princípio da audição obrigatória e participação da criança (cf. art. 

4.º, al. j), da LPCJP) -, por outro lado, pretende-se com a sua aplicação garantir o bem estar e 

desenvolvimento integral da/o menor (cf. art. 1.º, da LPCJP), afastando-a/o do perigo em que se 

encontra, ou proporcionando-lhe “as condições que permitam proteger e promover a sua 

segurança, saúde, formação, educação, bem-estar e desenvolvimento integral” (cf. art. 34.º, da 

LPCJP). 

V- A menor foi sujeita à medida de acolhimento residencial em comunidade terapêutica, ao 

abrigo do disposto nos art. 3.º, n.º 2, al. g), 37.º, e 35.º, n.º 1, al. f), da LPCJP, por a jovem consumir 

produtos estupefacientes e bebidas alcoólicas regularmente, com “problemas do foro psicológico, 

tendo já tentado, por mais de uma vez, o suicídio”; além disto, a mãe não apresenta “capacidade 

para conter os comportamentos da filha”, e uma tia também não se afigurou ao tribunal como 

sendo alternativa ao acolhimento, concluindo-se que a jovem se encontra em situação de perigo 

que reclama uma resposta imediata. A jovem foi internada a 29-12-2020, tendo a medida sido 

decretada (“com a máxima urgência”) ao abrigo do disposto no art. 37.º, n.º 3, da LPCJP, por um 

período de 6 meses, sabendo que a duração da medida é a estabelecida na decisão judicial (art. 

61.º, da LPCJP). 

VI- A medida foi aplicada, nos termos do art. 38.º, da LPCJP, por magistrado judicial, tendo 

em vista, de acordo com a lei, a proteção de jovem em perigo, estando ainda a decorrer o período 

de internamento imposto pela decisão judicial; a medida aplicada foi revista e mantida não tendo 

sido ultrapassado o prazo fixado (e, portanto, não violando o disposto no art. 63.º, da LPCJP). 

 

02-06-2021 

Proc. n.º 2840/20.5T8STR-B.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

Clemente Lima 

 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça  

 Dupla conforme 

 In dubio pro reo 

 Roubo agravado 

 Pena única 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 

 

I- Dada a confirmação não só da condenação em todos os outros crimes, como das penas 

aplicadas a cada arguido relativamente a cada crime, apenas é recorrível para este STJ a parte da 

decisão do tribunal da Relação referente às penas únicas aplicadas (de 14 anos e 6 meses, 17 anos 

e 16 anos), e ao crime pelo qual os arguidos foram condenados em pena de prisão superior a 8 

anos - ou seja, o crime de roubo agravado pelo resultado de morte (cujas penas de prisão foram 

de 11 anos e de 12 anos). 

II-  Para este STJ já não se está a recorrer da decisão de 1.ª instância, nem da fundamentação 

ali apresentada, nem de toda a parte da decisão relativa a matéria de facto, mas apenas da parte 

da fundamentação de direito do acórdão do Tribunal da Relação, e apenas quanto ao que é passível 

de recurso - o relativo ao crime de roubo agravado pelo resultado de morte e o relativo às penas 

únicas aplicadas. 
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III- Da apreciação que o tribunal da Relação fez da matéria de facto não se vislumbra 

qualquer dúvida sobre os factos e a sua autoria (mormente no que respeita ao crime de roubo 

agravado pelo resultado), nem qualquer juízo de onde não resulte certeza quanto aos factos dados 

como provados.  

IV- As penas aplicadas ao crime de roubo qualificado e as penas únicas aplicadas a cada 

crime mostram-se adequadas. 

 

02-06-2021 

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

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

 

 Decisão contra jurisprudência fixada 

 Pressupostos 

 Rejeição 

 

I- Recurso de decisão proferida contra jurisprudência fixada pelo STJ. 

II- O acórdão do tribunal da Relação que convoca e aplica a jurisprudência fixada pelo STJ 

não é, obviamente, proferido contra jurisprudência fixada pelo STJ. 

 

09-06-2021 

Proc. n.º 200/04.4IDAVR.P1-B.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

João Guerra 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Nulidade 

 Falta de fundamentação 

 

I- A revisão de 1998 do CPP veio tornar inequívoco que o exame crítico das provas 

consubstancia parte do núcleo essencial do ato de fundamentação decisória. A motivação é um 

ponto crítico da decisão, nela reside a sua força ou fraqueza.  

II- A intuição é um mecanismo extraordinariamente eficaz para tomar decisões rápidas na 

vida quotidiana, mas o seu uso não pode estender-se a algo que não tem de ser rápido, nem muito 

menos irrefletido, como uma sentença.  

III- Na motivação o juiz deve prestar contas do julgamento que efetuou e explicar o iter 

cognoscitivo que percorreu para chegar à decisão do facto como provado ou não provado. Só na 

medida em que se exterioriza esse itinerário e se mostra esse caminho, é que a decisão cumpre o 

seu dever de fundamentação. Só no conhecimento desse itinerário pode o interessado decidir, em 

plena consciência, aceitar ou recorrer da decisão. O paradigma da «íntima convicção», em que o 

juiz escuta apenas os ditames da consciência, não é compatível com o processo penal de um 

Estado de Direito. 

IV- A imediação não pode funcionar como desculpa na elaboração da fundamentação. 

V- A falta de fundamentação da sentença constitui nulidade. Sobre o tribunal de recurso 

impende a obrigação de suprir as nulidades de que padeça a sentença recorrida, a menos que a 

nulidade só seja suscetível de suprimento pelo tribunal recorrido. A absoluta falta de 

fundamentação dos motivos pelos quais factos essências para ao preenchimento de um tipo legal 
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de crime, foram considerados provados, não é suscetível de ser suprida pelo tribunal de recurso, 

pois só o tribunal que proferiu a decisão recorrida saberá por que razão os considerou provados. 

 

09-06-2021 

Proc. n.º 24/19.4PBPTM.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

João Guerra 

 

 Recurso per saltum 

 Conhecimento superveniente  

 Cúmulo jurídico 

 Pena suspensa 

 Extinção 

 Nulidade 

 Omissão de pronúncia 

 

I- A pena única de prisão, aplicada após a realização do cúmulo jurídico de penas singulares 

anteriormente suspensas, «substitui» a(s) pena(s) suspensa(s). 

II- As penas suspensas, quando cumpridas parcialmente e/ou em que foi satisfeita condição 

de suspensão, que não tenham sido revogadas e entrem em cúmulo jurídico de pena de «diferente 

natureza» no âmbito de conhecimento superveniente de crimes, podem dar origem a «desconto 

que parecer equitativo» (art. 82.º, do CP).  

 

09-06-2021 

Proc. n.º 703/18.3PBEVR.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

João Guerra 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Prova testemunhal 

 Prova pericial 

 Parecer 

 Branqueamento de capitais 

 Perda de bens a favor do Estado 

 Arresto 

 Rejeição 

 

I-  A revisão da decisão no que se reporta à condenação pelo crime de branqueamento, mas 

também no que se refere ao segmento decisório atinente à perda de bens, vantagens e perda 

alargada; a admissibilidade de revisão de tais decisões implica a verificação dos pressupostos 

vertidos no CPP, não existindo qualquer necessidade de apelar ao CPC; além disto, o STJ não 

tem negado a possibilidade de interpor recurso de revisão em decisões relativas à perda. 

II - A procedência da reclamação (da decisão do juiz da 1.ª instância que indeferiu diligências 

probatórias) pressupõe, desde logo, que o STJ entenda ser necessário proceder a alguma diligência 

de prova, caso em que a ordenará, nos termos do art. 455.º, n.º 4, do CPP. É certo que as diligências 
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de prova requeridas poderiam, desde logo, ser realizadas pelo juiz da 1.ª instância caso as 

considere “indispensáveis para a descoberta da verdade” (art. 453.º, n.º 1, do CPP). Porém, perante 

os elementos documentais apresentados com o pedido de revisão, e sabendo que um desses 

documentos foi elaborado precisamente pela testemunha que os recorrentes pretendiam ver 

inquirida, a necessária indispensabilidade exigida pela lei acaba por não se verificar. E o mesmo 

se diga quanto às perícias requeridas, tendo em conta o relatório técnico apresentado. A verificar-

se a sua necessidade, este STJ poderá ordenar a sua realização ao abrigo do disposto no art. 455.º, 

n.º 4, do CPP. 

III- Da jurisprudência atual, destaca-se, uma interpretação mais ampla do direito de revisão, 

definindo-se como “novo” “o facto ou meio de prova que, para além do tribunal, também o 

arguido desconhecia na altura do julgamento ou que, conhecendo, estava impedido ou 

impossibilitado de apresentar, justificação”. 

IV- A gravidade da dúvida sobre a justiça da condenação aponta, assim, para uma forte 

probabilidade de que os novos factos ou meios de prova, se introduzidos de novo em juízo, e 

submetidos ao crivo do contraditório de uma audiência pública, venham a produzir uma 

absolvição, em virtude da prova de inocência ou do funcionamento do in dubio por reo. É uma 

gravidade séria, acentuada e exigente. 

V- No caso dos autos, nem sequer se pode concluir que os meios de prova indicados sejam 

novos, falecendo, desde logo, o primeiro pressuposto. Isto porque os recorrentes não os 

desconheciam, nem estavam impedidos de o apresentar aquando da audiência de julgamento. 

VI- “Um simples parecer ou juízo pericial não constitui um novo elemento de prova para 

efeitos de revisão de sentença transitada em julgado, pois que um parecer constitui um juízo 

meramente opinativo que, mesmo discordante de perícias realizadas no processo «não é 

susceptível de abalar a força de decisões proferidas transitadas em julgado». 

VII- Não podem ser corrigidos pela revisão “[o]s erros de subsunção (o juiz aplicou uma 

norma jurídica errada e, por isso, em vez de absolver condenou), por natureza dependentes da 

interpretação subjectiva do seu autor”; isto porque “não está em causa um qualquer facto em 

sentido probatório, em sentido processual ou em sentido jurídico (...), mas o resultado de uma 

exegese subjectiva, pensada e amadurecida pelo juiz, que deveria ter sido impugnada, de imediato, 

e cuja bondade, não pode, por esta via excepcional, voltar a ser discutida; corríamos o risco de 

repetir ad eternum os mesmos argumentos. Em síntese, não há aqui nem um facto nem um novum. 

A decisão está abrangida pela álea que a aplicação do direito ao caso concreto comporta”. 

VIII- A argumentação apresentada como fundamento desta revisão nada tem a ver com o 

requisito da novidade; trata-se apenas de uma impugnação da decisão sem que sejam apresentados 

meios de prova novos (no sentido de que os desconhecessem ou que estivessem impossibilitados 

de os apresentar; a ser acolhida a impugnação, tal como  foi apresentada,  estar-se-ia a criar um 

outro recurso de revisão que não o previsto no CPP, nomeadamente no disposto no art. 449.º, n.º 

1, al. d), cujos requisitos são estritos e taxativos. 

IX- A novidade não se prende com interpretações de direito do tribunal recorrido, com a 

forma como valorou a prova, decidiu de facto, ou prova na qual assentou a sua decisão, nem 

tampouco com omissão de diligências probatórias. Ou seja, não é pelo facto de o Tribunal assumir 

uma posição divergente nesses aspetos com aquela que os recorrentes defendem, que lhe permite 

apresentar outra prova para rebater aquela convicção e argumentação. Esse desiderato é logrado 

no seio do processo penal, no seu decurso, através do manancial de defesa que é conferido pelos 

requerimentos, memoriais, exposições, arguição de invalidades, requerimento de abertura de 

instrução, contraditório sobre a prova, contestação, requerimento de diligência probatórias, 

recursos ordinários, direito dos arguidos falarem sempre que o entenderem até ao fim da audiência 

de julgamento (cabendo a última palavra) e direito a requerer audiência nos tribunais superiores, 
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recursos para o TC, arguição de nulidades da sentença, pedidos de retificação, ou vícios do art. 

410.º, etc.  

X- A possibilidade de exercício do contraditório, direito de defesa e efetiva tutela judicial 

são conferidas por toda essa panóplia de mecanismos previsto no processo penal, que permitem 

influenciar a decisão final. Nomeadamente, através da alegação de factos, argumentação e prova 

carreada pela defesa, ou produzida a seu requerimento. Os despachos de acusação ou pronúncia 

permitem ao arguido ficar ciente da temática factual e jurídica pelo qual é submetido a 

julgamento. E, perante isto, cabe a este definir a sua estratégia processual de defesa, através do 

qual procurará lograr uma decisão que lhe seja favorável. Através da contestação, apresentação 

de requerimento probatório, requerimento de diligências probatórias, exercício de contraditório 

em relação a meios de prova apresentados pela contestação, alegações, exercício do direito de os 

arguidos falarem, ou se remeterem ao silêncio, invocação de invalidades, etc. E, após uma decisão 

desfavorável, poderão ainda sindicar vícios decisórios, erros de julgamento, imprecisões, 

omissões, contradições, através da arguição de nulidades, irregularidades, recursos ordinários e, 

no plano da (in) constitucionalidade, recursos para o TC. 

