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DL n.º 78/87, de 17 de Fevereiro 

Aprova o CPP 
 

Preâmbulo do DL n.º 78/87 
Depois de diversos propósitos e tentativas, algumas com começo de execução, que se foram esboçando ao 

longo dos anos, ingressa, por fim, na vida jurídica portuguesa um novo CPP. Só as obras não significativas são 
incontroversas; o Código, que agora passa a ocupar o espaço do de 1929 e da legislação avulsa que, dispersa e, por 
vezes, incoerentemente, o complementou, surge, no entanto, em resultado de uma ponderada preparação e de 
um debate institucional alargado. 

Decorrerão da sua entrada em vigor modificações orgânicas e adaptações de vária índole; haverá mesmo que 
reconverter, até certo ponto, as mentalidades de alguns dos protagonistas do sistema. Daí a necessidade de diferir 
o início da sua aplicação, excluindo-se, para além disso, tal aplicação aos processos pendentes. 

Uma excepção foi aberta; crê-se que com inteira justificação. Diz ela respeito à supressão da incaucionabilidade, 
por força da lei, quanto a certas categorias de crimes. Realmente, o princípio da caucionabilidade abstracta de 
todas as infracções é o que se adequa com o direito fundamental da liberdade pessoal. Pressupõe, aliás, uma 
reafirmação de confiança nos critérios dos juízes; trata-se de uma outorga de confiança que constituirá um 
elemento matricial de um Estado de direito. Daí a entrada em vigor desde já da revogação do Decreto-Lei n.º 
477/82, de 22 de Dezembro; este diploma teve, de resto, o condão de suscitar uma quase unanimidade nas 
opiniões discordantes. 

Noutro plano esteve, naturalmente, presente a intencionalidade de assegurar uma proporcionada 
compatibilização do novo Código com a legislação extravagante conexionável com o Código de 1929 até que se 
venha a concretizar a modificação geral dessa legislação. Assume o problema particular melindre no que respeita 
ao processamento das transgressões e contravenções que em legislação avulsa se vêm mantendo, não obstante o 
declarado movimento no sentido da consolação desses ilícitos penais para o direito contra-ordenacional. A 
fórmula encontrada - largamente preferível à da revivência do Código anterior naquilo em que ele continha uma 
forma especial para a tramitação de tais infracções - parece equilibrada e praticável; e nem será a eventualidade 
de reenvio para a forma comum que irá prejudicar a exequibilidade do sistema no que respeita ao julgamento de 
transgressões e contravenções puníveis com multa. 

Assim: 
No uso da autorização conferida pela Lei n.º 43/86, de 26 de Setembro, o Governo decreta, nos termos da alínea 

b) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o seguinte: 
 
Artigo 1.º 
É aprovado o CPP publicado em anexo e que faz parte integrante do presente diploma. 
 
Art.º 2.º 
1 - É revogado o CPP aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16489, de 15 de Fevereiro de 1929, com a redacção em 

vigor. 
2 - São igualmente revogadas as disposições legais que contenham normas processuais penais em oposição com 

as previstas neste Código, nomeadamente as seguintes: 
a) Decreto-Lei n.º 35007, de 13 de Outubro de 1945; 
b) Decreto-Lei n.º 31843, de 8 de Janeiro de 1942; 
c) Artigos 26.º, 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 32171, de 29 de Julho de 1942, Decreto-Lei n.º 47749, de 6 de 

Junho de 1967, e artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 48587, de 27 de Agosto de 1968, todos na parte aplicável ao 
processo penal; 

d) Artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 37047, de 7 de Setembro de 1948; 
e) Artigo 67.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39673, de 20 de Maio de 1954, com a 

redacção em vigor; 
f) Decreto-Lei n.º 45108, de 3 de Julho de 1963; 
g) Decreto-Lei n.º 605/75, de 3 de Novembro, com a redacção que lhe conferiu o Decreto-Lei n.º 377/77, de 6 de 

Setembro; 
h) Lei n.º 38/77, de 17 de Junho; 
i) Decreto-Lei n.º 377/77, de 6 de Setembro; 
j) Decreto-Lei n.º 477/82, de 22 de Dezembro. 
 
Art.º 3.º 
(Revogado pelo Decreto-Lei n.º 17/91, 10 de Janeiro) 
 
Art.º 4.º 
Consideram-se efectuadas para as correspondentes disposições do presente CPP as remissões feitas em 

legislação avulsa para o Código anterior. 
 



Luís Figueira - Carla Jobling - JurIndex3 - CPP Anotado 

7 

 

Art.º 5.º 
1 - Os processos cuja instrução esteja legalmente cometida aos tribunais de instrução criminal prosseguirão aí os 

seus termos até à conclusão da instrução. 
2 - O Conselho Superior da Magistratura e a Procuradoria-Geral da República adoptarão, de forma articulada, as 

medidas necessárias à célere conclusão dos processos referidos no número anterior. 
 
Art.º 6.º 
As somas em unidade de conta processual penal, tal como se encontram definidas na alínea h) do n.º 1 do artigo 

1.º do Código, arrecadadas em processos nos quais seja decretada a condenação respectiva, terão o seguinte 
destino: 

a) 20% para os cofres do Ministério da Justiça; 
b) 20% para o Instituto de Reinserção Social; 
c) 60% para o organismo ao qual for cometida competência em matéria de acesso ao direito. 
 
Art.º 7.º 
1 - O CPP aprovado pelo presente diploma e as disposições antecedentes começarão a vigorar no dia 1 de Junho 

de 1987, mas só se aplicam aos processos instaurados a partir dessa data, independentemente do momento em 
que a infracção tiver sido cometida, continuando os processos pendentes àquela data a reger-se até ao trânsito 
em julgado da decisão que lhes ponha termo pela legislação ora revogada. 

2 - Exceptua-se do disposto no número anterior o artigo 209.º do Código aprovado pelo presente diploma, bem 
como a revogação decretada pela alínea j) do n.º 2 do artigo 2.º deste decreto-lei, que produzem efeitos no dia 
imediato ao da publicação do presente diploma, sendo os processos em que tiver sido ordenada ou mantida prisão 
preventiva incaucionável ao abrigo daquele diploma, ora revogado, feitos conclusos ao juiz para que este, através 
de despacho fundamentado, se pronuncie no prazo de quinze dias quanto à subsistência da prisão ou quanto à 
concessão da liberdade provisória. 

3 - Da decisão proferida ao abrigo do número anterior cabe recurso, nos termos gerais. 
 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 4 de Dezembro de 1986. - Aníbal António Cavaco Silva - Mário 

Ferreira Bastos Raposo. 
Promulgado em 22 de Janeiro de 1987. 
Publique-se. 
O Presidente da República, MÁRIO SOARES. 
Referendado em 26 de Janeiro de 1987. 
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva. 
 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/


 

8 
 

CPP 
ANOTADO 

 
Preâmbulo do Código 

I 
1. A urgência de uma revisão sistemática e global do ordenamento processual penal constitui um dos tópicos 

mais consensuais da experiência jurídica contemporânea. Reclamada pelos cultores da doutrina processual penal, 
ansiosamente aguardada pelos práticos do direito, a reforma do processo penal tem também persistido como um 
compromisso invariavelmente inscrito nos programas dos sucessivos governos constitucionais. 

Igualmente pacífica é hoje a convicção de que só uma nova codificação do direito processual penal poderá 
representar o início de uma resposta consistente aos múltiplos e ingentes desafios que neste domínio se colocam à 
sociedade portuguesa. Na verdade, de uma qualquer tentativa de revisão parcial da codificação ainda vigente mais 
não poderia esperar-se que o aumento da complexidade e a multiplicação das aporias, tanto no plano teórico 
como no da aplicação da lei. Iniciado em 1929, o ciclo de vigência do CPP anterior caracterizou-se por uma 
produção praticamente ininterrupta de novos diplomas legais em matéria de processo penal: umas vezes com o 
propósito de sancionar inovações a inscrever no próprio texto codificado, outras a engrossar o já incontrolável 
caudal das leis extravagantes. Tratou-se, além disso, de diplomas projectados em horizontes históricos vários, com 
diferente densidade ideológica e cultural, e, por isso mesmo, prestando homenagem a distintas concepções do 
mundo e da vida, do Estado e do cidadão, da comunidade e da pessoa, e portadores de programas político-
criminais centrífugos e frequentemente antagónicos. 

O quadro esboçado agravou-se ainda com as reformas ditadas e introduzidas pelas transformações iniciadas em 
25 de Abril de 1974. De tudo resultou um ordenamento processual penal minado por contradições, desfasamentos 
e disfuncionalidades comprometedores; um ordenamento onde, às dificuldades de identificação, na multidão de 
regulamentações sobrepostas, do regime concretamente aplicável, se somavam as emergentes da impossibilidade 
de referenciar um sistema coerente, preordenado à realização de uma teleologia claramente perspectivada e 
assumida. 

2. É dar resposta aos imperativos que relevam deste contexto que se destina o presente CPP. Para mais fácil 
apreensão do seu espírito e dos seus propósitos, e como forma de mediatizar a sua consensual e generalizada 
aceitação, importará assinalar alguns dos princípios que deliberadamente foram erigidos em matriz e étimo 
legitimador das soluções técnicas por que se optou. Como convirá por outro lado, e a título meramente 
exemplificativo, pôr em relevo algumas destas soluções, muitas delas de cariz inovador. Antes, porém, será 
oportuno explicitar algumas das coordenadas que definiram o ambiente em que a reforma teve de operar e que 
condicionaram, por isso, as linhas de equilíbrio e de superação de princípios de projecção muitas vezes antinómica, 
ditando deste modo, frequentemente, a preferência por uma certa solução técnica entre várias em princípio 
disponíveis. 