XI- A “testemunha” agora apresentada poderia ter sido anteriormente indicada; e o 

conhecimento que tem do caso adveio do estudo do processo e com base neste lavra o relatório 

técnico que se juntou a este recurso de revisão - e, nessa medida, nem sequer estamos perante 

uma testemunha no sentido técnico, já que não tem conhecimento direto dos factos – art. 128.º, 

n.º 1, do CPP; não existindo qualquer facto justificável que impedisse o seu arrolamento 

atempado. 

XII- Com a submissão dos arguidos a julgamento, os mesmos ficam cientes dos factos e 

consequências jurídicas que podem advir de uma condenação; e não existia qualquer 

impedimento, nem foi agora apresentado pelos recorrentes qualquer motivo válido, para que 

aquele relatório/parecer não fosse elaborado e junto, pelo menos, até ao encerramento da 

audiência de julgamento. O argumento de que só o apresentam agora porque não estavam a contar 

que a fundamentação da matéria de facto se baseasse em elementos que se encontravam junto aos 

autos não constitui um argumento que possa ser enquadrável no conceito de novidade. 

XIII- O parecer não está previsto na lei para evidenciar discordâncias jurídicas em relação a 

condenações transitadas em julgado; deve, sim, ser junto em tempo útil, se os interessados 

entenderem relevante, para serem sopesados aquando da ponderação pelo Tribunal sobre que 

decisão irá prolatar nos autos. Quando a análise do parecer é sobre o teor da decisão condenatória 

transitada em julgado, estamos perante uma crítica sobre a condenação já consolidada, e que não 

tem o condão de autorizar um recurso de revisão. 

XIV- O recurso de revisão não serve para lograr a produção de prova (nomeadamente 

pericial) que no decurso do processo foi requerida e indeferida, que não chegou a ser requerida, 

ou que visa contrariar outra prova que exista nos autos.  

XV- Caberia aos recorrentes delimitar os concretos factos que colidem com factos provados 

na decisão condenatória; incumbência essa que não compete ao Tribunal, e que os recorrentes 

omitiram por completo; aliás, o que está propriamente em causa, como reconhecem os 

recorrentes, nem é a revisão da decisão de arresto, mas um pedido de “redução”; porém, as formas 

de reação são as contempladas no processo, e não um recurso de revisão. 

 

09-06-2021 

Proc. n.º 213/12.2TELSB-U.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

Clemente Lima 
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 Mandado de detenção europeu 

 Recusa facultativa de execução 

 Nacionalidade 

 Residência 

 Nulidade 

 Falta de fundamentação 

 

I-  O Tribunal da Relação de Coimbra não fundamenta em parte alguma porque não 

considera aplicável ao presente caso - de um cidadão português, residente em Portugal, e aqui 

detido, e cujo MDE tem em vista apenas o cumprimento de pena de prisão de 2 anos, pela qual já 

foi condenado (com trânsito em julgado segundo o ponto 2 da motivação do recurso) em território 

francês - a possibilidade de recusa facultativa de execução do MDE com base no art. 12.º, n.º 1, 

al. g), da LMDE. 

II- Nos termos determinados pelo CPP, esta fundamentação, ainda que concisa, deve 

especificar os motivos de direito que fundamentam a decisão (em cumprimento do disposto no 

art. 205.º, da CRP), de modo a permitir aos destinatários da decisão — em primeira linha os seus 

intervenientes, maxime, os arguidos, mas também a toda a comunidade — perceber os motivos 

que levaram o Tribunal a executar este MDE sem que avaliasse da importância (ou não) de o 

requerido ser português, e se encontrar em Estado português, e sem que verificasse da 

possibilidade (ou não), atentos os problemas de saúde, de cumprimento da pena de prisão em 

Portugal. 

III- Não tendo averiguado sobre tais pressupostos, e tendo em conta o disposto no art. 21.º, 

n.º 4, da LMDE, a análise dos documentos juntos pelo requerente, o tribunal a quo omitiu a prática 

de actos necessários para a decisão e o acórdão recorrido deixou de se pronunciar sobre questão 

que lhe era deferida, ou seja, a existência de causa de recusa facultativa de execução. 

IV- Cabendo ao Tribunal a quo pronunciar-se, expondo as razões de facto e de direito, sobre 

a possibilidade ou não de recusa facultativa de execução do MDE ao abrigo do disposto no art. 

12.º, n.º 1, al. g), da LMDE, uma vez que tal foi expressamente requerido pelo recorrente logo 

aquando da oposição (e em atenção ao princípio da igualdade de armas), a decisão é nula por falta 

de fundamentação e omissão de pronúncia, nos termos do art. 379.º, n.º 1, al. a) e c), do CPP, ex 

vi art. 34.º, da LMDE.  

 

09-06-2021 

Proc. n.º 58/21.9YRCBR.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso per saltum 

 Citius 

 Transcrição 

 Gravação da audiência 

 Homicídio qualificado 

 Frieza de ânimo 

 Tentativa 

 Medida da pena 

 Pedido de indemnização civil 

 Motivação do recurso 
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I- A circunstância qualificativa “frieza de ânimo” consistirá numa vontade criminosa 

particularmente intensa durante um período de tempo suficiente, para poder reflectir sobre o crime 

antes de executar, não tendo, portanto, o agente agido sob emoção ou impulso, indiferente à 

censura que a sua acção concita. 

II- Face à matéria de facto provada, e para aferir da verificação da circunstância qualificativa 

em causa, relevam que a recorrente combinou encontrar-se com o ofendido na manhã, o que só 

veio a ocorrer da parte da tarde. “E, já com o propósito de retirar a vida ao ofendido”, a recorrente 

veio desde S. Manços, Beja, para esse encontro, o que demonstra uma firme vontade na sua 

deliberação de matar o ofendido, resolução essa, no entanto, que ocorreu com tempo suficiente 

para refletir sobre a acção que se propunha concretizar e, não obstante, manteve esse firme 

propósito. 

III- Ainda com o estratagema engendrado, simulando uma avaria de modo a levar o ofendido 

a socorrê-la, colocando-o primeiro numa situação particularmente vulnerável por estar distraído 

a procurar verificar a avaria que a recorrente inventara, esta muniu-se de um objecto corto-

perfurante idêntico a uma faca, um objecto idóneo a causar a morte que trazia  na sua viatura, 

deferindo os golpes no pescoço e zona abdominal do ofendido com intenção de lhe tirar a vida, 

abandonando o local, deixando o ofendido estendido no chão, sem lhe ter prestado qualquer 

assistência, indiferente ao resultado dos seus actos. 

IV- Com efeito, o modo pensado e planeado para o cometimento do crime, o estratagema 

engendrado que pressupõe, necessariamente, um largo período de reflexão, de ponderação para a 

sua concretização. Tendo formado o seu desígnio criminoso – no caso, o de matar outra pessoa – 

através de um processo frio, pensado, reflexivo, cauteloso e calmo quanto à execução, e 

persistente quanto à resolução, entende-se que a arguida autuou com “frieza de ânimo”. 

 

09-06-2021 

Proc. n.º 228/19.0JAPTM - 5.ª Secção  

João Guerra (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Escusa 

 Imparcialidade 

 Juiz natural 

 

I-  Quando é objeto da notícia do crime o procurador-geral da República, a competência para 

o inquérito pertence a um juiz do STJ, designado por sorteio, que fica impedido de intervir nos 

subsequentes atos do processo. 

II- Esta regra especial constitui uma exceção à norma que atribui a direção do inquérito ao 

MP (art. 263.º, do CPP) e é um corolário da garantia judiciária inerente à regulação legal do 

magistrado que dirige o inquérito e ao relevo processual do concreto magistrado que dirige a fase 

de inquérito, quer uma consequência do imperativo de a direção do inquérito ser assumida por 

magistrado de categoria igual ou superior à do visado, o que determina, quando é objeto da notícia 

do crime o procurador-geral da República, que tenha de ser escolhido por sorteio um juiz 

conselheiro do STJ. 

III- O regime legal da escusa dos juízes é correspondentemente aplicável ao MP e a quem, 

sendo juiz conselheiro, desempenha o papel do equivalente funcional do MP, no caso específico 

do art. 265.º, n.º 2, do CPP, ex vi art. 54.º, n.º 1, do CPP.  

IV- Correspondentemente, significa neste caso que o pedido de escusa deve ser dirigido à 

seção criminal do STJ e aí decidido pela formação competente em conferência [art. 11.º, n.º 4, al. 

f), do CPP]; está arredada, por isso, a aplicação do art. 54.º, n.º 2, do CPP, dada a inexistência de 
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hierarquia com o sentido pressuposto na norma, afastando-se a intervenção do Presidente do STJ 

(art. 11.º, n.º 2, do CPP). 

V- A intervenção de um juiz do STJ, oriundo da Magistratura do Ministério Público,  

sorteado para dirigir o inquérito, como equivalente funcional do MP, quando é objeto da notícia 

do crime o procurador-geral da República, corre o risco de ser considerada suspeita, quando entre 

o requerente e o denunciado se manteve uma relação de convivência profissional de cerca de 

quatro décadas e se estabeleceram laços de estima, consideração pessoal e profissional e coexistiu, 

até data recente, um vínculo hierárquico. 

 

17-06-2021 

Proc. n.º 17/21.1YFLSB-A - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

Helena Moniz 

Margarida Blasco 

 

 Reclamação 

 Nulidade 

 Indeferimento 

 

I- Um requerimento a arguir nulidade, mas manifestamente improcedente, não é, só por si, 

fundamento de condenação em taxa sancionatória excecional, principalmente quando se 

decidiram questões em matéria com relativa novidade e complexidade. 

 

17-06-2021 

Proc. n.º 19/16.0YGLSB-J.S3 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

João Guerra 

 

 Recurso penal 

 Abuso sexual de pessoa incapaz de resistência 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

I-  Em acórdão de tribunal da Relação, confirmativo, nessa parte, de acórdão de tribunal 

colectivo, mostra-se o arguido condenado em nove penas, parcelares, de prisão por outros tantos 

crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, oito de 3 anos e 8 meses cada uma, e 

uma de 4 anos. 

II- Em cúmulo jurídico dessas penas, nos termos do art. 77.º, n.os 1 e 2, do CP, condenou-o, 

ainda, o mesmo acórdão, na pena conjunta de 9 anos de prisão, neste caso, em lugar da de 7 anos 

decretada em 1.ª instância.   

III- Confirmativo das condenações e penas parcelares que vinham da 1.ª instância e nenhuma 

destas de medida superior a 5 anos de prisão, não cabe recurso desse segmento do acórdão para o 

STJ, tanto perante a al. f) e al. e) do n.º 1 do art. 400.º do CPP, conjugado com o art. 432.º, n.º 1, 

al. b), do mesmo diploma, havendo rejeição do recurso do arguido nessa parte, nos termos do art. 

414.º, n.os 1 e 3 e 420.º, n.º 1, al. b), do CPP. 
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IV- A medida concreta da pena do concurso é determinada, tal como a das penas singulares, 

em função da culpa e da prevenção – art. 40.º e 71.º, do CP –, mas levando em linha de conta o 

critério específico da «consideração em conjunto dos factos e da personalidade do agente» 

previsto no art. 77.º, n.º 1, segundo segmento, do CP.; o grau de lesão do bem jurídico atingido (a 

liberdade sexual de outra pessoa) é significativo em razão, de novo, do número de actos praticados 

e da sua potencialidade ofensiva. 

V- In casu: 

- A gravidade do ilícito global é muito acentuada: os crimes de abuso sexual de pessoa 

incapaz de resistência agravado, abstractamente puníveis com prisão de 2 anos e 8 meses a 

13 anos e 4 meses, são de criminalidade especialmente violenta (art. 1.º, al. l), do CPP); o 

número global de ilícitos (nove) e já considerável, em si e no significativo período por que a 

sua prática se prolongou de, quase, dois anos; o grau de lesão do bem jurídico atingido (a 

liberdade sexual de outra pessoa) é significativo em razão, de novo, do número de actos 

praticados e da sua potencialidade ofensiva. 

- A culpa, lato sensu, é, igualmente, elevada, denotando a imagem global do facto firme e 

prolongada intenção de delinquir. 

-  Na sua relação com a personalidade unitária do arguido, o conjunto dos factos revela 

traços de tendência: embora sem registo de crime da mesma natureza do anterior, que apenas 

conta com condenações por condução sem habilitação legal e desobediência, os episódios de 

agressão sexual por que aqui vai condenado indiciam, na sua concreta conformação, no seu 

contexto, na sua reiteração e no seu prolongamento no tempo, falta mecanismos frenadores 

da pulsão sexual a censurar e a contramotivar por via da pena. 

VI- Num quadro, assim, de culpa acentuada – a suscitar forte censurabilidade da conduta –, 

de ilicitude significativa – a exigir decidida reafirmação por via da pena do valor penal infringido 

– e de resistência do arguido ao dever-ser jurídico-penal e de necessidade de contramotivação 

criminógena – a reclamar pena que efectivamente o reaproxime do respeito daquele valor –, 

considera-se ainda assim, que, numa moldura abstracta de concurso de 4 a 25 anos de prisão, uma 

pena de 8 anos de prisão satisfaz, in casu, as finalidades da protecção de bens jurídicos e da 

reintegração social do arguido e se compatibiliza com a culpa. 

 

17-06-2021 

Proc. n.º 2219/19.1JAPRT.P1.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

 

 Recurso penal 

 Concurso de infrações 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

I- Como tem sido sublinhado pela jurisprudência deste STJ, o trânsito em julgado de uma 

condenação fixa uma linha de separação clara entre os crimes cometidos antes e depois da censura 

judicial, impedindo que as penas correspondentes a todos eles sejam abrangidas por uma única 

pena conjunta, não havendo, deste modo, quanto às penas sofridas em consequência da prática de 

crime posterior ao trânsito em julgado de uma outra condenação criminal, um concurso entre estas 

penas mas, antes, uma sucessão de penas. E compreende-se que assim seja pois, nesta última 

hipótese, o agente, infringindo uma advertência solene que lhe foi dirigida por uma condenação 

transitada em julgado, manifesta desconsideração pela ordem jurídico-penal.  
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II- Deste modo, apenas há lugar a cúmulo jurídico no tocante aos crimes que se encontram 

numa “relação de concurso” – ou seja, se entre os factos não se interpuser o trânsito em julgado 

de qualquer decisão condenatória –, sendo de afastar deste âmbito, os casos de reincidência ou de 

sucessão de crimes – vd. os acórdãos deste STJ, de 20-03-2019, no proc. n.º. 114/14.0JACBR.S1, 

e de 13-09-2018, no proc. n.º 37/10.1GDODM.S1.  

III- Conforme dispõem os art. 77.º e 78.º, do CP, há que atender às penas concretamente 

aplicadas aos vários crimes ou seja, às penas parcelares, o que implica a decomposição de 

anteriores penas únicas fixadas, sem qualquer violação do caso julgado, já que se trata de decisões, 

por natureza, provisórias, no sentido de que o conhecimento superveniente de outros factos 

criminosos que integrem aquele cúmulo impõe a sua reformulação.  

IV- O acórdão padecerá de nulidade por omissão de pronúncia quando o tribunal deixe de 

pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar, como resulta do art. 379.º, n.º 1, al. c) e art. 

425.º, n.º 4, ambos do CPP.  

V- No caso em apreço, impunha-se ao Tribunal a quo analisar todas as penas em que o 

recorrente foi condenado nos vários processos e integrar nos blocos de condenações e respectivos 

cúmulos todas as penas passíveis de integração. O acórdão recorrido não se pronunciou sobre a 

integração no cúmulo jurídico, mais concretamente no 2.º bloco de condenações, da pena em que 

o recorrente foi condenado no proc. n.º 1105/14.6PCBRG, quando podia e devia ter assim 

procedido, incorrendo, nessa medida, em nulidade por omissão de pronúncia – vd. art. 379.º, n.º 

1, al. c), do CPP.  

VI- Uma vez que se trata de uma nulidade por omissão de pronúncia, o Tribunal de revista 

– o STJ – não pode substituir-se ao Tribunal recorrido e suprir a nulidade, não só porque não se 

encontra narrada na matéria de facto, cabendo a selecção pertinente para a realização do cúmulo 

à 1ª instância, o que extravasa a competência deste Tribunal, mas, ainda, por uma tal substituição 

violar a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição.  

VII- Para o efeito apontado, decide-se mandar baixar o processo ao Tribunal recorrido a fim 

de suprir a citada nulidade. 

 

17-06-2021 

Proc. n.º 192/15.4PCCBR.C2.S1 - 5.ª Secção  

João Guerra (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Extradição 

 Detenção  

 Contagem de prazos 

 Rejeição 

 

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”. 

II- Por sua vez, o n.º 1 do art. 31.º da CRP, sob a epígrafe de habeas corpus, prescreve que 

“haverá habeas corpus contra o abuso de poder, por virtude de prisão ou detenção ilegal”. Trata-

se de um direito subjetivo (direito-garantia) reconhecido para a tutela de um outro direito 

fundamental, dos mais importantes, o direito à liberdade pessoal- Germano Marques da Silva, 

Curso de Processo Penal, II, Editorial Verbo, p. 260. 
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III- O n.º 2 do art. 222.º do CPP, sob a epígrafe de habeas corpus em virtude de prisão ilegal, 

determina que, relativamente a pessoa presa, o pedido “deve fundar-se em ilegalidade da prisão 

proveniente de: a) ter sido efectuada ou ordenada por entidade incompetente; b) ser motivada por 

facto pelo qual a lei a não permite; ou c) manter-se para além dos prazos fixados pela lei ou por 

decisão judicial.” 

IV- A providência de habeas corpus configura um incidente que visa assegurar o direito à 

liberdade constitucionalmente garantido (revisitem-se os citados art. 27.º, n.º 1 e 31.º, n.º 1, da 

CRP), com o sentido de pôr termo às situações de prisão ilegal, designadamente motivada por 

facto pelo qual a lei a não permite ou mantida para além dos prazos fixados na lei ou por decisão 

judicial (revisite-se o citado art. 222.º, n.os 1 e 2, 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. 

V- Aliás, como tem sido sublinhado na jurisprudência tirada neste STJ, a providência de 

habeas corpus constitui uma medida extraordinária ou excepcional de urgência (no sentido de 

acrescer a outras formas processualmente previstas de impedir ou reagir contra prisão ou detenção 

ilegais) perante ofensa grave à liberdade com abuso de poder, sem lei ou contra a lei; não constitui 

um recurso sobre actos de um processo através dos quais é ordenada ou mantida a privação da 

liberdade do arguido, nem um sucedâneo dos recursos admissíveis, que são os meios adequados 

de impugnação das decisões judiciais (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. 

VI- Cumpre, assim, sinalizar que, diante dos citados preceitos, a jurisprudência deste STJ 

tem sedimentado a interpretação de que a providência de habeas corpus não cuida da reanálise 

do caso trazido à sua apreciação, mas tão só pretende almejar a constatação de uma ilegalidade 

patente, em forma de erro grosseiro ou de manifesto abuso de poder. 

VII- E, como se sublinha, na anotação 4 ao art. 222.º, do CPP (em “CPP – Comentado”, 

Almedina, 2014, pág. 909), “o que importa é que se trate de uma ilegalidade evidente, de um erro 

directamente verificável com base nos factos recolhidos no âmbito da providência confrontados 

com a lei, sem que haja necessidade de proceder à apreciação da pertinência ou correcção de 

decisões judiciais, à análise de eventuais nulidades ou irregularidades do processo, matérias essas 

que não estão compreendidas no âmbito da providência de habeas corpus, e que só podem ser 

discutidas em recurso ordinário”. 

VIII- Enquadrando o requerido pelo peticionante este vem colocar em crise a legalidade da 

sua prisão para a sua entrega no âmbito do processo de extradição, invocando para tal que foram 

largamente ultrapassados os prazos previstos nos art. 60.º, n.º 2, última parte, e 61.º, n.º 3, da Lei 

n.º 144/99, de 31-08. Entende o peticionante que deve ser concedida a providência de habeas 

corpus e ordenada a sua libertação imediata, nos termos do disposto no art. 222.°, n.º 2, al. c), do 

CPP, uma vez que se encontra privado de liberdade desde 02-06-021, ou seja, largamente 

ultrapassados os 20 dias após o trânsito em julgado da decisão que deferiu a extradição. 

IX- A questão, prende-se, com o prazo para entrega da pessoa procurada ao Estado 

requerente. Ou seja, uma vez superado o processo jurisdicional (estrito) – audição do requerido, 

oposição e respectivos recursos (ordinários) – e definida a pretensão do Estado requerente no 

sentido positivo, isto é, da entrega do requerido – para nos atermos ao caso em análise – a entrega 

tem de se executar, impreterivelmente, dentro do prazo de 20 dias estipulado nos prazos previstos 

no art. 60.º, n.º 2, última parte, e no art. 61.º, n.º 3, da Lei n.º 144/99, de 31-08. Ora, relembre-se 

que o art. 61.º, da Lei n.º 144/99, de 31-08, tendo como antecedentes o art. 38.º, do DL n.º 437/75, 

de 16-08, e o art. 63.º, n.º 2, do DL n.º 43/91, de 22-01, de teor equivalente, surgiu em consonância 
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com o previsto no art. 18.º, da Convenção Europeia de Extradição de 1957. “Nele se estabelece 

que o extraditando deve ser removido do território português na data que for acordada entre os 

Estados requerente e requerido até ao limite de 20 dias após o trânsito em julgado da decisão que 

tiver autorizado a extradição, acrescentando-se que o extraditando deve ser restituído à liberdade 

20 dias sobre aquela data se o Estado requerente não aparecer para o receber, prazo que, em 

determinadas circunstâncias, pode ser prorrogado por mais 20 dias. Uma tal disposição legal, ao 

estabelecer prazos para a remoção do extraditando sob pena de o mesmo ser restituído à liberdade, 

tal como outras disposições da mesma lei que, em matéria de extradição, fixam a duração máxima 

das diversas fases do processo, visa primordialmente proteger a posição processual do visado, só 

tendo marginalmente em conta o interesse do Estado requerido, a cargo do qual correm as 

despesas originadas pelo processo, de lhe pôr fim o mais depressa possível. Um tal regime tem 

como princípio de que a pessoa procurada se encontra sob detenção, o que, à data em que esta 

norma foi emanada, acontecia generalizadamente para impedir a frustração dos esforços dos 

Estados em assegurar o êxito desta forma de cooperação judiciária internacional em matéria penal. 

Estando, em regra, o extraditando detido, importava impedir que a privação da liberdade se 

mantivesse por um período excessivo por inacção do Estado requerente. “Por absurdo que possa 

parecer, no caso em concreto o ora peticionante, requerido no processo de extradição, estaria em 

situação de privação de liberdade desde o dia 9 de Maio de 2019, data em que foi detido 

provisoriamente à ordem dos autos de extradição, tendo sido interrogado no TRL no dia 10 de 

Maio de 2019, onde por despacho judicial lhe foram impostas as respectivas medidas de coacção. 

Como se disse, tal não aconteceu, tendo sido protegida a sua posição processual, que utilizou 

todos os meios/recursos que lhe são conferidos por lei para deduzir a sua oposição à requerida 

extradição. “Significa isto que os prazos estabelecidos no mencionado art. 61.º cuja dimensão 

apenas se compreende tendo em conta o objectivo do seu estabelecimento, apenas devem ser 

contados a partir do momento em que, após o trânsito em julgado da decisão, o extraditando se 

encontrar privado da liberdade.” É o caso dos autos. Independentemente da pertinência da data 

em que transitou em julgado a decisão que deferiu a extradição do ora peticionante, a nosso ver, 

a pertinência dessa data refere-se aos casos da privação de liberdade do requerido (no processo 

de extradição). Uma vez transitada a decisão que deferiu o pedido de extradição, há que proceder 

à entrega do requerido, no caso, o ora peticionante. O peticionante foi detido no passado dia 2 de 

Junho, ou seja, há 15 dias, período de tempo inferior ao estabelecido no art. 61.º da Lei n. º144/99, 

de 31-08 (20 dias), para a privação da liberdade até à remoção do extraditando. Acresce que, neste 

caso, o pedido de extradição foi deferido ainda com a condição de o requerido voltar a ser entregue 

a Portugal após o fim do procedimento nos EUA, se para tal houver solicitação. Também por isso, 

o prazo para a libertação não podia, no caso, ser contado desde a data do trânsito em julgado do 

acórdão, razão pela qual a detenção não se mantém para além dos prazos fixados na lei. Aliás à 

luz do princípio da actualidade, o que, neste caso, está em causa, é a verificação da legalidade da 

actual situação de privação de liberdade do peticionante, tendo em conta o prazo de duração 

máxima que deve ser respeitado [art. 222.º, n.º 2, al. c), do CPP]. Resta acentuar que não compete 

a este STJ, em sede de habeas corpus, apreciar os fundamentos da extradição, bem como não lhe 

compete decidir sobre a execução (ou não) da extradição, ou apreciar decisão já prolatada pelo 

Tribunal da Relação. Assim sendo, não existe fundamento bastante para que se possa concluir 

estarmos perante uma prisão ilegal, pelo que o pedido de habeas corpus deve ser indeferido, por 

infundado. Por estas razões, o pedido vai indeferido por falta de fundamento bastante. 