Distinguir-se-á, para o efeito, entre condicionalismos exógenos e endógenos: os primeiros, derivados da cada 
vez mais intensa inserção de Portugal nas comunidades e organizações supranacionais e da cada vez mais 
acentuada sintonia com o ritmo dos grandes movimentos ideológicos, culturais, científicos, político-criminais e 
jurídicos que permanentemente agitam e renovam o rosto do mundo; os segundos, provenientes da experiência 
jurídica nacional e das idiossincrasias irrenunciáveis do nosso universo histórico-cultural. 

3. No que aos factores exógenos respeita, ponderou-se atentamente a lição de direito comparado. Procurou-se, 
em particular, tirar vantagem dos ensinamentos oferecidos pela experiência dos países comunitários (Espanha, 
França, Itália, República Federal da Alemanha) com os quais Portugal mantém um mais extenso património jurídico 
e cultural comum; países de resto, todos eles, empenhados num processo de profunda renovação das instituições 
processuais penais. Igualmente se cuidou de analisar os resultados alcançados pelas aturadas investigações 
criminológicas empreendidas nalguns daqueles países e que incidem sobre a acção das diferentes instâncias que 
integram o sistema formal de controle da criminalidade. Sem se advogar nem pretender uma transposição 
mecânica de tais resultados, verdade é que não devem desatender-se as consistentes injunções político-criminais 
que deles emanam, na perspectiva de um sistema apostado em maximizar e racionalizar o seu funcionamento; 
apostado, noutros termos, em obviar às elevadas «cifras negras» e às desigualdades que elas incorporam e em 
vencer os desajustamentos e disfuncionalidades entre as singulares instâncias e entre o sistema globalmente 
considerado e a comunidade ambiente. 

Particularmente relevante para a elaboração do presente Código foi a ciência jurídico-processual penal dos 
países referidos. O que facilmente se compreende, certo como é ter sido a este poderoso movimento de 
elaboração dogmática que ficaram a dever-se os progressos registados na afirmação das implicações dos princípios 
basilares de um Estado de direito democrático e social sobre um processo penal que se quer sintonizado com tais 
princípios. A mesma doutrina devem, de resto, creditar-se os esforços mais consequentes na procura de 
alternativas susceptíveis de plasmar com maior eficácia, na experiência quotidiana, aqueles princípios e a axiologia 
última a que prestam homenagem. 

Despicienda não foi, por último, a influência que irradia de um foro com o prestígio moral e cultural do Conselho 
da Europa, ao qual o nosso país se orgulha de pertencer. Recorde-se, a propósito, que inúmeros temas de 
processo penal - com destaque, v. g., para os problemas da prisão preventiva, das garantias e direitos dos 
arguidos, dos processos acelerados e simplificados, da posição jurídico-processual da vítima, do sentido e âmbito 
de aplicação do princípio da oportunidade, etc. - têm constituído objecto de reuniões científicas sob o seu 
patrocínio e, não raro, de recomendações ou deliberações dos seus órgãos competentes. 
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4. De entre as condicionantes endógenas deve evidenciar-se, em primeiro lugar, o relevo que no presente 
Código quis atribuir-se à tradição processual penal portuguesa. Procurou-se, com efeito, que a busca da inovação e 
da modernidade se não fizesse com sacrifício indiscriminado de instituições e de princípios que, apesar de tudo, 
devem ser preservados como sinais identificadores de uma maneira autónoma de estar no mundo, de fazer 
história e de criar cultura. Paradigmático a este respeito é o que se passa com o estatuto da vítima-assistente, que 
nos singulariza claramente no contexto do direito comparado e por cujo modelo começam agora a orientar-se os 
movimentos de reforma de muitos países, sob o impulso das mais recentes investigações criminológico-
vitimológicas. 

Importa referir, em segundo lugar, a Constituição da República e o Código Penal - dois diplomas que, pelo seu 
papel no contexto da ordem jurídica portuguesa, em muitos casos estreitam drasticamente o espectro das 
alternativas disponíveis, enquanto noutros casos predeterminam o sentido e o alcance das soluções a consagrar 
em processo penal. Assim, a Constituição da República elevou, por exemplo, à categoria de direitos fundamentais 
os princípios relativos à estrutura básica do processo penal, aos limites à prisão preventiva como medida que se 
quer decididamente subsidiária, à regularidade das provas, à celeridade processual compatível com as garantias de 
defesa, à assistência do defensor, ao juiz natural. Por seu turno, de entre os condicionalismos decorrentes do 
Código Penal pode salientar-se, desde logo, o que se prende com a sua fidelidade ao ideário socializador e que 
aponta por sua vez, por exemplo, para uma autonomia, ao menos relativa, do momento processual de 
determinação e de medida da pena. Menos óbvias e significativas não são, de resto, as implicações decorrentes da 
circunstância de o Código Penal ter definido a indemnização, arbitrada ao lesado como consequência de um crime, 
como uma prestação de natureza civilística; o que não pode deixar de contender, por exemplo, com o princípio de 
um generalizado arbitramento oficioso, vigente no direito anterior. 

Relevante foi, em terceiro lugar, a representação - que se quis tão aproximada e verdadeira quanto possível - 
dos principais estrangulamentos e desvios registados na praxis dos nossos tribunais e responsáveis pela frustração 
de uma justiça tempestiva e eficaz. Tais disfuncionalidades foram principalmente diagnosticadas: na existência da 
instrução, como fase necessária à submissão do feito a julgamento nos crimes mais graves; no desregramento em 
matéria de continuidade e de disciplina da audiência de julgamento e na invencível anomia do desrespeito dos 
prazos em geral; num sistema de recursos que, por sobreinduzir ao abuso, se relevava paradoxalmente como 
oferecendo um segundo grau de recurso sem, simultaneamente, garantir uma dupla jurisdição sobre o mérito; 
numa pletora de formas comuns e especiais do procedimento. Tudo, de resto, se agravando com a desconfiança 
generalizada dos cidadãos quanto à idoneidade da justiça formal prestada, num processo de afastamento que se 
alimentava em espiral e induzia à procura de soluções informais de autotutela, de desforço ou vindicta, de 
composição e de ressarcimento privados. 

 
II 
5. Para se ganhar a perspectiva adequada à compreensão da estrutura básica do modelo de processo subjacente 

ao presente Código, dos seus princípios fundamentais e das suas soluções concretas, convirá começar por uma 
referência prévia aos fins ou metas que, em última instância, é legítimo esperar de um processo penal no quadro 
de um Estado de direito democrático e social. 

São, com efeito, os valores e as formas deste modelo de organização comunitária que definem o horizonte em 
que o Código pretende inscrever-se. Este assume, em conformidade, a ideia mestra segundo a qual o processo 
penal tem por fim a realização da justiça no caso, por meios processualmente admissíveis e por forma a assegurar 
a paz jurídica dos cidadãos. 

Sabe-se, porém, como estas três referências valem no processo penal como polarizadores autónomos de 
universos de valores e geradores de princípios de implicações inevitavelmente antiéticas. Afastada está pois, à 
partida, a possibilidade de se pôr de pé um sistema processual que dê satisfação integral às exigências decorrentes 
de cada uma daquelas três referências. Por maioria de razão deve, aliás, afastar-se, sem mais, toda a pretensão de 
absolutizar unilateralmente qualquer deles - sob pena de se abrir a porta às formas mais intoleráveis de tirania ou 
de se advogar soluções do mais inócuo ritualismo processual. O possível, e também - importa acentuá-lo - o 
desejável, é, assim, um modelo processual preordenado à concordância prática das três teleologias antinómicas, 
na busca da maximização alcançável e admissível das respectivas implicações. 

No estado actual do conhecimento, e tendo presente o lastro da experiência histórica, seria ociosa qualquer 
demonstração das antinomias que medeiam entre, por exemplo, a liberdade e dignidade dos arguidos e a procura 
a todo o transe de uma verdade material ou entre o acréscimo de eficiência da justiça penal e o respeito das 
formas ou ritos processuais, que se apresentam como baluartes dos direitos fundamentais. 

As transformações políticas e sociais mais recentes, e mesmo o avanço da reflexão teórica mais ou menos 
empenhada, têm entretanto feito aflorar novas e importantes linhas de clivagem e de conflitualidade entre os fins 
do processo penal. 

Está no primeiro caso o triunfo do moderno Estado de direito social, cujos reflexos no processo penal 
(socialização, conciliação, transacção, oportunidade, etc.) podem colidir drasticamente com as exigências 
ancoradas em mais de dois séculos de afirmação da vertente meramente liberal do Estado de direito clássico. 