 

17-06-2021 

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

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 
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Clemente Lima 

 

 Recurso penal 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Matéria de facto 

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

 In dubio pro reo 

 Prova indiciária 

 

I-  Da conjugação dos art. 400.º, n.º 1, al. f), e 432.º, do CPP, só é admissível recurso para o 

STJ de acórdãos das Relações que apliquem penas superiores a 8 anos de prisão ou que apliquem 

penas superiores a 5 anos e não superiores a 8 anos em caso de não confirmação da decisão da 1.ª 

instância. 

II-  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. 

III- O STJ, enquanto tribunal de revista, conhece exclusivamente da matéria de direito, nos 

termos do art. 434.º, do CPP. Se nesse preceito se contempla a possibilidade de o STJ declarar a 

existência dos vícios previstos no n.º 2 do art. 410.º, tal verifica-se apenas nos casos em que o 

recurso vise exclusivamente o reexame da matéria de direito, ou seja, quando esses vícios não são 

invocados como fundamento do recurso, pois, se o forem, o recurso não visa exclusivamente o 

reexame da matéria de direito. 

IV- A alegação da verificação dos vícios do n.º 2 do art. 410.º do CPP, representa uma das 

formas, a mais restrita, de impugnar a decisão proferida sobre matéria de facto, sendo a mais 

ampla a prevista no art. 412.º, n.os 3 e 4. O STJ, visando o recurso para ele interposto 

“exclusivamente o reexame da matéria de direito”, como, por exemplo, a qualificação jurídica 

dos factos provados ou a medida da pena, deparando-se com qualquer dos vícios do n.º 2, do art. 

410.º que inviabilize a correcta decisão de direito, não está impedido de afirmar oficiosamente a 

sua verificação, e deve fazê-lo, tirando as devidas consequências, ou seja, decretando o reenvio 

do processo para novo julgamento, por lhe estar vedado decidir sobre a matéria de facto. 

V- A limitação do recurso ao reexame da matéria de direito não impede, no entanto, este 

Tribunal de conhecer oficiosamente dos vícios da decisão recorrida a que se refere o n.º 2 do art. 

410.º do CPP – insuficiência para a decisão da matéria de facto provada, contradição insanável 

da fundamentação ou entre a fundamentação e a decisão e erro notório na apreciação da prova –, 

se eles resultarem do texto da decisão recorrida, por si só ou em conjugação com as regras da 

experiência, se a sua sanação se revelar necessária à boa aplicação do direito, como este Tribunal 

vem de há muito afirmando em jurisprudência constante, neste âmbito se situando também a 

apreciação, por este Tribunal, do respeito pelo princípio in dubio pro reo;  

VI- É neste quadro que se torna admissível a possibilidade de o STJ conhecer de questões 

relacionadas com o princípio da presunção de inocência do arguido (art. 32.º, n.º 2, da CRP), que 

estruturando todo o processo, se expressa, no plano dos princípios relativos à prova, na proibição 

de valoração de um non liquet na questão da prova em desfavorecimento da posição do arguido, 

nisto se traduzindo o sentido e conteúdo do princípio in dubio pro reo. Nesta perspectiva pode 

afirmar-se que este princípio, que só vale em relação à prova da questão de facto, assume também 

uma dimensão que poderá conformar uma questão de direito, da competência do STJ. 
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VII- Os vícios da decisão (art. 410.º, n.º 2, do CPP) poderão, pois, na inobservância dos 

princípios e das regras relativas à produção e valoração da prova, tornar evidente uma violação 

do princípio in dubio pro reo que, resultando do texto da decisão, deva ser apreciada com vista à 

boa decisão da causa. 

VIII- Com efeito, nos termos do disposto no art. 127.º, do CPP, a prova, salvo quando a lei 

dispuser diferentemente, é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção do 

julgador, ou seja, o julgador é livre na sua apreciação, estando apenas vinculado aos princípios 

em que se consubstancia o direito probatório e às normas da experiência comum, da lógica, regras 

de natureza científica que se devem incluir no âmbito do direito probatório. 

IX- No que respeita à invocada violação do princípio in dubio pro reo, deverá este ser 

entendido no sentido de que na decisão de factos incertos, a dúvida favorece o arguido, ou seja, o 

julgador deverá recorrer a tal princípio sempre que se encontre perante uma dúvida insanável, que 

continue a existir após a produção da prova de forma insuperável, devendo a mesma ser também 

notoriamente razoável, atendendo às regras da experiência. 

X- Assim, a violação do princípio in dubio pro reo, que dizendo respeito à matéria de facto 

é um princípio fundamental em matéria de apreciação e valoração da prova, só pode ser sindicado 

pelo STJ dentro dos seus limites de cognição, devendo, por isso, resultar do texto da decisão 

recorrida em termos análogos aos dos vícios do art. 410.º, n.º 2, do CPP, e só se verifica quando 

seguindo o processo decisório evidenciado através da motivação da convicção se chegar à 

conclusão de que o tribunal, tendo ficado num estado de dúvida, decidiu contra o arguido; ou 

quando a conclusão retirada pelo tribunal em matéria de prova se materialize numa decisão contra 

o arguido que não seja suportada de forma suficiente, de modo a não deixar dúvidas irremovíveis 

quanto ao seu sentido, pela prova em que assenta a convicção. 

XI- É certo que a convicção do Tribunal tanto pode assentar em prova directa do facto, como 

em prova indiciária da qual se infere o facto probando, podendo esta sustentar uma condenação; 

XII- No caso, estamos perante a produção de prova indirecta ou indiciária, que deverá ser 

apreciada com o auxílio das regras da experiência, nos termos do art. 127.º, do CPP; 

XIII- Entende-se que a fundamentação da decisão recorrida não violou o princípio da 

legalidade das provas, e da sua livre apreciação, tendo-se estribado em provas legalmente válidas, 

tendo-as valorado de forma racional, lógica, e objectiva, não podendo concluir-se que a prova 

produzida tenha gerado factos incertos, que implicassem uma dúvida razoável, que tivesse a 

virtualidade de afastar a valoração efectuada, de forma a alterar a decisão de facto. 

 

17-06-2021 

Proc. n.º 140/19.2GBCCH.C1.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Inconstitucionalidade 

 Rejeição 

 

I-  Estipulam os art. 437.º, n.os 1 a 3, e 438.º, n.os 1 e 2, do CPP, que o recurso para fixação 

de jurisprudência é um recurso excepcional, com tramitação especial e autónoma, que tem como 

objectivo primordial a estabilização e a uniformização da jurisprudência, eliminando, desta forma, 

o conflito originado por duas decisões a propósito da mesma questão de direito e no domínio da 

mesma legislação. A lei processual faz depender a admissibilidade do recurso extraordinário para 
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fixação de jurisprudência, da existência de determinados pressupostos, uns de natureza formal e 

outros (de natureza) substancial ou material. Entre os pressupostos de natureza formal, contam-

se: a interposição de recurso no prazo de 30 dias posteriores ao trânsito em julgado do acórdão 

recorrido; a invocação de acórdão anterior ao recorrido que sirva de fundamento ao recurso; a 

identificação do acórdão fundamento, com o qual o recorrido se encontra em oposição; o trânsito 

em julgado de ambas as decisões; a legitimidade do recorrente, restrita ao MP, ao arguido, ao 

assistente e às partes civis. Constituem pressupostos de natureza substancial: a justificação da 

oposição entre os acórdãos que motiva o conflito de jurisprudência; e a verificação de identidade 

de legislação à luz da qual foram proferidas as decisões. A exigência de oposição de julgados 

deve considerar-se preenchida quando, nos acórdãos em confronto, manifestamente de modo 

expresso, sobre a mesma questão fundamental de direito, se acolhem soluções opostas, no 

domínio da mesma legislação. A estes requisitos legais, o STJ, de forma pacífica, aditou a 

incontornável necessidade de identidade de factos, não se restringindo à oposição entre as 

soluções de direito. É jurisprudência deste Supremo Tribunal que as soluções opostas relativas à 

mesma questão de direito exigem que a mesma integre o objecto concreto e directo das duas 

decisões, naturalmente fundado em circunstancialismo fáctico essencialmente idêntico do ponto 

de vista dos seus efeitos jurídicos. Em suma, segundo a jurisprudência seguida por este STJ 

Tribunal, a oposição de julgados verifica-se quando: os dois acórdãos em conflito do STJ e/ou do 

Tribunal da Relação se refiram à mesma questão de direito; os dois acórdãos em conflito do STJ 

e/ou da Relação sejam proferidos no âmbito da mesma legislação; haja entre os dois acórdãos em 

conflito “soluções opostas”; a questão decidida em termos contraditórios tenha sido objecto de 

decisão expressa em ambos os acórdãos, não bastando que a oposição se deduza de posições 

implícitas; as situações de facto e o respectivo enquadramento jurídico sejam, em ambas as 

decisões, idênticos. 

II- Na motivação de recurso e nas respectivas conclusões, o recorrente invoca quatro 

acórdãos (dois do TRL e dois do TC) os quais, no seu entender, estariam em contradição com o 

acórdão recorrido. Nos termos do disposto nos art. 437.º, n.os 1, 2 e 4 e 438.º, n.º 2, do CPP, 

constituem pressupostos formais do recurso extraordinário, que devem necessariamente figurar 

do requerimento de interposição: a oposição referir-se a acórdãos proferidos pelo STJ ou por um 

tribunal da relação; e, a indicação de um único acórdão fundamento, transitado em julgado. Ora, 

o recorrente não pode invocar como acórdão em oposição, um acórdão do TC. Com efeito, o 

presente recurso de fixação de jurisprudência é de natureza extraordinária e excepcional. E atenta 

tal natureza, não é de formular convite para uma eventual correcção da petição. Assim, a indicação 

de vários acórdãos fundamento é motivo de rejeição por inadmissibilidade do recurso, nos termos 

do disposto nos art. 437.º, n.º 4, 438.º, n.º 2 e 441.º, n.º 1, primeira parte, todos do CPP. 

III- A questão colocada pelo recorrente- saber se, em processo penal, quando não exista o 

efectivo depósito da sentença, a contagem de prazo para efeitos de recurso apenas se inicia com 

a notificação ao arguido da disponibilização da sentença, - não foi objecto de decisão expressa no 

Acórdão Recorrido. Aliás, na decisão sumária (objecto de reclamação para conferência) decidiu-

se que a situação em apreço nos presentes autos, em que houve leitura integral da sentença na 

presença do arguido e do Advogado, bem como depósito no momento processual seguido, com 

possibilidade de acesso a cópia da sentença nos termos do art. 372.º, n.º 5, do CPP, não tem 

similitude, nem analogia com qualquer um dos circunstancialismos processuais subjacentes aos 

acórdãos do TRL de 23-06-2005, proc. 4544/2005-9, e de 03-11-2010, proc. 211/01.1TASCRL1-

3, acessíveis in www.dgsi.pt, ambos citados pelo recorrente. No processo em que foi proferido o 

acórdão do TRL de 23-06-2005, proc. 4544/2005-9, como se afirma no seu sumário, a sentença 

foi lida por apontamento e o texto final, foi depositado vários meses depois; e, no acórdão de 03-

11-2010, proc. 211/01.1TASCRX1-3, o depósito na secretaria ocorreu, mais de um ano depois da 

leitura da sentença. Como se vê, apesar de o recorrente ter invocado dois acórdãos fundamento, 
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do TRL, e de tal circunstância poder levar à rejeição do presente recurso de fixação de 

jurisprudência, sempre se dirá que as situações de facto decididas nos mencionados acórdãos não 

apresentam similitude com a apreciada no acórdão recorrido. Ao contrário do que acontece nesses 

acórdãos, nos presentes autos, o tribunal considerou que houve lugar à leitura da sentença e, 

seguidamente, foi a mesma depositada. Por outras palavras: na situação em apreço no presente 

recurso não decorreu nenhum lapso de tempo entre o depósito da sentença: o prazo de trinta dias 

de interposição do recurso deve contar-se a partir da data de depósito da sentença, ou seja, do dia 

02-03-2020 (art. 411.º, n.º 1, al. b), do CPP) e a questão suscitada de inexistência da sentença é 

manifestamente improcedente. O que é manifestamente diverso das situações tratadas e decididas 

nos Acórdãos Fundamento que o recorrente pretende estarem em oposição com o presente. E, 

mais se recorde que como se diz no Acórdão Recorrido, acompanhando o critério do TC no 

acórdão n.º 545/2006, todos os elementos disponíveis coincidem no entendimento de que a partir 

do dia 02-03-2020, com a leitura pública da sentença e o subsequente depósito nesse mesmo dia, 

o Ilustre Mandatário do ora recorrente, actuando com a diligência devida, ficou em condições de 

solicitar e de obter uma cópia da sentença e assim ter acesso ao teor integral e inteligível da 

decisão, para a preparação dos meios de defesa que julgasse pertinentes e para o cabal exercício 

do direito ao recurso e ao contraditório constitucionalmente garantidos. Não houve, por isso, 

qualquer diminuição inadmissível das garantias de defesa do arguido, nem violação do direito ao 

recurso, consagrados no art. 32. º, n. º 1, conjugado com o art. 20.º, n.º 4, ambos da CRP, mediante 

um processo equitativo (due process of law, a fair process). Em conclusão: não se pode concluir 

pela verificação da necessária oposição de julgados entre o Acórdão Recorrido e o Acórdão 

Fundamento, o que redunda na rejeição do recurso de fixação de jurisprudência, nos termos do 

disposto no art. 441.º, n.º 1, do CPP. Verifica-se, deste modo, que falecem os requisitos 

substanciais do recurso extraordinário.  