Paradigmática, no que ao segundo caso respeita, é a antinomia que resulta da descoberta do relevo institucional 
de certos direitos fundamentais, a ponto de o Estado de direito contemporâneo os assumir como seus próprios 
valores simbólicos. O que se traduz, v. g., na sua irrenunciabilidade mesmo no contexto do processo penal, para 
mediatizar os seus fins e sob o envolvimento das suas garantias formais. O que se passa com as proibições de 
prova - que, por obediência aos imperativos constitucionais, o Código expressamente consagra -, cujo regime 
sobreleva de forma explícita o consentimento do arguido e a sua autonomia, constitui a manifestação porventura 
mais expressiva, mas não seguramente a única, desta postura do Estado de direito perante os direitos 
fundamentais. Ao erigi-los em «instituição» e ao impô-los de certo modo contra o próprio titular, é também a 
«instituição» de um processo penal plenamente legitimado que o Estado moderno procura preservar. Por via 
reflexa e em última instância, é a sua própria legitimação que o Estado procura acautelar. 
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6. São, assim, as antinomias a nível dos próprios fundamentos do processo penal que reclamam um regime 
integrado de soluções compromissórias, precludindo a possibilidade de um sistema alinhado segundo os ditames 
de uma lógica unilinear e absolutizada. As pressões no sentido de um sistema aberto mais se acentuam, de resto, 
quando se entra em linha de conta com duas considerações complementares: a primeira contende com a 
heterogeneidade da realidade sobre que versa o processo penal; a segunda tem a ver com a diversidade de atitude 
ou de ethos próprios das diferentes estruturas de interacção em que se analisa o drama processual. Noutros 
termos, e seguindo neste ponto a formulação de alguns processualistas contemporâneos, é possível inscrever todo 
o universo processual num sistema de coordenadas definido por um eixo horizontal e outro vertical. 

a) Quanto ao primeiro eixo, convém não esquecer a importância decisiva da distinção entre a criminalidade 
grave e a pequena criminalidade - uma das manifestações típicas das sociedades modernas. Trata-se de duas 
realidades claramente distintas quanto à sua explicação criminológica, ao grau de danosidade social e ao alarme 
colectivo que provocam. Não poderá deixar de ser, por isso, completamente diferente o teor da reacção social 
num e noutro caso, máxime o teor da reacção formal. Nem será mesmo por acaso que a procura de novas formas 
de controle da pequena criminalidade representa uma das linhas mais marcantes do actual debate político-
criminal. Concretamente, é sobretudo com os olhos postos nesta específica área da fenomenologia criminal que, 
cada vez com maior insistência, se fala em termos de oportunidade, diversão, informalidade, consenso, celeridade. 
Não se estranhará por isso que o presente Código preste uma moderada mas inequívoca homenagem às razões 
que estão por detrás destas sugestões político-criminais. Nem será outrossim difícil identificar soluções ou 
institutos que delas relevam directamente. Pelo seu carácter inovador e pelo seu peso na economia do diploma, 
merecem especial destaque a possibilidade de suspensão provisória do processo com injunções e regras de 
conduta e, sobretudo, a criação de um processo sumaríssimo - forma especial de processo destinado ao controle 
da pequena criminalidade em termos de eficácia e celeridade, sem os custos de uma estigmatização e de um 
aprofundamento da conflitualidade no contexto de uma audiência formal. 

b) Um segundo eixo estabelece a fronteira entre aquilo que se pode designar por espaços de consenso e espaços 
de conflito no processo penal, embora em boa medida sobreponível com a anteriormente mencionada - no 
tratamento da pequena criminalidade devem privilegiar-se soluções de consenso, enquanto no da criminalidade 
mais grave devem, inversamente, viabilizar-se soluções que passem pelo reconhecimento e clarificação do conflito 
-, esta segunda distinção possui sentido autónomo. 

Por um lado, abundam no processo penal as situações em que a busca do consenso, da pacificação e da 
reafirmação estabilizadora das normas, assente na reconciliação, vale como um imperativo ético-jurídico. 
Expressões do eco encontrado no presente Código por tais ideias são, entre outras: o relevo atribuído à confissão 
livre e integral, a qual pode dispensar toda a ulterior produção da prova; o acordo de vários sujeitos processuais 
como pressuposto de institutos como o da suspensão provisória do processo, o do processo sumaríssimo, a 
competência do juiz singular para o julgamento de casos em abstracto pertinentes à competência do tribunal 
colectivo, bem como as numerosas disposições cuja eficácia é posta na dependência do assentimento de um ou de 
vários intervenientes processuais. 

Contudo, o Código não erige a procura do consenso em valor incondicionado. Pela natureza das coisas, também 
aqui a absolutização só seria possível à custa do arbítrio, subalternizando à «paz» a própria vida e a autonomia 
humanas. Acresce que, não raro, o controle eficaz da criminalidade só pode lograr-se mediante a formalização da 
conflitualidade real. Paradigmática do respeito que esta consideração merece ao Código é, por exemplo, a 
possibilidade que assiste ao arguido de aceitar ou rejeitar a desistência da queixa ou da acusação particular. Da 
mesma postura relevam, em geral, todas as disposições que, como implicações do sistema acusatório, visam 
realizar, na medida do possível, a reclamada «igualdade de armas» entre a acusação e a defesa. O mesmo poderá 
ainda afirmar-se a propósito do reforço da consistência do estatuto do assistente, com a intenção manifesta de 
consolidar o papel de um dos protagonistas no campo da conflitualidade real. 

 
III 
7. O que fica dito permitirá uma mais fácil identificação e explicação dos contornos mais salientes da 

arquitectura do processo penal previsto no presente Código. Três notas complementares ajudarão a evidenciar 
outros tantos aspectos que imprimem cunho ao sistema delineado. 

a) A primeira nota tem a ver com a estrutura básica do processo. Por apego deliberado a uma das conquistas 
mais marcantes do progresso civilizacional democrático, e por obediência ao mandamento constitucional, o 
Código perspectivou um processo de estrutura basicamente acusatória. Contudo - e sem a mínima transigência no 
que às autênticas exigências do acusatório respeita -, procurou temperar o empenho na maximização da 
acusatoriedade com um princípio de investigação oficial, válido tanto para efeito de acusação como de 
julgamento; o que representa, além do mais, uma sintonia com a nossa tradição jurídico-processual penal. 

b) Em segundo lugar, o Código optou decididamente por converter o inquérito, realizado sob a titularidade e a 
direcção do Ministério Público, na fase geral e normal de preparar a decisão de acusação ou de não acusação. Por 
seu turno, a instrução, de carácter contraditório e dotada de uma fase de debate oral - o que implicou o abandono 
da distinção entre instrução preparatória e contraditória -, apenas terá lugar quando for requerida pelo arguido 
que pretenda invalidar a decisão de acusação, ou pelo assistente que deseje contrariar a decisão de não acusação. 
Tal opção filia-se na convicção de que só assim será possível ultrapassar um dos maiores e mais graves 
estrangulamentos da nossa actual praxis processual penal. E esteia-se, por outro lado, no facto de que todos os 
actos processuais que contendam directamente com os direitos fundamentais do arguido só devem poder ter 
lugar se autorizados pelo juiz de instrução e, nalguns casos, só por este podem ser realizados. Refira-se ainda que, 
como decorrência directa da opção de fundo acabada de mencionar, os órgãos de polícia criminal são, na fase de 
inquérito, colocados na dependência funcional do Ministério Público. 

c) Inovador a muitos títulos é, em terceiro lugar, o regime de recursos previsto neste Código. Com as inovações 
introduzidas procurou obter-se um duplo efeito: potenciar a economia processual numa óptica de celeridade e de 
eficiência e, ao mesmo tempo, emprestar efectividade à garantia contida num duplo grau de jurisdição autêntico. 
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Para alcançar o primeiro desiderato, tentou obviar-se ao reconhecido pendor para o abuso dos recursos, 
abrindo-se a possibilidade de rejeição liminar de todo o recurso por manifesta falta de fundamento. 
Complementarmente, procurou simplificar-se todo o sistema, abolindo-se concretamente a existência, por regra, 
de um duplo grau de recurso. Por isso os tribunais de relação passam a conhecer em última instância das decisões 
finais do juiz singular e das decisões interlocutórias do tribunal colectivo e do júri, devendo o recurso das decisões 
finais destes últimos tribunais ser directamente interposto para o Supremo Tribunal de Justiça. 

Por outro lado, é logo a partir da 1.ª instância que se começa por dar expressão à garantia ínsita na existência de 
uma dupla jurisdição. Com efeito, o Código aposta confiadamente na qualidade da justiça realizada a nível da 1.ª 
instância, para o que não deixa de adoptar as medidas consideradas mais adequadas e de supor que outras - que a 
ele não cabe editar - não deixarão de ser consagradas nos lugares próprios. Entre estas avulta a da separação entre 
os juízes que hão-de actuar como juízes singulares e os que pertencem aos tribunais colectivos. No mesmo 
enquadramento deverá interpretar-se o alargamento da competência dos jurados, agora extensiva também à 
matéria de direito, combinado com a diminuição sensível do seu número, que deverá ser estatuída pela lei 
complementar sobre o júri. No que aos recursos especificamente respeita, estabelece o Código um regime 
aparentado com a ideia do recurso unitário, em princípio idêntico para a Relação e para o Supremo e abarcando, 
na medida possível e conveniente, tanto a questão de direito como a questão de facto. Com o mesmo propósito 
de emprestar ao recurso maior consistência, procura contrariar-se a tendência para fazer dele um labor 
meramente rotineiro executado sobre papéis, convertendo-o num conhecimento autêntico de problemas e 
conflitos reais, mediatizado pela intervenção motivada de pessoas. Por isso se submetem os recursos ao princípio 
geral - aliás jurídico-constitucionalmente imposto! - da estrutura acusatória, com a consequente exigência de uma 
audiência onde seja respeitada a máxima da oralidade. 

8. Mesmo no contexto de uma apresentação sumária, não pode deixar de sublinhar-se outra das motivações 
que esteve na primeira linha dos trabalhos de reforma: a procura de uma maior celeridade e eficiência na 
administração da justiça penal. 

Importa, contudo, prevenir que a procura da celeridade e da eficiência não obedeceu a uma lógica paramente 
economicista de produtividade pela produtividade. A rentabilização da realização da justiça é apenas desejada em 
nome do significado directo da eficiência para a concretização dos fins do processo penal: realização da justiça, 
tutela de bens jurídicos, estabilização das normas, paz jurídica dos cidadãos. A eficiência é, por um lado, o espelho 
da capacidade do ordenamento jurídico e do seu potencial de prevenção, que, sabe-se bem, tem muito mais a ver 
com a prontidão e a segurança das reacções criminais do que com o seu carácter mais ou menos drástico. A 
imagem de eficiência constitui, por outro lado, o antídoto mais eficaz contra o recurso a modos espontâneos e 
informais de autotutela ou ressarcimento, catalisadores de conflitos e violências dificilmente controláveis. Mas a 
eficiência - no sentido de redução das cifras negras e das desigualdades a que elas obedecem - pode também valer 
como a garantia da igualdade da lei em acção, critério fundamental da sua legitimação material e, por isso, da sua 
aceitação e interiorização colectiva. 

Acresce que a celeridade é também reclamada pela consideração dos interesses do próprio arguido, não 
devendo levar-se a crédito do acaso o facto de a Constituição, sob influência da Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem, lhe ter conferido o estatuto de um autêntico direito fundamental. Há, pois, que reduzir ao mínimo a 
duração de um processo que implica sempre a compressão da esfera jurídica de uma pessoa que pode ser - e tem 
mesmo de presumir-se - inocente. Como haverá ainda que prevenir os perigos de uma estigmatização e 
adulteração irreversível da identidade do arguido, que pode culminar no compromisso com uma carreira 
delinquente. De resto, a aceleração processual redundará tanto mais em favorecimento do arguido quanto mais 
ela tiver por reverso - como sucede no presente Código - um reforço efectivo da sua posição processual. 

9. Como facilmente se intuirá, o propósito de aceleração processual aflora já em algumas das alterações e 
inovações mencionadas noutros contextos. Para além delas, e sempre a título meramente exemplificativo, outras 
poderão mencionar-se: umas directamente preordenadas à aceleração processual, outras apresentando pelo 
menos uma inquestionável valência neste sentido. 

A favor directamente da aceleração processual estão sem dúvida: a introdução de um incidente autónomo de 
aceleração do processo; a nova disciplina em matéria de prazos, com cominações que se espera eficazes; o poder 
de disciplina e direcção conferido às autoridades judiciárias, máxime ao juiz na fase da audiência de julgamento; a 
estruturação desta audiência e o seu desenvolvimento em termos de continuidade e concentração reforçada; a 
simplificação e desburocratização de numerosos actos processuais, nomeadamente as notificações. 

O mesmo efeito se espera da criteriosa definição, delimitação e articulação da competência das diversas 
instâncias de controle, como, por exemplo, do Ministério Público e do juiz, sobretudo do juiz de instrução, 
prevenindo assim eventuais conflitos e desfasamentos, inevitavelmente geradores de demoras e delongas. 

É também à ideia de aceleração que em boa medida deve imputar-se a redução substancial das formas de 
processo. Na verdade, a par de uma única forma de processo comum (comportando apenas as particularidades 
impostas pela circunstância de o processo decorrer perante o juiz singular, o tribunal colectivo ou o tribunal do 
júri), prevêem-se apenas duas formas de processo especial: o sumário e o sumaríssimo. A este propósito, a forma 
de processo especial cuja falta será mais notada é naturalmente a do processo de ausentes. O Código optou 
decididamente por fugir aos inconvenientes do processo de ausentes tradicional, nomeadamente numa 
perspectiva de desincentivação da ausência, privilegiando um conjunto articulado de medidas drásticas de 
compressão da capacidade patrimonial e negocial do contumaz, que se espera sejam suficientes e eficazes. 

10. Por último, o estatuto dos diferentes sujeitos e intervenientes processuais constitui outro dos domínios onde 
as alterações são, a par de menos ostensivas, igualmente de tomo. De um modo geral, elas operaram-se em três 
direcções: em uma mais cuidadosa delimitação legal; num alargamento e reforço das competências dos órgãos das 
diferentes instâncias formais de controle, em ordem à viabilização efectiva das tarefas que lhes são cometidas, e 
no reforço da posição jurídica do arguido. 

A mais precisa definição das competências relativas das diferentes autoridades processuais é, desde logo, ditada 
por obediência às exigências do princípio acusatório. Por seu lado, a ampliação dos meios ao seu dispor explica-se 
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pela necessidade de maximizar a eficiência e pelo propósito de salvaguardar o prestígio dos órgãos processuais nas 
suas relações com a comunidade, em ordem a um mais cabal adimplemento das obrigações de colaboração na 
realização da justiça penal. Nesta linha avultam as chamadas medidas cautelares de polícia e as medidas de 
coacção e de garantia patrimonial a que podem recorrer, nos casos e nos termos especificamente previstos, o juiz, 
o Ministério Público e a polícia criminal. De recordar que ao Ministério Público é deferida a titularidade e a 
direcção do inquérito, bem como a competência exclusiva para a promoção processual: daí que lhe seja atribuído, 
não o estatuto de parte, mas o de uma autêntica magistratura, sujeita ao estrito dever de objectividade. 

Na redefinição do estatuto do arguido começa logo por sobressair o cuidado e uma certa solenidade com que se 
rodeia a sua constituição formal. Por outro lado, não será difícil verificar que o regime do Código, globalmente 
considerado, redonda num inquestionável aumento e consolidação dos direitos processuais do arguido. Também 
aqui, de resto, o respeito intransigente pelo princípio acusatório leva o Código a adoptar soluções que se 
aproximam de uma efectiva «igualdade de armas', bem como à preclusão de todas as medidas que contendam 
com a dignidade pessoal do arguido. 

Uma última referência merecem, neste contexto, as disposições relativas às medidas de coacção - categoria que 
integra, entre outras, a figura da prisão preventiva. Por um lado, o Código submete todas estas medidas aos 
princípios da legalidade, da proporcionalidade e da necessidade. Por outro lado, alarga o respectivo espectro, 
introduzindo, a par das medidas de coacção já clássicas, novas modalidades, como, por exemplo, a obrigação de 
permanência na habitação. Este alargamento permite uma maior maleabilidade na escolha das soluções 
concretamente aplicáveis, com respeito pelos ditames da proporcionalidade e da necessidade. Mas permite, acima 
de tudo, a realização efectiva do princípio constitucional da subsidiariedade da prisão preventiva, em homenagem 
ao qual, de resto, o Código extingue a categoria dos crimes incaucionáveis. 

 
IV 
11. Pensa-se que, pela forma sumariamente descrita, o Código que em seguida se apresenta poderá constituir 

uma peça fundamental do diálogo, sempre em aberto e sempre renovado, entre a vertente liberal e a vertente 
social do Estado de direito democrático, entre a justiça e a eficiência na aplicação da lei penal, entre as exigências 
de segurança da comunidade e de respeito pelos direitos das pessoas. Se assim for, do CPP - a pedra essencial que 
faltava no edifício renovado da nossa legislação penal - poderá legitimamente esperar-se que cumpra a função 
decisiva que lhe cabe na tarefa ingente de controle e domínio da criminalidade. 
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Nota: 
 

Fiscalização preventiva - Acórdão do TC n.º 7/87 
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade das seguintes normas do DL registado na Presidência do Conselho de Ministros 

sob o n. 754/86 (Codigo de Processo Penal): 
- Artigo 134.º, n.º 4 (defensor), por violação do artigo 32.º, n.º 3, da Constituição; 
- Artigo 177.º, n.º 2, com referência ao artigo 174.º, n.º 4, alínea c), - por violação do artigo 34.º, n.º 2, da Constituição); 
- Artigo 199.º, n.º 1 (na parte em que essa norma é aplicável a casos em que, nos termos do artigo 27.º, n.º 3, da 

Constituição, não é permitida a privação da liberdade), por violação do artigo 32.º, n.º 4, da Constituição; 
- Artigo 199.º, n.º 2, por violação do artigo 32.º, n.º 4, da Constituição; 
- Artigo 281.º, n.ºs 1 e 2 (na medida em que neles se não prevê qualquer intervenção de um juiz), por violação dos 

artigos 32.º, n.º 4, e 206.º da Constituição; 
- Artigo 281.º, n. 4, por violação do direito à segurança, consignado no n.º 1 do artigo 27.º da Constituição; 
- Artigo 337.º, n.º 1, alínea b) (na medida em que a proibição decorre automaticamente da declaração da contumácia, e 

apenas na parte em que essa alínea é aplicável a documentos, certidões ou registos necessários ao exercício de 
direitos civis, profissionais ou políticos), por violação do artigo 30.º, n.º 4, da Constituição. 

Não se pronuncia pela inconstitucionalidade das seguintes normas do mesmo diploma: 
- Artigo 108.º, n.º 2, alínea b); 
- Artigo 263.º; 
- Artigo 270.º, n.º 1; 
- Artigo 286.º; 
- Artigo 135.º, n.os 2 e 3; 
- Artigo 174.º, n.os 3 e 4; 
- Artigo 177.º, n.º 2, com referência ao artigo 174.º, n.º 4, alíneas a) e b); 
- Artigo 178.º, n.º 3; 
- Artigo 187.º, n.º 1; 
- Artigo 190.º; 
- Artigo 200.º; 
- Artigo 250.º, n.º 3; 
- Artigo 251.º, n.º 1; 
- Artigo 252.º, n.º 3; 
- Artigo 281.º, n.ºs 3 e 5,, salvo, quanto a este último número, consequencialmente, na parte em que ele remete para o 

n.º 4; 286.º; 
- Artigo 337.º n.os 1, alínea a), e 3. 
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CPP 