IV- Nesta conformidade, não se verificando a existência dos respectivos requisitos indicados 

no art. 437.º, do CPP, o presente recurso extraordinário vai rejeitado, nos termos do disposto nos 

art. 440. º, n.os 3 e 4 e 441. °, n. º 1, ambos do CPP. 

 

17-06-2021 

Proc. n.º 701/16.1T9MTJ.L1-A.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Rejeição 

 

I- Quando o requerente do pedido de habeas corpus foi detido por OPC com base em 

informação da INTERPOL de que era procurado por autoridade judiciária estrangeira para o efeito 

de procedimento criminal a detenção pode durar até 40 dias, se a autoridade estrangeira informar 

que irá formular o pedido de extradição. 

 

24-06-2021 

Proc. n.º 863/21.6YRLSB-A - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

João Guerra 

Clemente Lima 
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 Recurso penal 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 

I- O acórdão da Relação que, em recurso, confirma integralmente a decisão da 1.ª instância, 

que aplicou penas singulares não superiores a 8 anos de prisão não é, nessa parte, recorrível para 

o STJ. 

II- A irrecorribilidade das penas parcelares não significa apenas que a sua medida fica 

intocada, mas coenvolve a insindicabilidade de todo o juízo decisório – absolvição ou condenação 

– efetuado, incluindo todas questões processuais relativas a essa decisão no tocante às penas 

singulares. De outro modo não se verificava irrecorribilidade. 

III- A irrecorribilidade das penas parcelares não implica, necessariamente, irrecorribilidade 

da pena única aplicada ao concurso; a pena única é recorrível quando aplicada em medida superior 

a 8 anos de prisão.  

 

24-06-2021 

Proc. n.º 2231/16.2T9LSB.S1.L1.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

João Guerra 

Clemente Lima 

 

 Habeas corpus 

 Reclamação 

 Extinção do poder jurisdicional 

 Inconstitucionalidade 

 Rejeição 

 

I-  Nos termos do art. 613.º, n.º 1, do CPC, aplicável em processo penal por via do art. 4.º, 

do CPP, «Proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto 

à matéria da causa». O que significa que, decidida a causa, não é possível ao tribunal que a emitiu 

alterar a decisão. 

II- Concede, porém, a lei que, excepcionalmente, possa a decisão ser alterada. O que, em 

processo civil – art. 613.º, n.º 2, do CPC – acontecerá quando se justifique rectificar erros 

materiais – art. 614.º, do CPC –; reformá-la quanto a custas e multa ou, dela não cabendo recurso, 

corrigir erros manifestos na aplicação do direito ou na fixação dos factos – art. 616.º, n.os 1 e 2, 

do CPC –;  e suprir nulidades – art. 615.º,  n.os 1 e 2, do CPC 

III- Mais restritivo é o regime do processo penal: admitindo – aliás, por aplicação subsidiária 

da lei de processo civil –, a reforma quanto a custas e o suprimento de nulidades – mesmo se por 

referência ao elenco constante do art. 379.º, n.º 1, não inteiramente sobreponível ao do art. 615.º, 

n.º 1, do CPC –, arreda inapelavelmente – pelo menos, no entendimento jurisprudencial 

(claramente) dominante neste STJ – a possibilidade da reforma quanto a erro manifesto, de direito 

ou de facto, e, no tocante à rectificação de erros materiais – para o que dispõe da norma, específica, 

do art. 380.º –, apenas admite eliminação do «erro, lapso, obscuridade ou ambiguidade» até ao 

ponto em que «não importe modificação essencial» do decidido. 

IV- Proferido acórdão a indeferir providência de habeas corpus, não pode ser atendido 

ulterior requerimento de arguição de inconstitucionalidade por logo ali esgotado o poder 

jurisdicional do tribunal quanto à matéria da causa e por a pretensão deduzida – no fim de contas, 

a reapreciação do pedido de habeas corpus, em ordem a, dando-se o dito por não dito, revogar o 
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decidido –, nem caber no âmbito do suprimento de uma nulidade, nem se acomodar na previsão 

do art. 380.º, al. b), do CPP – e assim, desde logo por o seu, hipotético, deferimento implicar 

modificação essencial do decidido – e por não se tratar de pedido de reforma quanto a custas ou 

multa. 

 

24-06-2021 

Proc. n.º 156/19.9T9STR-A.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

Clemente Lima 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Rejeição 

 

I-  O recurso de revisão penal é um meio extraordinário de impugnação de uma sentença 

transitada em julgado que visa a obtenção de uma nova decisão mediante a repetição do 

julgamento. 

II-  O fundamento de revisão previsto na al. d) do n.º 1 do art. 449.º do CPP importa a 

verificação cumulativa de dois pressupostos: por um lado, a descoberta de novos factos ou meios 

de prova e, por outro lado, que tais novos factos ou meios de prova suscitem graves dúvidas sobre 

a justiça da condenação, não podendo ter como único fim a correcção da medida concreta da 

sanção aplicada (n.º 3 do mesmo preceito). 

III- Deve interpretar-se a expressão factos ou meios de prova novos no sentido de o serem 

tanto os que eram ignorados pelo tribunal e pelo requerente ao tempo do julgamento e, por isso, 

não puderam ali ser apresentados e produzidos, como os que eram do conhecimento do 

requerente, mas não do tribunal, desde ele que justifique as razões por que não pôde, ou por que 

entendeu, não os apresentar. 

IV- Não é novo para fins do art. 449.º, n.º 1, al. d) referido, por ser do conhecimento dele à 

data do julgamento e não se mostrar justificada a sua não comunicação atempada ao tribunal, o 

facto de o arguido ser titular de carta de condução emitida por Estado-Membro do Espaço 

Económico Europeu conferidora da habilitação para condução em Portugal desde o ano de 2007, 

nos termos dos art. 121.º, 122.º, n.os 1 e 3, 123.º, n.º 1 e 125.º, n.º 1, al. c), do Código da Estrada, 

na sua 11.ª versão, quando: 

- O arguido foi notificado em 21.4.2012, na sua pessoa, da acusação deduzida pela prática 

do crime de condução sem habilitação legal de veículo automóvel, p. e p. pelo art. 3.º, n.º 2, 

do DL n.º 2/98, de 3.1, ocorrido em 2009, e de lhe ter sido nomeada defensora oficiosa – cuja 

identidade e domicílio profissional lhe foram indicados – e prestou, no acto, termo de 

identidade e residência; 

- Foi, depois, notificado por via postal simples, com prova de depósito na morada indicada 

no TIR, sem anotação de incidentes – art. 113.º, n.º 1, al. c) e 3, do CPP –, das duas datas 

designadas para julgamento; 

- Não contestou, não arrolou prova e faltou, sem ter apresentado justificação, na primeira 

data – 24.4.2013 –, tendo o tribunal dado início à audiência nos termos do art. 333.º, n.os 1 e 

2, do CPP, ouvindo uma testemunha e suspendendo-a, depois, para continuar na segunda; 
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-  Não foi possível efectuar a detenção do arguido para comparência na segunda data – 

30.4.2013 –, por não ter sido encontrado na morada indicada no TIR, concluindo-se, então, 

a produção de prova e a discussão da causa; 

- Foi notificado por via postal simples da data agendada para publicação da sentença – 

23.5.2013 –, com prova de depósito na morada indicada no TIR, sem anotação de incidentes; 

- Faltou, sem ter apresentado justificação, à audiência de publicação da sentença; 

- Na procedência da acusação, foi condenado pela autoria material do crime de condução 

sem habilitação legal em pena de multa; 

- Foi representando em todos as sessões da audiência de julgamento pela defensora 

oficiosa; 

- Nunca comunicou ao tribunal de julgamento morada diferente da constante do TIR onde 

pudesse ser notificado e encontrado; 

- Nunca contactou, sem razão atendível, a sua defensora oficiosa, designadamente para, a 

instruir a comunicar ao tribunal de julgamento a titularidade da mencionada carta de 

condução; 

- Não fez chegar ao conhecimento do tribunal de julgamento por outra forma, e sem razão 

atendível, a mencionada titularidade; 

- Notificado na sua pessoa da sentença em 2016, interpôs recurso para o Tribunal da 

Relação, que confirmou, com alteração da matéria de facto na parte respeitante aos 

antecedentes criminais, a condenação de 1ª instância; 

- Em momento algum anterior ao da instauração do recurso de revisão – inclusivamente, 

no do recurso ordinário referido no parágrafo precedente – o Requerente aludiu à 

circunstância de ser detentor de habilitação legal para conduzir, mesmo que conferida por 

país estrangeiro. 

 

24-06-2021 

Proc. n.º 205/10.6TALRS-A.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

Clemente Lima 

 

 Perda de bens a favor do Estado 

 Anulação de acórdão 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Medida da pena 

 Extinção do poder jurisdicional 

 

I-  Nos termos do art. 608.º, n.º 2, do CPC, aplicável em processo penal por via do art. 4.º, 

na sentença, «O juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua 

apreciação, excetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras; não 

pode ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser 

o conhecimento oficioso de outras.» 

II- Significa isto que o tribunal deve tomar posição expressa e decidir não só sobre todas as 

questões cuja apreciação lhe seja requerida pelos sujeitos processuais e relativamente às quais não 

esteja impedido de se pronunciar, como sobre todas as que deva conhecer ex officio, e digam, 

umas ou outras, respeito à relação material ou à relação processual. Sem embargo da isenção 

decorrente da prejudicialidade da solução dada às precedentes. 

III- O incumprimento desse dever de conhecimento representa a nulidade de omissão de 

pronúncia prevista no art. 379.º, n.º 1, al. c), do CPP. 
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IV- Entre as questões da perda de veículo fundada nos art. 35.º, n.º 1 e/ou 36.º, n.os 2 e 3, do 

DL n.º 15/93 e da reversão em favor do Estado do património incongruente, nos termos do art. 7.º 

n.os 1 e 2 e 8.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002, de um lado, e a da medida concreta da pena de 8 anos e 9 

meses prisão pela prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado por que os arguidos 

foram condenados no acórdão do Tribunal da Relação, do outro, inexiste nexo de precedência 

lógica ou de prejudicialidade. 

V- Anulado pelo tribunal da Relação, o acórdão do tribunal colectivo no segmento relativo 

às mencionadas perda e reversão e devolvido o seu suprimento a essa instância, no recurso 

interposto pelos arguidos para o STJ restrito à questão da medida concreta das penas de prisão, 

não tinha este tribunal que tomar posição sobre a suspensão da instância recursória na pendência 

daquele suprimento. 

VI- O acórdão do STJ, que confirmou as penas impostas aos arguidos no Tribunal da Relação 

não padece, assim, de nulidade de omissão de pronúncia. 

VII- Em processo civil, o incidente da aclaração da sentença deixou de existir a partir da 

reforma da Lei n.º 41/2013, de 26-06, passando a obscuridade ou ambiguidade da decisão a relevar 

enquanto causa de ininteligibilidade da sentença e, por essa via, de nulidade nos termos do art. 

615.º, n.º 1, al. c), do CPC. 

VIII- E se as coisas são assim em processo civil, por maioria de razão o são em processo 

penal, que tem um regime próprio de nulidades de sentença – art. 379.º, do CPP – onde não tem 

assento disposição similar à daquele art. 615.º, n.º 1, al. c), e onde, eventual, obscuridade ou 

ambiguidade só é sanável nos termos muito mais limitados do art. 380.º, n.º 1, al. b), que só admite 

correcção até ao ponto em que a decisão não resulte substancialmente alterada. 

IX- De qualquer modo, o que o arguido realmente pretende é que, a coberto da reparação de 

uma suposta obscuridade ou ambiguidade, o tribunal, dando o dito por não dito, reaprecie de novo 

o recurso – e, nesse rumo, altere a matéria de facto por acção do princípio do in dubio pro reo e 

em razão da sua contradição insanável com a invocada no requerimento; repondere o grau da 

culpa da sua conduta, em si e na comparação com outros co-agentes do mesmo ilícito; e reavalie 

as exigências de prevenção de socialização - e que, em lugar da de 8 anos e 9 meses de prisão, 

que confirmou, conclua, a final, pela aplicação de pena inferior a 8 anos prisão por que sempre 

pugnou. 