 
Disposições preliminares e gerais 

 
Artigo 1.º 
Definições legais 
Para efeitos do disposto no presente Código considera-se: 
a) «Crime» o conjunto de pressupostos de que depende a aplicação ao agente de uma pena ou de 

uma medida de segurança criminais; 
b) «Autoridade judiciária» o juiz, o juiz de instrução e o Ministério Público, cada um relativamente aos 

actos processuais que cabem na sua competência; 
c) «Órgãos de polícia criminal» todas as entidades e agentes policiais a quem caiba levar a cabo 

quaisquer actos ordenados por uma autoridade judiciária ou determinados por este Código; 
d) «Autoridade de polícia criminal» os directores, oficiais, inspectores e subinspectores de polícia e 

todos os funcionários policiais a quem as leis respectivas reconhecerem aquela qualificação; 
e) «Suspeito» toda a pessoa relativamente à qual exista indício de que cometeu ou se prepara para 

cometer um crime, ou que nele participou ou se prepara para participar; 
f) «Alteração substancial dos factos» aquela que tiver por efeito a imputação ao arguido de um crime 

diverso ou a agravação dos limites máximos das sanções aplicáveis; 
g) «Relatório social» a informação sobre a inserção familiar e sócio-profissional do arguido e, 

eventualmente, da vítima, elaborada por serviços de reinserção social, com o objectivo de auxiliar o 
tribunal ou o juiz no conhecimento da personalidade do arguido, para os efeitos e nos casos previstos 
nesta lei; 

h) «Informação dos serviços de reinserção social» a resposta a solicitações concretas sobre a situação 
pessoal, familiar, escolar, laboral ou social do arguido e, eventualmente, da vítima, elaborada por 
serviços de reinserção social, com o objectivo referido na alínea anterior, para os efeitos e nos casos 
previstos nesta lei; 

i) «Terrorismo» as condutas que integram os crimes de organizações terroristas, terrorismo, 
terrorismo internacional e financiamento do terrorismo; 

j) «Criminalidade violenta» as condutas que dolosamente se dirigirem contra a vida, a integridade 
física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual ou a autoridade pública e forem 
puníveis com pena de prisão de máximo igual ou superior a 5 anos; 

l) «Criminalidade especialmente violenta» as condutas previstas na alínea anterior puníveis com pena 
de prisão de máximo igual ou superior a 8 anos; 

m) «Criminalidade altamente organizada» as condutas que integrarem crimes de associação 
criminosa, tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes ou de substâncias 
psicotrópicas, corrupção, tráfico de influência, participação económica em negócio ou branqueamento. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02, e Dec. Rect. de 31/03 1987 

Artigo 1.º 
(Definições legais) 
1- Para efeitos do disposto no presente Código considera-se: 
a) Crime: o conjunto de pressupostos de que depende a aplicação ao agente de uma pena ou de uma medida de 
segurança criminais; 
b) Autoridade judiciária: o juiz, o juiz de instrução e o Ministério Público, cada um relativamente aos actos processuais 
que cabem na sua competência; 
c) Órgãos de polícia criminal: todas as entidades e agentes policiais a quem caiba levar a cabo quaisquer actos ordenados 
por uma autoridade judiciária ou determinados por este Código; 
d) Autoridade de polícia criminal: os directores, oficiais, inspectores e subinspectores de polícia e todos os funcionários 
policiais a quem as leis respectivas reconhecerem aquela qualificação; 
e) Suspeito: toda a pessoa relativamente à qual exista indício de que cometeu ou se prepara para cometer um crime, ou 
que nele participou ou se prepara para participar; 
f) Alteração substancial dos factos: aquela que tiver por efeito a imputação ao arguido de um crime diverso ou a 
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agravação dos limites máximos das sanções aplicáveis; 
g) Relatório social: documento elaborado por serviços de reinserção social, com competência de apoio técnico aos 
tribunais na aplicação e na execução de sanções criminais, que tem por objectivo auxiliar o tribunal ou o juiz no 
conhecimento da personalidade do arguido, e eventualmente também da vítima, incluída a sua inserção familiar e sócio-
profissional; 
h) Unidade de conta processual penal (UC): quantia em dinheiro equivalente a um quarto do salário mínimo nacional mais 
elevado, garantido no momento da aplicação da sanção, arredondado, quando necessário, para a centena de escudos 
imediatamente superior. 
2 - Para efeitos do disposto no presente Código, apenas podem considerar-se como casos de terrorismo, criminalidade 
violenta ou altamente organizada as condutas que: 
a) Integrarem os crimes previstos nos artigos 287.º, 288.º ou 289.º do Código Penal; ou 
b) Dolosamente se dirigirem contra a vida, a integridade física ou a liberdade das pessoas e forem puníveis com pena de 
prisão de máximo igual ou superior a cinco anos. 

- DL n.º 212/89, de 30/06 
Artigo 1.º 
[...] 
1- … 
h) (revogada) 

- DL n.º 317/95, de 28/11 
Artigo 1.º 
[...] 
2- … 
a) Integrarem os crimes previstos nos artigos 299.º, 300.º ou 301.º do Código Penal; ou 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas): 
Artigo 1.º 
(Definições legais) 
1 - Para efeitos do disposto no presente Código considera-se: 
a) Crime: o conjunto de pressupostos de que depende a aplicação ao agente de uma pena ou de uma medida de 
segurança criminais; 
b) Autoridade judiciária: o juiz, o juiz de instrução e o Ministério Público, cada um relativamente aos actos processuais 
que cabem na sua competência; 
c) Órgãos de polícia criminal: todas as entidades e agentes policiais a quem caiba levar a cabo quaisquer actos ordenados 
por uma autoridade judiciária ou determinados por este Código; 
d) Autoridade de polícia criminal: os directores, oficiais, inspectores e subinspectores de polícia e todos os funcionários 
policiais a quem as leis respectivas reconhecerem aquela qualificação; 
e) Suspeito: toda a pessoa relativamente à qual existia indício de que cometeu ou se prepara para cometer um crime, ou 
que nele participou ou se prepara para participar; 
f) Alteração substancial dos factos: aquela que tiver por efeito a imputação ao arguido de um crime diverso ou a 
agravação dos limites máximos das sanções aplicáveis; 
g) Relatório social: informação sobre a inserção familiar e sócio-profissional do arguido e, eventualmente, da vítima, 
elaborada por serviços de reinserção social, com o objectivo de auxiliar o tribunal ou o juiz no conhecimento da 
personalidade do arguido, para os efeitos e nos casos previstos neste diploma; 
h) Informação dos serviços de reinserção social: resposta a solicitações concretas sobre a situação pessoal, familiar, 
escolar, laboral ou social do arguido e, eventualmente, da vítima, elaborada por serviços de reinserção social, com o 
objectivo referido na alínea anterior, para os efeitos e nos casos previstos neste diploma. 
2 - Para efeitos do disposto no presente Código, apenas podem considerar-se como casos de terrorismo, criminalidade 
violenta ou altamente organizada as condutas que: 
a) Integrarem os crimes previstos nos artigos 299.º, 300.º ou 301.º do Código Penal; ou 
b) Dolosamente se dirigirem contra a vida, a integridade física ou a liberdade das pessoas e forem puníveis com pena de 
prisão de máximo igual ou superior a cinco anos. 

- Lei n.º 52/2003, de 22/08, e Dec. Rect. n.º 16/2003, de 29/10 
Artigo 1.º 
[...] 
2- … 
a) Integrarem os crimes previstos no artigo 299.º do Código Penal e nos artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 52/2003, de 22 de 
Agosto; 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas): 
Artigo 1.º 
Definições legais 
Para efeitos do disposto no presente Código considera-se: 
a) «Crime» o conjunto de pressupostos de que depende a aplicação ao agente de uma pena ou de uma medida de 
segurança criminais; 
b) «Autoridade judiciária» o juiz, o juiz de instrução e o Ministério Público, cada um relativamente aos actos processuais 
que cabem na sua competência; 
c) «Órgãos de polícia criminal» todas as entidades e agentes policiais a quem caiba levar a cabo quaisquer actos 
ordenados por uma autoridade judiciária ou determinados por este Código; 
d) «Autoridade de polícia criminal» os directores, oficiais, inspectores e subinspectores de polícia e todos os funcionários 
policiais a quem as leis respectivas reconhecerem aquela qualificação; 
e) «Suspeito» toda a pessoa relativamente à qual existia indício de que cometeu ou se prepara para cometer um crime, 
ou que nele participou ou se prepara para participar; 
f) «Alteração substancial dos factos» aquela que tiver por efeito a imputação ao arguido de um crime diverso ou a 
agravação dos limites máximos das sanções aplicáveis; 
g) «Relatório social» a informação sobre a inserção familiar e sócio-profissional do arguido e, eventualmente, da vítima, 
elaborada por serviços de reinserção social, com o objectivo de auxiliar o tribunal ou o juiz no conhecimento da 
personalidade do arguido, para os efeitos e nos casos previstos nesta lei; 
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h) «Informação dos serviços de reinserção social» a resposta a solicitações concretas sobre a situação pessoal, familiar, 
escolar, laboral ou social do arguido e, eventualmente, da vítima, elaborada por serviços de reinserção social, com o 
objectivo referido na alínea anterior, para os efeitos e nos casos previstos nesta lei; 
i) «Terrorismo» as condutas que integrarem os crimes de organização terrorista, terrorismo e terrorismo internacional; 
j) «Criminalidade violenta» as condutas que dolosamente se dirigirem contra a vida, a integridade física ou a liberdade das 
pessoas e forem puníveis com pena de prisão de máximo igual ou superior a 5 anos; 
l) «Criminalidade especialmente violenta» as condutas previstas na alínea anterior puníveis com pena de prisão de 
máximo igual ou superior a 8 anos; 
m) «Criminalidade altamente organizada» as condutas que integrarem crimes de associação criminosa, tráfico de 
pessoas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas, corrupção, tráfico de influência ou 
branqueamento. 

- Lei n.º 26/2010, de 30/08 
Artigo 1.º 
[...] 
j) «Criminalidade violenta» as condutas que dolosamente se dirigirem contra a vida, a integridade física, a liberdade 
pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual ou a autoridade pública e forem puníveis com pena de prisão de máximo 
igual ou superior a 5 anos; 
l)... 
m) «Criminalidade altamente organizada» as condutas que integrarem crimes de associação criminosa, tráfico de 
pessoas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas, corrupção, tráfico de influência, 
participação económica em negócio ou branqueamento. 