X- Tal pretensão não pode proceder, porquanto colide com o princípio do art. 613.º, n.º 1, do 

CPC, aplicável por força do art. 4.º, do CPP, de que «Proferida a sentença fica imediatamente 

esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa», e tudo assim à margem dos 

mecanismos de excepcionalidade previstos no art. 380.º, n.º 1, do CPP – correcção da sentença –

, art. 379.º, n.º 2, a contrario, do CPC e 615.º, n.º 4, do CPC, e 4.º – suprimento de nulidades – e 

616.º, n.º 1, do CPC e 4.º, do CPP – reforma quanto a custas e multa processual –, cujos 

pressupostos se não verificam. 

 

24-06-2021 

Proc. n.º 13630/17.2T9PRT.P1.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Inimputabilidade 

 Alcoolismo 
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 Rejeição 

 

I-  O pedido de revisão teve por base o disposto no art. 449.º, n.º 1, al. d), do CPP - a 

descoberta de novos factos ou novos meios de prova que, de per si ou combinados com os que 

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

Estabelecem-se, assim, duas condições cumulativas para que se verifique o estatuído na referida 

al. a) novidade dos factos ou meios de prova; b) graves dúvidas sobre a justiça da condenação. 

II- Nos últimos tempos, jurisprudência sofreu uma limitação, de modo que, pelo menos 

maioritariamente, passou a entender-se que, por mais conforme à natureza extraordinária do 

recurso de revisão e mais adequada à busca da verdade material e ao respetivo dever de lealdade 

processual que recai sobre todos os sujeitos processuais, só são novos os factos e/ou os meios de 

prova que eram desconhecidos do recorrente aquando do julgamento e que, por não terem aí sido 

apresentados, não puderam ser ponderados pelo tribunal. 

III- Os elementos agora trazidos não podem ser qualificados como sendo novos. Ainda que 

só agora sejam juntos ao processo (sendo certo que consubstanciam diligências que poderiam ter 

sido realizadas anteriormente, sem que o recorrente alegue qualquer razão para as não ter 

realizado antes), e por isso só agora o tribunal tenha conhecimento destes documentos, o certo é 

que o circunstancialismo referido — que o arguido sofria de alcoolismo crónico, ou que se 

encontrava num estado depressivo — constituem factos sobre os quais o Tribunal aquando do 

julgamento já tinha conhecimento; assim como o arguido. 

IV- O circunstancialismo que envolveu a prática do crime e o estado do arguido aquando da 

sua realização não constitui um facto novo; e os documentos agora apresentados não apresentam 

qualquer facto distinto deste, nem permitem concluir que de algum modo se possa colocar em 

dúvida a conclusão a que o Tribunal chegou quanto à imputabilidade do arguido. 

V- Qualquer elemento que se possa trazer para gerar dúvidas sobre a justiça da condenação 

necessariamente terá que ser um elemento que, sendo desconhecido do Tribunal e do arguido (e 

neste último caso devendo o arguido justificar porque só agora o apresenta), permita duvidar que 

naquele dia e no momento da prática dos factos o arguido não estava em condições para  avaliar 

convenientemente a ilicitude do facto e de se determinar de acordo com essa avaliação (tal como 

o diz ao art. 20.º, n.º 1). 

 

24-06-2021 

Proc. n.º 1922/18.8PULSB-A.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

Clemente Lima 

 

 Recurso per saltum 

 Furto qualificado 

 Crime continuado 

 Concurso de infrações 

 Medida da pena   

 

I- In casu, apesar de se verificar uma forma essencialmente homogénea de execução dos 

factos criminosos e similitude do modus operandi, já não se verifica uma proximidade espácio 

temporal no cometimento das plúrimas violações.  

II- Com efeito, os quatro “assaltos” que os arguidos levaram a cabo ocorreram três dias em 

dias diferentes, em três cidades diferentes, em quatro estabelecimentos comerciais diferentes, 

pertencentes a ofendidos diferentes. 
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III- Foi o recorrente, conjuntamente com os seus co-arguidos que, tendo planeado e 

organizado o modus operandi adequado para concretizar os seus propósitos, elegeram as 

localidades, procuraram os lugares, os estabelecimentos comerciais e consequentemente as 

vítimas da suas acções, as ocasiões e as oportunidades para actuar.  

IV- Assim, é o próprio recorrente e os seus co-arguidos que deliberada e activamente 

procuram novas ocasiões e oportunidades para repetir a mesma prática criminosa, sem que 

minimamente se vislumbre qualquer situação exterior que tivesse de alguma forma facilitado ou 

induzido o recorrente e demais arguidos a repetir a mesma prática criminosa, o que nos conduz 

necessariamente à conclusão de os crimes não terem sido executados “no quadro da solicitação 

de uma mesma situação exterior que diminua consideravelmente a culpa”, antes parece resultar 

agravada pela persistência. 

V- Com a fixação da pena conjunta pretende-se sancionar o agente, não só pelos factos 

individualmente considerados, mas também e especialmente pelo respetivo conjunto, não como 

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

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

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

 

24-06-2021 

Proc. n.º 5/20.5GAMGL.C1.S1 - 5.ª Secção  

João Guerra (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Revista excecional 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Citius 

 

I-  Foi interposto recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto no art. 672.º, n.º 1, 

al. c), do CPC, afirmando a oposição entre o acórdão recorrido proferido (no processo n.º 

290/07.8GBPNF-G. P1) em 25-11-2020 pelo TRP, transitado em julgado, e o acórdão do STJ 

proferido (no processo n.º 4154/15.3T8LSB-C.L1.S2) em 10-12-2019, também já transitado em 

julgado. Em síntese, alega-se que aquele acórdão do TRP manteve o despacho do tribunal de 1.ª 

instância que não admitiu o requerimento de reclamação de crédito hipotecário apresentado pelos 

ora recorrentes, por ter sido apresentado em suporte de papel e não electronicamente. 

II- De acordo com o art. 672.º, n.os 1 a 3, do CPC, os autos foram remetidos à Formação, de 

acordo com o disposto no art. 672.º, do CPC, que prolatou decisão, em 17-05-2021, em que 

admitiu a revista excepcional. 

III- Os factos que relevam para apreciação do presente recurso são os seguintes, por apenso 

ao processo executivo n.º 290/07.8GBPN; requerimento de reclamação de créditos, em suporte 

de papel e através de envio por correio registado; notificado do referido requerimento, o executado 

veio, invocar, em síntese, a nulidade do acto por remessa através de correio sem invocação de 

justo impedimento, bem como a extemporaneidade do mesmo; os reclamantes responderam, 

pugnando pela sua improcedência; a reclamação de créditos não foi admitida por despacho 

proferido pelo Juiz de 1.ª instância, por ter entendido que a apresentação a juízo dos actos 

processuais através do sistema Citius é obrigatória para os mandatários judiciais (cf. art. 144.º, do 

CPC, em ligação com o art. 3.º, da Portaria n.º 280/2013, de 26-08), com ressalva do regime do 

justo impedimento (art. 144.º, n.º 8, do CPC), sendo que no momento da apresentação da 

reclamação de créditos não foi invocado qualquer justo impedimento para a não entrega daquela 

peça processual, através da plataforma Citius. 
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IV- Ao abrigo do n.º 2 al. c) do art. 672.º do CPC o requerente deve indicar, na sua alegação, 

sob pena de rejeição os aspetos de identidade que determinam a contradição alegada, juntando 

cópia do acórdão-fundamento com o qual o acórdão recorrido se encontra em oposição. No caso 

concreto, quer em razão da alçada, quer a sucumbência, admitem esse recurso. A circunstância 

impeditiva é a dupla conforme, já que o tribunal da Relação confirmou o decidido pela 1.ª 

instância, utilizando o mesmo argumentário. Do mesmo modo, o recurso interposto é tempestivo, 

cf. art. 638.º, do CPC. Foi junta cópia do acórdão fundamento e a recorrente identifica claramente 

os segmentos onde sustenta existir oposição de julgados.  Acresce que a contradição assinalada é 

entre o acórdão da Relação recorrido e um acórdão do STJ, já transitado em julgado, que se 

identifica, inexistindo AUJ sobre a matéria, verificando-se, também, quanto a este aspecto, o 

requisito imposto legalmente.  

V- A decisão da Formação de Apreciação Preliminar a que alude o art. 672.º, n.º 3, do CPC, 

considerou que se verificavam os pressupostos da revista excepcional. 

VI- Na verdade, quer a Relação, quer o STJ (nos acórdãos citados), enfrentaram a seguinte 

realidade processual: envio de acto processual através de meio distinto da transmissão eletrónica 

de dados, previsto no art. 144.º, n.º 1, do CPC. No acórdão fundamento tratou-se do envio de 

recurso de apelação de decisão proferida no incidente de reclamação de conta de custas e no 

acórdão recorrido do envio de reclamação de créditos. Em ambos as peças processuais foram 

enviadas em suporte de papel através de correio registado e os recorrentes estavam representados 

por mandatário judicial e não foi invocado, desde logo, o justo impedimento para a não 

apresentação da peça processual por transmissão electrónica de dados. Verifica-se a similitude 

factual a que alude o art. 672.º, n.º 1, al. c) do CPC. 

VII- Não obstante esta identidade factual, a solução jurídica foi diversa, apesar de se 

convocar o mesmo normativo (identidade de lei). Atribuíram-se consequências jurídicas distintas 

no que concerne à apresentação de acto processual escrito por mandatário judicial através de 

suporte de papel, em correio registado. Ou seja, em desvio à forma legalmente prevista 

(transmissão electrónica de dados através do portal Citius, nos termos do art. 144.º, n.º 1, do CPC 

e Portaria n.º 280/2013, de 26/08). E sem que tenha sido invocado o justo impedimento.  

VIII- No acórdão recorrido considerou-se que o mesmo deveria ser rejeitado sem mais, 

qualificando aquele envio como uma verdadeira inexistência. O acórdão fundamento entendeu 

que se trata de mera irregularidade, que pode ser sanada, por intervenção do próprio juiz. 

IX- Estando preenchidos os requisitos do art. 672.º, n.º 1, al. c), do CPC deve apreciar-se o 

recurso interposto, aferindo se a apresentação de reclamação de créditos por meio não previsto no 

art. 144.º, do CPC, deverá ser rejeitado, sem possibilidade de sanação pelo Juiz. 

X- A Portaria n.º 280/2013, de 26.08 regula os vários aspetos da tramitação eletrónica dos 

processos judiciais. Esta Portaria foi alterada pelas Portarias n.º 170/2017, de 25-05 e 267/2018, 

de 20-09, sendo que com esta última viu-se o seu âmbito de aplicação alargado aos tribunais 

superiores, em todas as vertentes da sua aplicação. 

XI- Do disposto no art. 144.º, do CPC em conjugação com a(s) Portaria(s) suprarreferida(s), 

concluiu-se que o mesmo determina a forma como deve ser apresentada em juízo a peça 

processual: por transmissão eletrónica de dados (através da plataforma citius): ou seja, da 

conjugação do art. 144.º, do CPC com os art. 1.º, 3.º e 4.º da Portaria n.º 280/2013 (e posteriores 

alterações) conclui-se que quando o actos processuais são praticados por mandatários judiciais 

devem ser apresentados a juízo por transmissão eletrónica de dados, só o devendo ser por outra 

forma (através de entrega na secretaria, envio por correio ou por telecópia) se no acto da 

apresentação invocarem (justo) impedimento (n.os 8 e 7 do art. 144.º). 

XII- Todavia, a lei não determina expressamente as consequências jurídicas da entrega do 

acto processual, por mandatário judicial, por outro meio que não a transmissão eletrónica de dados 

e sem invocação de justo impedimento. 
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XIII- Desta feita, tal como se colhe da leitura do disposto no n.º 1 do art. 195.º do CPC, a 

prática de um ato processual que a lei não admita, bem como a omissão de um ato ou de uma 

formalidade que a lei prescreva, somente produzem nulidade quando a lei expressamente o 

declare, ou quando a irregularidade possa influir no exame ou na decisão da causa. Fora desses 

casos, que o referido preceito taxativamente elenca e comina com a nulidade, estaremos perante 

meras irregularidades processuais.  

XIV- No entanto, a jurisprudência diverge quanto à qualificação das consequências jurídicas 

do acto praticado – relativo ao envio de acto processual, por mandatário judicial, através de meio 

distinto da transmissão eletrónica de dados, prevista no art. 144.º, n.º 1, do CPC, sem invocação 

de justo impedimento - sendo que alguma jurisprudência dos Tribunais das Relações tem 

cominado com a consequência da inexistência jurídica do acto praticado, conforme acaba por 

defender o acórdão recorrido; outros têm defendido que se trata de nulidade atípica, de carácter 

misto de nulidade processual e substantiva; outros existem que, não classificando o acto como 

nulidade, defendem que o acto não foi validamente apresentado, devendo ser desentranhada a 

peça e também há quem defenda que se trata de uma irregularidade, passível de ser sanada, 

convidando-se a supri-la.  