- Lei n.º 58/2015, de 23/06 
Artigo 1.º 
[...] 
m) «Criminalidade altamente organizada» as condutas que integrarem crimes de associação criminosa, tráfico de 
pessoas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes ou de substâncias psicotrópicas, corrupção, tráfico de influência, 
participação económica em negócio ou branqueamento. 
 

2- Legislação 
 

Lei n.º 72/2015, de 20 de Julho (Define os objetivos, prioridades e orientações de política criminal para o biénio de 2015-
2017) 

Artigo 3.º 
Crimes de investigação prioritária  
São considerados crimes de investigação prioritária: 
a) O terrorismo e os crimes previstos no artigo 4.º da Lei n.º 52/2003, de 22 de agosto, alterada pelas Leis n.os 59/2007, 

de 4 de setembro, 25/2008, de 5 de junho, 17/2011, de 3 de maio, e 60/2015, de 24 de junho; 
b) Os crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual; 
c) A violência doméstica; 
d) O tráfico de órgãos e de pessoas; 
e) A corrupção; 
f) O branqueamento de capitais; 
g) Os crimes fiscais e contra a segurança social; 
h) A cibercriminalidade. 
 
Lei n.º 49/2008, de 27 de Agosto (Lei de Organização da Investigação Criminal) 
Artigo 3.º 
Órgãos de polícia criminal  
1 - São órgãos de polícia criminal de competência genérica: 
a) A Polícia Judiciária; 
b) A Guarda Nacional Republicana; 
c) A Polícia de Segurança Pública. 
2 - Possuem competência específica todos os restantes órgãos de polícia criminal. 
3 - A atribuição de competência reservada a um órgão de polícia criminal depende de previsão legal expressa. 
4 - Compete aos órgãos de polícia criminal: 
a) Coadjuvar as autoridades judiciárias na investigação; 
b) Desenvolver as acções de prevenção e investigação da sua competência ou que lhes sejam cometidas pelas autoridades 

judiciárias competentes. 
 
Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto (Lei de combate ao terrorismo) 
Artigo 2.º 
Organizações terroristas  
1 - Considera-se grupo, organização ou associação terrorista todo o agrupamento de duas ou mais pessoas que, actuando 

concertadamente, visem prejudicar a integridade e a independência nacionais, impedir, alterar ou subverter o 
funcionamento das instituições do Estado previstas na Constituição, forçar a autoridade pública a praticar um acto, a 
abster-se de o praticar ou a tolerar que se pratique, ou ainda intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população 
em geral, mediante: 

a) Crime contra a vida, a integridade física ou a liberdade das pessoas; 
b) Crime contra a segurança dos transportes e das comunicações, incluindo as informáticas, telegráficas, telefónicas, de 

rádio ou de televisão; 
c) Crime de produção dolosa de perigo comum, através de incêndio, explosão, libertação de substâncias radioactivas ou 

de gases tóxicos ou asfixiantes, de inundação ou avalancha, desmoronamento de construção, contaminação de alimentos e 
águas destinadas a consumo humano ou difusão de doença, praga, planta ou animal nocivos; 

d) Actos que destruam ou que impossibilitem o funcionamento ou desviem dos seus fins normais, definitiva ou 
temporariamente, total ou parcialmente, meios ou vias de comunicação, instalações de serviços públicos ou destinadas ao 
abastecimento e satisfação de necessidades vitais da população; 

e) Investigação e desenvolvimento de armas biológicas ou químicas; 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/Leis/003-Lei/2015/2015-07-20-Lei-72-2015.htm
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1021&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=119&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
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«f) Crimes que impliquem o emprego de energia nuclear, armas de fogo, biológicas ou químicas, substâncias ou engenhos 
explosivos, meios incendiários de qualquer natureza, encomendas ou cartas armadilhadas; 

sempre que, pela sua natureza ou pelo contexto em que são cometidos, estes crimes sejam susceptíveis de afectar 
gravemente o Estado ou a população que se visa intimidar. 

2 - Quem promover ou fundar grupo, organização ou associação terrorista, a eles aderir ou os apoiar, nomeadamente 
através do fornecimento de informações ou meios materiais, é punido com pena de prisão de 8 a 15 anos. 

3 - Quem chefiar ou dirigir grupo, organização ou associação terrorista é punido com pena de prisão de 15 a 20 anos. 
4 - Quem praticar actos preparatórios da constituição de grupo, organização ou associação terrorista é punido com pena 

de prisão de 1 a 8 anos. 
5 - A pena pode ser especialmente atenuada ou não ter lugar a punição se o agente abandonar voluntariamente a sua 

actividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ela provocado ou auxiliar concretamente na recolha das 
provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis. 

 
Artigo 3.º 
Outras organizações terroristas  
1 - Aos grupos, organizações e associações previstas no n.º 1 do artigo anterior são equiparados os agrupamentos de 

duas ou mais pessoas que, actuando concertadamente, visem, mediante a prática dos factos aí descritos, prejudicar a 
integridade ou a independência de um Estado, impedir, alterar ou subverter o funcionamento das instituições desse Estado 
ou de uma organização pública internacional, forçar as respectivas autoridades a praticar um acto, a abster-se de o praticar 
ou a tolerar que se pratique, ou ainda intimidar certos grupos de pessoas ou populações. 

2 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 2 a 5 do artigo anterior. 
 
Artigo 4.º 
Terrorismo  
1 - Quem praticar os factos previstos no n.º 1 do artigo 2.º, com a intenção nele referida, é punido com pena de prisão de 

2 a 10 anos, ou com a pena correspondente ao crime praticado, agravada de um terço nos seus limites mínimo e máximo, se 
for igual ou superior àquela, não podendo a pena aplicada exceder o limite referido no n.º 2 do artigo 41.º do Código Penal. 

2 - Quem praticar crime de furto qualificado, roubo, extorsão, burla informática e nas comunicações, falsidade 
informática, ou falsificação de documento com vista ao cometimento dos factos previstos no n.º 1 do artigo 2.º, é punido 
com a pena correspondente ao crime praticado, agravada de um terço nos seus limites mínimo e máximo. 

3 - Quem, por qualquer meio, difundir mensagem ao público incitando à prática dos factos previstos no n.º 1 do artigo 
2.º, com a intenção nele referida, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. 

4 - Quando os factos previstos no número anterior forem praticados por meio de comunicação eletrónica, acessíveis por 
Internet, o agente é punido com pena de prisão de 1 a 6 anos. 

5 - Quem, com o propósito de ser recrutado para a prática dos factos previstos no n.º 1 do artigo 2.º, com a intenção nele 
referida, aceder ou obtiver acesso, através de sistema informático ou por qualquer outro meio, às mensagens aludidas no 
n.º 3 e delas fizer uso na prática dos respetivos atos preparatórios, é punido com pena de prisão até 3 anos ou multa até 
360 dias. 

6 - Quem, por qualquer meio, recrutar outrem para a prática dos factos previstos no n.º 1 do artigo 2.º, com a intenção 
nele referida, é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos. 

7 - Quem, por qualquer meio, treinar ou instruir outrem sobre o fabrico ou a utilização de explosivos, armas de fogo ou 
outras armas e substâncias nocivas ou perigosas, ou sobre outros métodos e técnicas específicos para a prática dos factos 
previstos no n.º 1 do artigo 2.º, com a intenção nele referida, é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos. 

8 - Quem, em reunião pública, através de meio de comunicação social, por divulgação de escrito ou outro meio de 
reprodução técnica, recompensar ou louvar outra pessoa, grupo, organização ou associação pela prática dos factos 
previstos no n.º 1 do artigo 2.º, de forma adequada a criar perigo da prática de outro crime da mesma espécie, é punido 
com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias. 

9 - Quando os factos previstos no número anterior forem praticados por meios de comunicação eletrónica, acessíveis por 
Internet, o agente é punido com pena de prisão até 4 anos ou com pena de multa até 480 dias. 

10 - Quem, por qualquer meio, viajar ou tentar viajar para um território diferente do seu Estado de residência ou 
nacionalidade, com vista ao treino, apoio logístico ou instrução de outrem para a prática de factos previstos no n.º 1 do 
artigo 2.º, com a intenção nele referida, é punido com pena de prisão até 5 anos. 

11 - Quem, por qualquer meio, viajar ou tentar viajar para um território diferente do seu Estado de residência ou 
nacionalidade, com vista à adesão a uma organização terrorista ou ao cometimento de factos previstos no n.º 1 do artigo 
2.º, com a intenção nele referida, é punido com pena de prisão até 5 anos. 

12 - Quem organizar, financiar ou facilitar a viagem ou tentativa de viagem previstas nos números anteriores, é punido 
com pena de prisão até 4 anos. 

13 - A pena pode ser especialmente atenuada ou não ter lugar a punição se o agente abandonar voluntariamente a sua 
actividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ela provocado, impedir que o resultado que a lei quer 
evitar se verifique, ou auxiliar concretamente na recolha das provas decisivas para a identificação ou a captura de outros 
responsáveis. 

 
Artigo 5.º 
Terrorismo internacional  
1 - Quem praticar os factos previstos no n.º 1 do artigo 2.º com a intenção referida no n.º 1 do artigo 3.º é punido com a 

pena de 2 a 10 anos, ou com a pena correspondente ao crime praticado, agravada de um terço nos seus limites mínimo e 
máximo, se for igual ou superior àquela. 

2 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 2 a 13 do artigo anterior. 
 
Artigo 5.º-A 
Financiamento do terrorismo  
1 - Quem, por quaisquer meios, direta ou indiretamente, fornecer, recolher ou detiver fundos ou bens de qualquer tipo, 

bem como produtos ou direitos suscetíveis de ser transformados em fundos, com a intenção de serem utilizados ou sabendo 
que podem ser utilizados, total ou parcialmente, no planeamento, na preparação ou para a prática dos factos previstos no 
n.º 1 do artigo 2.º, quer com a intenção nele referida quer com a intenção referida no n.º 1 do artigo 3.º, é punido com pena 
de prisão de 8 a 15 anos. 