XV- Face ao normativos em causa e tendo consciência da querela jurisprudencial sobre a 

temática, entendemos que inexistem motivos para divergir da jurisprudência do STJ sobre essa 

matéria. Assim acompanha-se a posição do acórdão fundamento – e seguimos de perto a doutrina 

que infra indicamos - que considera estarmos perante uma irregularidade e não uma nulidade (ou 

inexistência jurídica). 

XVI- A lei expressamente não declara aquela omissão ou preterição da formalidade que a lei 

prescreve - envio de acto processual através de meio distinto da transmissão eletrónica de dados, 

previsto no art. 144.º, n.º 1, do CPC, sem invocação de justo impedimento - com a consequência 

jurídica da nulidade. Assim, aquela omissão ou preterição da formalidade que o art. 144.º, n.º 1 e 

8, do CPP preceitua, poderia gerar a nulidade se a irregularidade cometida lograsse influir no 

exame ou na decisão da causa. Contudo, tal desvio normativo [tendo o acto sido efectivamente 

praticado, remetido em suporte papel, por correio registado, recebido pela secretaria e do 

conhecimento da contraparte, que veio responder ao mesmo], não se mostra susceptível de influir 

no exame ou decisão da causa, pelo que, não se verifica a nulidade do acto praticado. 

XVII- Como acentua o acórdão fundamento deste STJ de 17-05-2021, Rel. Nuno Pinto 

Oliveira, processo: 4154/15.3T8LSB-C.L1.S2, a apresentação de acto processual por mandatário 

judicial por forma diversa (em suporte papel, enviado por correio) da prevista na lei (tramitação 

eletrónica de dados), “não influirá normalmente na apreciação ou na decisão da causa”, em 

“consequência, o acto praticado não será nulo” e em “lugar de uma nulidade, ter-se-á uma mera 

irregularidade”, “susceptível de ser sanada, nomeadamente, através de convite a formular pelo 

juiz, para a parte vir regularizar a sua intervenção mediante a apresentação do acto através de uma 

das formas legalmente previstas”.  

XVIII- Também a doutrina já tomou posição sobre tal temática, sendo que seguimos de perto 

os seguintes ensinamentos doutrinários que defendem tratar-se de uma irregularidade, mormente: 

- António Santos Abrantes Geraldes / Paulo Pimenta / Luís Filipe Pires de Sousa, in: Código de 

Processo Civil anotado, vol. I - Parte geral e processo de declaração (art. 1.º a 702.º), Livraria 

Almedina, Coimbra, 2018, anotação ao art. 144.º, pp. 170 e 171; José Lebre de Freitas / Isabel 

Alexandre in: Código de Processo Civil anotado, vol. I - Art.s 1.º a 361.º, 3ª ed., Livraria 

Almedina, Coimbra, 2014, anotação ao art. 144.º, p. e Ana Luísa Loureiro e Paulo Ramos de Faria 

in: Primeiras Notas ao Novo Código de Processo Civil - Vol. I, 2.ª edição, 2014, Almedina, 

anotação ao art. 144., pp. 155 e 156.º:  

XIX- Emana, pois, da jurisprudência do STJ e da doutrina, que o desvio da forma idónea de 

envio das peças processuais pelo mandatário judicial, mesmo que sem invocação do justo 
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impedimento, não pode redundar numa restrição desproporcional no acesso ao Direito e aos 

Tribunais, ferindo o processo equitativo, como sucederia nos casos em que a omissão não influi 

na tramitação, nem prejudica direitos de outros intervenientes, e existem outros meios menos 

gravosos para sancionar o comportamento, como seja a multa processual. É o que ocorre nos 

autos. Como se argumenta nas conclusões o não envio pela forma prevista no art. 144.º, do CPC 

“não teve, nem tem, qualquer influência no exame ou na decisão da causa, a qual seguiu a sua 

normal tramitação” já que a Secretaria recebeu, digitalizou e inseriu no Citius, a reclamação de 

créditos. E não houve prejuízo para os intervenientes processuais, “sendo, ademais, certo que o 

executado António Pereira da Cunha, tendo sido notificado do requerimento de reclamação de 

créditos, apresentou requerimento de impugnação do crédito reclamado”.  

XX- E é possível sancionar o desvio à regra processual por meio menos gravoso do que seja 

a pura rejeição e consequente preterição imediata do direito que se pretende valer em juízo. 

XXI- Não estamos com este entendimento a assumir que nunca poderá existir a consequência 

da rejeição da peça processual em juízo, por não ter sido cumprido o formalismo estabelecido por 

lei. Poderá ocorrer tal rejeição. Todavia, entendemos que previamente (a essa consequência 

gravosa e definitiva) deve o Juiz convidar o recorrente a apresentar a peça processual pela via 

exigível por lei (transmissão eletrónica de dados). Partilhamos do entendimento, mutatis 

mutandis, vertido pelo TC no seu acórdão n.º 174/2020, de 11-03-2020 Rel. Maria de Fátima 

Mata-Mouros, e o Acórdão do TC 268/2020 de 14 de maio de 2020, Rel. Lino Rodrigues Ribeiro). 

XXII- Em suma, a solução jurídica neste processo deverá ser a que consta do acórdão 

fundamento, devendo considerar-se que o envio da reclamação de créditos por meio distinto da 

transmissão eletrónica de dados, prevista no art. 144.º, do CPC, consubstancia uma irregularidade, 

devendo, antes de mais, a recorrente ser convidada a saná-la, procedendo ao envio da peça em 

juízo na forma prevista por lei (transmissão eletrónica de dados), sem prejuízo da eventual 

condenação em custas, no respectivo incidente a que deu causa.  

XXIII- Pelo que se concede a revista e, em consequência, revoga-se acórdão recorrido. 

 

24-06-2021 

Proc. n.º 290/07.8GBPNF-G. P1.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

 

 Mandado de detenção europeu 

 Recusa facultativa 

 Reconhecimento de sentença estrangeira 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Omissão de pronúncia 

 

I-  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 

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 

da referida figura 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. A tramitação do MDE 
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apresenta-se mais célere, mas, porque provindo e dirigindo-se a Estados que reconhecidamente 

se norteiam pela recíproca observância de princípios e convergem para um mesmo objectivo, 

também uma vantagem para a liberdade das pessoas, cuja entrega só em determinadas situações 

pode ter lugar. Porém, 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. Por isso, estamos em presença de normas processuais, de natureza adjectiva, 

procedimental, que são de imediata aplicação – art. 5.º, n.º 2, al. a), do CPP –, salvo quando daí 

possa advir limitação ao direito de defesa do arguido.  Subsidiariamente, e a evidenciar e a 

acentuar tal natureza, o art. 34.º, da Lei n.º 65/2003, estipula que na execução do mandado é de 

aplicar o CPP. Os fundamentos e as finalidades expressamente assumidos ao longo da exposição 

de motivos da Decisão-Quadro de 13.06.2002 (2002/584/JAI) constituem elementos essenciais 

de interpretação do próprio instrumento normativo da UE, como das pertinentes disposições de 

diploma interno de transposição, a Lei n.º 65/2003, de 23-08. O MDE constitui, com a sua 

regulamentação jurídica, o instrumento operativo que, em aplicação do princípio do 

reconhecimento mútuo em matéria penal, substitui nas relações entre os Estados membros todos 

os anteriores instrumentos em matéria de extradição. É, pois, no círculo de delimitação material 

das finalidades do novo e específico instrumento de cooperação no espaço da UE que há-de ser 

interpretado o respectivo regime e cada uma das particularidades que apresente. As referências 

fundamentais deste regime, que moldam os conteúdos material e operativo, resumem-se a dois 

pressupostos - base: o afastamento do princípio da dupla incriminação, substituído por um elenco 

alargado em catálogo de infracções, e a abolição da regra, típica da extradição, da não entrega ou 

extradição de nacionais. 

II- Nesta perspectiva complexa, o estabelecimento de causas facultativas de não execução 

do mandado relevam dos compromissos assumidos no âmbito da UE e dos consensos possíveis 

na conjugação do binómio espaço único e soberania estatal. Assim, estamos perante um modelo 

de substituição integral da extradição, simplificado e inteiramente jurisdicionalizado; tudo quanto 

fosse anteriormente regulado pelo regime da extradição, deve ser integrado no regime do MDE 

no que concerne ao respectivo âmbito objectivo e subjectivo de aplicação. É, portanto, neste 

enquadramento que têm de ser interpretadas as disposições sobre causas de não execução, e 

especificamente as causas de recusa facultativa de execução. 

III- O processo de decisão sobre a execução do MDE constitui um procedimento 

relativamente simplificado, compreendendo três momentos essenciais: a apreciação da suficiência 

das informações e da regularidade do mandado (conteúdo e forma) - art. 16.º; detenção e audição 

da pessoa procurada - art. 17.º e 18.º; e decisão sobre a execução - art. 22.º, todos da Lei n.º 

65/2003, de 23-08. A decisão sobre a execução constitui o acto final da fase decisória sobre a 

execução do mandado, sendo os actos posteriores já propriamente executivos, e que supõem, 

anteriormente, uma decisão positiva sobre a execução. O pedido de cumprimento da pena ou da 

medida de segurança em Portugal, para poder surtir efeito, terá de ser formulado pelo Ministério 

Público, juntamente com o requerimento inicial, de modo que a pessoa reclamada se possa 

pronunciar sobre essa possibilidade, aceitando-a, ou não, ou ser apresentado pelo próprio 

requerido no momento em que deduz oposição. Só deste modo o pedido de cumprimento da pena 

em Portugal poderá ser reconhecido, na decisão, como causa de exclusão do cumprimento do 

MDE. Após este momento, e uma vez ordenada a entrega do cidadão reclamado, o cumprimento 

da pena em Portugal só pode ser conseguido através da transferência de pessoa condenada, 

instituto a que se referem os art. 114.º e ss. da Lei n.º 144/99, de 31-08 (Lei de Cooperação 

Judiciária Internacional em Matéria Penal) e é objecto da Convenção Relativa à Transferência de 

Pessoas Condenadas, ratificada por Decreto do Presidente da República 8/93, de 20-04.  
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IV- As causas de recusa facultativa de execução constantes do art. 12.º, n.º 1, da Lei n.º 

65/2003, de 23-08, têm, quase todas, um fundamento ainda ligado, mais ou menos intensamente, 

à soberania penal: não incriminação fora do catálogo, competência material do Estado Português 

para procedimento pelos factos que estejam em causa, nacionalidade portuguesa ou residência em 

Portugal da pessoa procurada. E, especificamente, nos termos da al. g), deste preceito (retomando 

o art. 4.º, § 6 da Decisão-Quadro), constitui causa de recusa facultativa de execução do MDE, a 

circunstância de a pessoa procurada se encontrar em território nacional e ter nacionalidade 

portuguesa ou residência em Portugal, desde que o mandado de detenção tenha sido emitido para 

cumprimento de uma pena ou medida de segurança e o Estado Português se comprometa a 

executar aquela pena ou medida de segurança, de acordo com a lei portuguesa. A reserva de 

soberania que está implícita na norma e na faculdade compromissória que prevê e que a justifica, 

apenas se compreende pela ligação subjectiva e relacional entre a pessoa procurada e o Estado da 

execução. A faculdade de recusa de execução prevista nesta al. g), constitui , deste modo, uma 

espécie de “válvula de segurança”, que constava já materialmente - aí não como faculdade, mas 

como exigência de garantia e como condição - do regime de extradição do art. 32.º, n.º 3, da Lei 

n.º 144/99, de 31-08, nos casos em que, em limitadas situações, se admite a extradição de 

nacionais: a extradição só terá lugar para procedimento se o Estado requerente der a garantia da 

devolução da pessoa extraditada a Portugal, para cumprimento da pena ou medida que lhe venha 

a ser aplicada, após revisão e confirmação nos termos do direito português, salvo se essa pessoa 

se opuser à devolução por declaração expressa. Traduz-se, assim, o fundo de reserva de soberania, 

no preceituado na al. g) do n.º 1 do referido art. 12.º, concedendo ao Estado da execução a 

faculdade de recusar a execução no caso de mandado para cumprimento de uma pena, desde que, 

face à ligação da pessoa procurada, maxime sendo seu nacional, este Estado se comprometa a 

executar a pena. Deixa-se a decisão inteiramente ao critério do Estado da execução, que satisfará 

as suas vinculações europeias executando a pena aplicada a um seu nacional ou a pessoa que tenha 

residência nesse Estado, em lugar de dar execução ao mandado entregando a pessoa procurada ao 

Estado da emissão. Trata-se de um único compromisso, unilateral, potestativo, não fixando 

critérios, os quais hão-de ser encontrados na unidade do sistema nacional, perante os princípios 

de política criminal que comandem a aplicação das penas, e sobretudo as finalidades da execução 

da pena. Uma primeira projecção sistemática poderá encontrar-se no art. 40.º, n.º 1, do CP e na 

afirmação da reintegração do agente na sociedade como uma das finalidades das penas. Nesta 

perspectiva, pode haver maior eficácia das finalidades das penas se forem executadas no país da 

nacionalidade ou da residência; a ligação do nacional ao seu país, a residência e as condições da 

sua vida inteiramente adstritas à sociedade nacional serão índices de que é esta a sociedade em 

que deve (e pode) ser reintegrado, aconselhando o cumprimento da pena em instituições 

nacionais. Ou seja, o Estado da execução deve aceitar a condenação nos seus precisos termos, 

mas tem o direito de executar a pena ou a medida de segurança de acordo com a lei nacional. É 

uma reserva de soberania quanto à execução. 

V- Deste modo, o âmbito e a natureza da causa de recusa facultativa de execução prevista no 

art. 12.º, n.º 1, al. g), da Lei n.º 65/2002, de 23-08, e o momento em que as autoridades nacionais 

(a autoridade judicial competente para a decisão sobre a execução ou não execução do mandado 

de detenção europeu) têm de decidir, afastando a questão, quer do plano, quer dos pressupostos 

de intervenção e aplicação da forma de cooperação internacional (transferência de pessoas 

condenadas) prevista e regulada nos art. 114.º a 123.º, da Lei n.º 144/99, de 31-08.  

VI- O MDE e a revisão de sentença estrangeira. No que respeita à questão da eficácia das 

sentenças estrangeiras, o sistema adoptado no nosso ordenamento jurídico orienta-se de acordo 

com o princípio da extraterritorialidade, sendo um sistema misto: as sentenças estrangeiras só têm 

eficácia depois de revistas e confirmadas por um tribunal (superior), ou seja, a sentença 
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estrangeira submete-se a um processo de revisão, destinado a verificar se deve ser concedido o 

exequator, isto é, se a sentença está em condições de poder ser executada no território nacional.  

VII- O MDE e a revisão e confirmação de sentença estrangeira são institutos diferentes. No 

entanto, há que não confundir a diferenciação dos institutos com o campo da sua aplicação. Tal 

radica na natureza, características e finalidades que lhe subjazem - título II do Livro V, do CPP - 

que se refere à revisão e confirmação de sentença estrangeira, e nele se estabelece que quando por 

força da lei ou de tratado ou convenção, uma sentença penal estrangeira dever ter eficácia em 

Portugal, a sua força executiva depende de prévia revisão e confirmação, salvo se a sentença penal 

estrangeira for invocada nos tribunais portugueses como meio de prova (art. 234.º, n.os 1 e 3, do 

CPP).  

VIII- O MDE está consagrado em lei especial e concretiza-se em regime jurídico próprio. 

Prosseguindo um dos actos adoptados em aplicação do título VI do Tratado da UE, com o MDE 

instaurou-se um novo regime simplificado e célere de entrega de pessoas condenadas ou suspeitas, 

para efeitos de execução de sentenças. O processo de revisão e confirmação de sentença 

estrangeira é um processo especial, que se insere no âmbito da cooperação internacional em 

matéria penal, mais concretamente quando para execução de uma sentença penal estrangeira, na 

sequência de pedido de transferência para Portugal de pessoa condenada – art. 95.º, 100.º, 114.º, 

115.º, 122.º e 123.º, da Lei n.º 144/99, de 31-08. E obedece a pressupostos específicos que não 

são os pressupostos de conteúdo e forma do MDE, de iniciativa dos Estados membros e processa-

se entre as autoridades judiciárias, subordinado a regras próprias. O MDE enquanto 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 

uma pena ou medida de segurança privativas de liberdade, e que admite causas de recusa de 

execução quer absoluta, quer facultativa, não lhe incumbe imiscuir-se na decisão penal 

estrangeira, nem pronunciar-se sobre o mérito da mesma, pois que apenas lhe incumbe apreciar 

se formalmente se verificam os pressupostos que a lei lhe confere com vista à sua viabilidade 

executiva na entrega ou não da pessoa procurada. Como salientou o ac. do STJ de 10-09-2009, 

proc. n.º 134/09.6YREVR - 3.ª, a causa de recusa facultativa de execução prevista na al. g), do 

n.º 1, do art. 12.º, da Lei n.º 65/2003, de 23-08, contém, verdadeiramente, um contraponto 

facultativo ou um mecanismo para protecção de nacionais, que pretende reequilibrar o 

desaparecimento total ou a desvinculação no regime do MDE do princípio tradicional da não 

entrega (e da não extradição) de nacionais, princípio, porém, já excepcionalmente atenuado com 

a revisão constitucional de 1997 e a alteração do art. 33.º, n.º 3, da CRP, e posteriormente com a 

alteração de 2001, em que ficou ressalvada a aplicação de normas de cooperação judiciária penal 

estabelecidas no âmbito da UE. A decisão é, assim, deixada inteiramente ao critério do Estado da 

execução, que satisfará as suas vinculações europeias executando a pena aplicada a um seu 

nacional ou a pessoa que tenha residência nesse Estado, em lugar de dar execução ao mandado 

entregando a pessoa procurada ao Estado da emissão para execução da pena nesse Estado.   

IX- A competência para decidir se está verificada uma causa de recusa de execução pertence 

ao tribunal, uma vez que o regime do MDE está inteiramente jurisdicionalizado, não estando 

prevista qualquer intervenção ou competência prévia, condicionante ou acessória de qualquer 

outra entidade. Por isso, no caso da al. g) do n.º 1 do art. 12.º da Lei n.º 65/2003, de 23-08, o 

tribunal é o órgão do Estado competente para determinar a execução da pena em Portugal como 

condição de recusa facultativa de execução; a competência no regime do mandado cabe aos 

órgãos que forem competentes segundo a lei interna, e a lei sobre a execução do mandado fixou 

a natureza inteiramente jurisdicional do respectivo regime, sem a concorrência de competências 

de outras entidades do Estado. O Estado da execução deve aceitar a condenação nos seus precisos 

termos, mas tem o direito de executar a pena ou a medida de segurança de acordo com a lei 

nacional.  
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X- Em suma: a Lei n.º 65/2003 não prevê nenhum processo de revisão da sentença 

estrangeira, pois tal seria absolutamente contraditório com a razão de ser e função do MDE. O 

Título IV da Lei n.º 144/99, de 31-08, não tem aplicação ao MDE, pois constitui a lei geral de 

cooperação judiciária penal, ao passo que a Lei n.º 65/2003 constitui lei especial. Atenta a 

judicialização do procedimento, o Tribunal da Relação, enquanto órgão de soberania, é o órgão 

do Estado Português a que a lei defere a competência para comprometer (ou não) o Estado na 

execução da sentença em Portugal. A recusa do MDE, nos termos da citada al. g), só pode 

legitimar-se na vontade clara e prontamente expressa pelo Estado Português em ele próprio, 

promover a execução da pena (ou medida de segurança). Se o tribunal português recusar a 

execução do MDE tem de imediatamente ordenar o cumprimento da pena pelo tribunal 

competente para o efeito. 

XI- Com a entrada em vigor da Lei n.º 158/2015, de 17 de setembro., transposta nos termos 

do art. 4.º da Decisão Quadro 2008/909/JAI do Conselho de 27 de Novembro,  (com alterações 

introduzidas pela Lei n.º 115/2019, de 12/09) foi substituído o regime de revisão e confirmação 

de sentença penal estrangeira, previsto e regulado nos art. 234.º a 240.º, do CPP, estabelecendo 

um procedimento específico mais simples e célere, que se insere no âmbito da cooperação 

internacional em matéria penal, visando concretamente o reconhecimento da sentença penal 

estrangeira e a execução, em Portugal, da condenação. Refira-se que o art. 1.º desta Lei estabelece 

o seu âmbito de aplicação, apenas as sentenças em matéria penal proferidas pelos tribunais dos 

Estados Membros da UE, sendo salvaguardado no seu n.º 5 que, e cita-se “É subsidiariamente 

aplicável o disposto no CPP.”. No âmbito desta Lei foi estabelecido que não cabe ao Estado de 

execução exercer qualquer censura sobre o teor e os fundamentos da decisão a reconhecer, seja 

no âmbito da matéria de facto, seja na aplicação do direito, que se encontram definitivamente 

julgadas, nem tal juízo de censura se compreende no âmbito e finalidades do processo de 

reconhecimento de sentença estrangeira e de execução da condenação em Portugal, mas tão só, 

tratando-se de uma pena que ofenda princípios fundamentais da Constituição, expurgá-la na parte 

correspondente. Assim, nos termos estabelecidos pelo art. 16.º, n.º 3, da Lei n.º 158/2015, impõe-

se proceder a adaptação da duração da condenação de determinada pena aplicada pela autoridade 

judiciária do Estado de emissão, na medida em que de acordo com o disposto no art. 77.º, n.º 2, 

do CP, em caso de concurso de crimes, a pena de prisão aplicável não pode ultrapassar essa 

medida. 

XII- No que respeita à recusa de execução de um MDE, baseado na causa facultativa prevista 

no art. 12.º, n.º 1, al. g) e n.º 3 e 4, da Lei n.º 65/2003, encontrando-se reunidas as respectivas 

condições, como seja o arguido, encontrar-se em território nacional, ter nacionalidade portuguesa, 

residir em Portugal, sendo que o MDE foi emitido para cumprimento de uma pena de prisão e o 

Estado Português se compromete a executá-la, de acordo com a lei portuguesa, aqui se 

reconhecendo a sentença bem como a pena aplicada no Estado emissor, deverá considerar-se, que 

a mesma é exequível em Portugal nos termos dos arts 12.º, n.º 1, al. g) e n.os 3 e 4, da Lei n.º 

65/2003, e art. 13.º, n.º 1 e 2 e 26.º, al. a), da Lei n.º 158/2015, por observar todos os requisitos 

legais para o efeito, devendo o arguido cumprir a pena de prisão no estado de execução. 

XIII- A recusa da entrega do requerido, deve ser executada em conformidade com a lei 

portuguesa, ou seja, quando se apresenta com duração que excede “a pena máxima prevista para 

infrações semelhantes” visto que a lei espanhola é alheia ao regime de cúmulo jurídico de penas 

previsto pela lei portuguesa, nos termos previstos no art. 16.º, n. º 3, da Lei n.º 158/2015, de 17-

09. Para tal, a pena de prisão de 3 anos e 9 meses deverá ser adaptada ao regime português, 

procedendo-se à realização de cúmulo jurídico das penas parcelares em que o requerido foi 

condenado, cumprindo-se, assim, o disposto no art. 77.º, do CP. Conforme estipula o art. 13.º, n.º 

1, da Lei n.º 158/2015, de 17-09, é competente para reconhecer a sentença o tribunal da Relação 

da área da residência ou da última residência do condenado ou, se não for possível determiná-la, 
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o de Lisboa. É a decisão do Tribunal da Relação que deverá ser executada pelos tribunais de 1.ª 

instância, após o trânsito em julgado da mesma. Só após este trânsito, baixam os autos ao tribunal 

de 1.ª instância, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 13.º da Lei n.º 158/2015, de 17-09, para 

execução da pena (decidida no Tribunal da Relação): “É competente para executar a sentença o 

juízo local com competência em matéria criminal da área da residência ou da última residência 

do condenado ou, se não for possível determiná-la, o de Lisboa, sem prejuízo da competência do 

tribunal de execução das penas.”. 

XIV- O acórdão recorrido não fixou uma pena única a cumprir, embora o dispositivo desta 

decisão diga que confirmou a sentença. A inexistência de cúmulo jurídico colide com o 

ordenamento jurídico-penal português, e, neste aspecto, revela-se incompatível com os princípios 

da ordem pública internacional do Estado. Estabelece o art. 379. º, n.º 1, al. c), do CPP, que é nula 

a sentença (n.º 1), quando o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar 

ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento (al. c)). Donde, o acórdão recorrido 

ao não se ter pronunciado sobre a adaptação da pena da sentença espanhola, face às regras 

imperativas da realização do cúmulo jurídico na legislação penal portuguesa, (sendo que a pena 

a executar em Portugal é no caso, necessariamente uma pena que do cúmulo jurídico resultar) é 

nulo, por incorrer em omissão de pronúncia, geradora dessa nulidade, nos termos do disposto no 

art. 379.º, n.º 1, al. c), do CPP, por se tratar de questão de que o tribunal não pode deixar de 

conhecer, tanto mais que, e, em termos jurídico - constitucionais no âmbito dos direitos 

fundamentais, a questão do cúmulo, tendo por objecto a fixação de uma pena única de prisão, 

contende com a restrição temporária do direito à liberdade, consubstanciado na duração da pena 

a cumprir. 

XV- É da exclusiva competência do tribunal da Relação proceder à realização do cúmulo 

jurídico das penas (conversão ou redução da pena de prisão constante da sentença revidenda). 

 

24-06-2021 

Proc. n.º 48/21.1YRGMR.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 
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