2 - Para que um acto constitua a infracção prevista no número anterior, não é necessário que os fundos provenham de 
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terceiros, nem que tenham sido entregues a quem se destinam, ou que tenham sido efectivamente utilizados para cometer 
os factos nele previstos. 

3 - A pena é especialmente atenuada ou não tem lugar a punição, se o agente voluntariamente abandonar a sua 
actividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ele provocado ou auxiliar concretamente na recolha de 
provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis. 

 
Lei n.º 93/99, de 14 de Julho (Regula a aplicação de medidas para protecção de testemunhas em processo penal) 
Artigo 16.º 
Pressupostos 
A não revelação da identidade da testemunha pode ter lugar durante alguma ou em todas as fases do processo se 

estiverem reunidas cumulativamente as seguintes condições: 
a) O depoimento ou as declarações disserem respeito a crimes de tráfico de pessoas, de associação criminosa, de 

terrorismo, de terrorismo internacional ou de organizações terroristas ou, desde que puníveis com pena de prisão de 
máximo igual ou superior a oito anos, a crimes contra a vida, contra a integridade física, contra a liberdade das pessoas, 
contra a liberdade ou autodeterminação sexual, de corrupção, de burla qualificada, de administração danosa que cause 
prejuízo superior a 10 000 unidades de conta, ou cometidos por quem fizer parte de associação criminosa no âmbito da 
finalidade ou actividade desta; 

b) A testemunha, seus familiares, a pessoa que com ela viva em condições análogas às dos cônjuges ou outras pessoas 
que lhes sejam próximas correrem um grave perigo de atentado contra a vida, a integridade física, a liberdade ou bens 
patrimoniais de valor consideravelmente elevado; 

c) Não ser fundadamente posta em dúvida a credibilidade da testemunha; 
d) O depoimento ou as declarações constituírem um contributo probatório de relevo. 
 
DL n.º 15/93, de 22 de Janeiro (Legislação de combate à droga) 
Artigo 51.º 
Legislação processual penal  
1 - Para efeitos do disposto no Código de Processo Penal, e em conformidade com o n.º 2 do artigo 1.º do mesmo Código, 

consideram-se equiparadas a casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada as condutas que 
integrem os crimes previstos nos artigos 21.º a 24.º e 28.º deste diploma. 

2 - Na falta de disposição específica do presente diploma, são aplicáveis subsidiariamente as normas do Código de 
Processo Penal e legislação complementar. 

 
3- Acórdãos do TC 
 

450/2008 
Julga inconstitucional a norma extraída dos n.ºs 1 e 2 do artigo 13.º do CPP [na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 

29 de Agosto], conjugado com o artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 2 de Janeiro, quando interpretada no sentido de 
que o tribunal de Júri é competente para julgar o crime de tráfico de estupefacientes enquanto criminalidade altamente 
organizada, tal como é definida no art.º 1.º-2 do CPP. [na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto]. 

Extracto da fundamentação: 
A circunstância de o artigo 13.º do CPP não excluir expressamente a possibilidade de formação de tribunais de júri para 

efeitos de julgamento de crimes de tráfico de estupefacientes não permite uma interpretação normativa que autorize tal 
formação. Por força do artigo 207.º da Constituição, que prevalece necessariamente sobre as normas ordinárias, incluindo 
as processuais penais, enquanto parâmetro decisivo de validade, não é permitido nem ao legislador autorizar a formação de 
tribunal de júri, nem ao julgador dar execução àquela formação, sempre que estejam em causa "crimes altamente 
organizados", entre os quais se inserem os crimes de tráfico de estupefacientes. 

Em suma, o artigo 207.º da Constituição impede a formação de tribunais de júri para julgamento dos crimes de tráfico de 
estupefacientes previstos nos artigos 22.º a 25.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, na medida em que 
aqueles se inserem no conceito jurídico-constitucional de "criminalidade altamente organizada". 

 
450/2007 
Não julga inconstitucional o conjunto normativo integrado pela al. f) do 1 do art.º 1.º e pelos artigos 358.º e 359.º do 

CPP, na interpretação que qualifique como não substancial a alteração dos factos relativos aos elementos da factualidade 
típica e à intenção dolosa do agente. 

Extracto da fundamentação: 
O que a este propósito sempre se tem dito - v. g., nos Acórdãos n.os 173/92, 674/99, 463/2004, 72/2005 - é que, não 

cabendo ao Tribunal a reapreciação do juízo feito pela decisão recorrida, nem quanto à qualificação dos factos nem quanto 
à interpretação do direito (infraconstitucional) que lhes for aplicável, decisivo para aferir da compatibilidade de uma 
determinada interpretação normativa dos referidos artigos do Código de Processo Penal com a Constituição é tão-somente 
a questão de saber se essa interpretação normativa impede a possibilidade de uma defesa eficaz do arguido, visto que é aí e 
só aí - na garantia da possibilidade de uma defesa eficaz - que se situa a razão de ser, ou o critério orientador, de toda a 
jurisprudência constitucional sobre o tema. 

 
237/2007 
Não julga inconstitucional a norma, extraída dos artigos 289.º e 493.º, 2, do CPC e 1.º, 1, alínea f), 4.º, 359.º, 1, e 379.º, 

1, alínea c), primeira parte, do CPP, segundo a qual, comunicada ao arguido alteração substancial dos factos descritos na 
acusação, resultante da prova produzida em audiência em situação em que os novos factos apurados formam, juntamente 
com os constantes da acusação, uma unidade de sentido que não permite a sua autonomização, e opondo-se o arguido à 
continuação do julgamento pelos novos factos, o tribunal pode proferir decisão de absolvição da instância quanto aos 
factos constantes da acusação, determinando a comunicação ao Ministério Público para que este proceda pela totalidade 
dos factos. 

 
544/2006 
Não julga inconstitucional a norma dos artigos 303.º e 358.º, n.ºs 1 e 3, do CPP, e os artigos 66.º e 672.º do CPC, 

aplicados por força do artigo 4.º do CPP, interpretados no sentido de permitirem a alteração da qualificação jurídica de 
factos mais do que uma vez no mesmo processo. 

Extracto da fundamentação: 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_estrutura.php?tabela=leis&artigo_id=&nid=234&nversao=&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=181&tabela=leis
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20080450.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20070450.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20070237.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20060544.html


Luís Figueira - Carla Jobling - JurIndex3 - CPP Anotado 

19 

 

O despacho de pronúncia traduz-se na decisão de submeter o arguido a julgamento. 
Por força da estrutura acusatória do processo penal, tal decisão fixa o objecto do processo, encontrando-se o juiz de 

julgamento tematicamente vinculado na apreciação da acusação (em sentido material). 
Contudo, no momento da pronúncia, o julgamento ainda não foi realizado. O juiz de julgamento tem poderes de 

investigação e tem naturalmente o poder de aplicar o Direito. 
O princípio da vinculação temática constitui uma garantia de defesa, na medida em que impede alterações significativas 

do objecto de processo, alterações essas que prejudicariam (poderiam até inviabilizar) a defesa. Porém, a dimensão do 
objecto do processo cuja alteração se repercute irreparavelmente na estratégia da defesa, e por isso só pode ser alterada 
em casos específicos, é a dimensão da alteração dos factos suporte de uma qualificação jurídica. E é assim, já que a 
alteração substancial de factos implicará, por parte da defesa, uma necessária reorganização em matéria de prova. 

Já a alteração da mera qualificação jurídica dos factos importa uma discussão sobre o Direito aplicável, mas não tem a 
mesma repercussão na defesa que tem a alteração substancial dos factos. Daí que a lei preveja para os casos de alteração 
da qualificação jurídica (em qualquer fase) apenas a oportunidade de a defesa se pronunciar, nos termos do contraditório 
(artigo 358º, nºs 1 e 3). Regime que foi introduzido no Código de Processo Penal pela Lei nº 59/98, de 25 de Agosto, na 
sequência da jurisprudência do Tribunal Constitucional (Acórdão nº 22/96, D.R., II Série, de 17 de Maio de 1996). O regime 
do objecto do processo deve ser interpretado de modo substancial em articulação com as garantias da defesa, é certo, mas 
também em equilíbrio com os demais princípios do Processo Penal, tais como os do jura novit cura, da verdade material e o 
imperativo da correcta aplicação do Direito. 

A alteração da qualificação jurídica dos factos durante o processo, ainda que mais do que uma vez, não colide com a 
estrutura acusatória do Processo Penal nem com as garantias da defesa. Na verdade, a investigação tem por objecto os 
factos. 

A qualificação jurídica depende da interpretação da lei em face do apuramento dos factos investigados. O juiz de 
julgamento tem, naturalmente, o poder de proceder à alteração da interpretação do Direito, salvaguardada que seja a 
oportunidade do arguido poder considerar na sua defesa a qualificação jurídica dos factos que lhe são imputados. O 
entendimento do recorrente retira os poderes de investigação que, reconhecidamente, o sistema português confere ao juiz 
de julgamento, dentro, naturalmente, do objecto definido pela acusação. Nem a fase em que é feita a alteração da 
qualificação jurídica nem o facto de ser repetida põem em causa a estrutura acusatória do Processo Penal. 

 
356/2005 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 339.º n. 4, e 358.º n. 3, do CPP (alteração da qualificação jurídica). 
Extracto da fundamentação: 
A questão da alteração da qualificação jurídica dos factos constantes da acusação ou da defesa foi objecto de pronúncia 

pelo Tribunal Constitucional, antes das alterações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei n.º 59/98, de 25 de 
Agosto, a propósito, designadamente, da doutrina fixada pelo Supremo Tribunal de Justiça no Assento n.º 2/93, segundo a 
qual “não constitui alteração substancial dos factos descritos na acusação ou na pronúncia a simples alteração da 
respectiva qualificação jurídica (ou convolação), ainda que se traduza na submissão de tais factos a uma figura criminal 
mais grave”. 

No seguimento de várias decisões de inconstitucionalidade, o Acórdão n.º 445/97, publicado no DR, I Série-A, de 5 de 
Agosto de 1997, declarou inconstitucional, com força obrigatória geral “por violação do princípio constante do n.º 1 do 
artigo 32º da Constituição –, a norma ínsita na alínea f) do n.º 1 do artigo 1º do Código de Processo Penal, em conjugação 
com os artigos 120º, 284º, n.º 1, 303º, n.º 3, 309º, n.º 2, 359º, nºs 1 e 2 e 379º, alínea b) do mesmo Código, quando 
interpretada, nos termos constantes do acórdão lavrado pelo Supremo Tribunal de Justiça em 27 de Janeiro de 1993 e 
publicado, sob a designação de «Assento n.º 2/93», na 1ª Série-A do Diário da República de 10 de Março de 1993 - aresto 
esse entretanto revogado pelo Acórdão n.º 279/95 do Tribunal Constitucional -, no sentido de não constituir alteração 
substancial dos factos descritos na acusação ou na pronúncia a simples alteração da respectiva qualificação jurídica, mas 
tão somente na medida em que, conduzindo a diferente qualificação jurídica dos factos à condenação do arguido em pena 
mais grave, não se prevê que este seja prevenido da nova qualificação e se lhe dê, quanto a ela, oportunidade de defesa.” 

Neste mesmo acórdão, o Tribunal ponderou: 
“Como tem sido enfatizado pelas doutrina e jurisprudência constitucionais, as "garantias de defesa não podem deixar de 

incluir a possibilidade de contrariar ou contestar todos os elementos carreados pela acusação" (palavras do Acórdão n.º 
54/87 deste Tribunal publicado no Diário da República, 1ª Série, de 17 de Março de 1987), sendo um dos significados 
jurídico-constitucionais do princípio do contraditório "o direito do arguido... de se pronunciar e contraditar... argumentos 
jurídicos trazidos ao processo" (Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 3ª edição, 
206). 

[…] 
Sendo facilmente admissível perante a realidade das coisas que diferente pode ser a estratégia da defesa consoante a 

qualificação jurídico-criminal dos factos cujo cometimento é imputado ao arguido, há-de reconhecer-se que - 
independentemente da liberdade que deve ser concedida ao tribunal do julgamento para proceder a uma correcta 
subsunção jurídica - uma alteração da qualificação que foi acolhida na acusação ou na pronúncia pode vir a ter, e até por 
vezes acentuadamente, repercussão nos objectivos pelos quais aquela estratégia foi delineada. 

Para obstar a um tal inconveniente não é forçoso que a porventura incorrecta qualificação jurídico-penal levada a efeito 
na acusação ou na pronúncia venha a subsistir na decisão do julgamento. Bastará que a perspectiva assumida pelo tribunal 
do julgamento seja transmitida ao arguido e lhe seja dada oportunidade de, quanto a ela e caso o deseje, se defender.” 

E no Acórdão n.º 518/98, publicado no DR, II Série, de 11 de Novembro de 1998, foi fixado o sentido e alcance daquela 
declaração de inconstitucionalidade, afirmando-se: 

“O sentido e alcance da declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, constante do mencionado 
acórdão n.º 445/97, é, pois, o seguinte: o tribunal que proceda a uma diferente qualificação jurídica dos factos descritos na 
acusação ou na pronúncia, que importe a condenação do arguido em pena mais grave, antes de a ela proceder, deve 
prevenir o arguido da tal possibilidade, dando-lhe, quanto a ela, oportunidade de defesa.” 

O aditamento do n.º 3 ao artigo 358º do Código de Processo Penal efectuado pela Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto veio 
expressamente impor, no seguimento daquela jurisprudência, a audição do arguido quando o tribunal altera a qualificação 
dos factos descritos na acusação ou na pronúncia. 

No caso concreto em análise, foi comunicada ao arguido a alteração da qualificação jurídica e foi-lhe dada oportunidade 
para dela se defender. Assim, seguindo o entendimento perfilhado nos citados arestos, conclui-se que não foram postas em 
causa as garantias de defesa e que nenhuma norma ou princípio constitucional se mostra violado pelas normas em causa. 

 
607/2003 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20050356.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030607.html
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Julga inconstitucional, por violação das disposições conjugadas dos artigos 1.º, 26.º, 1, e 32.º, 8, da CRP, a norma 
extraída do art.º 126.º, n.os 1, e 3 do CPP, na interpretação segundo a qual não é ilícita a valoração como meio de prova da 
existência de indícios dos factos integrantes dos crimes de abuso sexual de crianças imputados ao arguido (previstos e 
puníveis pelos artigos 172.º, 1, e 172.º, n.os 1 e 2, do CP) e dos pressupostos estabelecidos nos artigos 202.º e 204.º, alínea 
c), do CPP, para a aplicação da medida de coacção de prisão preventiva, dos diários apreendidos, em busca domiciliária 
judicialmente decretada, na ausência de uma ponderação, efectuada à luz dos princípios da necessidade e da 
proporcionalidade, sobre o conteúdo, em concreto, desses diários. 

 
445/1997 
Declara inconstitucional, com força obrigatória geral - por violação do princípio constante do 1 do art.º 32.º da 

Constituição -, a norma ínsita na al. f) do 1 do art.º 1.º do CPP, em conjugação com os artigos 120.º, 284.º, 1, 303.º, 3, 
309.º, 2, 359.º, s 1 e 2 e 379.º, alínea b) do mesmo Código, quando interpretada, nos termos constantes do acórdão lavrado 
pelo STJ em 27 de Janeiro de 1993 e publicado, sob a dedignação de Assento 2/93, na 1ª Série-A do Diário da República de 
10 de Março de 1993 - aresto esse entretanto revogado pelo Acórdão 279/95 do TC -, no sentido de não constituir 
alteração substancial dos factos descritos na acusação ou na pronúncia a simples alteração da respectiva qualificação 
jurídica, mas tão somente na medida em que, conduzindo a diferente qualificação jurídica dos factos à condenação do 
arguido em pena mais grave, não se prevê que este seja prevenido da nova qualificação e se lhe dê, quanto a ela, 
oportunidade de defesa. 

Notas: 
Os Acs. 58/1997, 16/1997 e 279/1995 julgaram inconstitucional a referida norma. 
Os Acs. 295/1999, 519/1998, 518/1998, 403/1998 aplicam a jurisprudência fixada pelo Acórdão 445/97. 
 

4- Acórdãos do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

1/2015 
A falta de descrição, na acusação, dos elementos subjectivos do crime, nomeadamente dos que se traduzem no 

conhecimento, representação ou previsão de todas as circunstâncias da factualidade típica, na livre determinação do 
agente e na vontade de praticar o facto com o sentido do correspondente desvalor, não pode ser integrada, em 
julgamento, por recurso ao mecanismo previsto no art. 358.º do Código de Processo Penal. 

Extracto da fundamentação: 
O julgamento tem, com efeito, de versar sobre um objecto, um tema, um facto, um caso. Ora, o objecto do julgamento é 

o objecto do processo penal. Este é definido, consoante haja ou não instrução a seguir ao inquérito, pela acusação, pelo 
requerimento de abertura da instrução e pela pronúncia, tendo estas últimas a mesma estrutura da acusação (arts. 283.º, 
n.º 3, 287.º, n.º 2, in fine e 308.º, n.º 2, todos do CPP). […] 

A acusação, em sentido genérico, como meio processual de fixação do objecto do processo, decorre da estrutura 
acusatória deste, não como expressão de um acusatório puro, à semelhança do modelo anglo-saxónico, mas de uma 
estrutura basicamente acusatória, integrada por um princípio de investigação da verdade material, encontrando 
fundamento no art. 32.º, n.º 5 da Constituição da República Portuguesa (CRP). 

Com efeito, aí se consagra o princípio do acusatório, implicando que só se possa ser julgado por um crime, a partir de 
uma acusação formulada pelo órgão competente contra determinada pessoa, órgão esse que deverá ser diferente do órgão 
julgador e ambos, do órgão que dirige a instrução, funcionando a acusação como condição e limite do julgamento, ou seja, 
determinando os poderes de cognição do tribunal e os limites da decisão final, com a formação de caso julgado. Nesse 
sentido, constitui uma das principais garantias do processo criminal e uma condição e garantia de imparcialidade e 
independência do julgamento (Cf. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, 
Coimbra Editora, 4.ª edição revista, p. 522 e FIGUEREDO DIAS, Direito Processual Penal, Coimbra Editora Lda., 1984 – 
reimpressão -, pp. 136, 137 e 144). 

O processo penal de tipo acusatório opõe-se ao processo penal de tipo inquisitório, em que o juiz investiga livremente e 
sem limitação alguma, independentemente de qualquer acusação e, mesmo que tal acusação exista, ela apenas determina 
o se da investigação judicial, não o seu como nem o seu quanto (FIGUEIREDO DIAS, ob. e loc. citados). 

Da estrutura acusatória do processo penal depende o princípio da vinculação temática, ou seja a subordinação do juiz 
do julgamento (descuramos, por não interessar para aqui a fase de instrução) ao objecto definido pela acusação (os factos 
dela constantes), a demarcação do thema probandum por esse objecto, e também a determinação dos limites da decisão 
(thema decidendum). 

A estrutura acusatória é, pois, como já se vê, uma condição indispensável de garantia de defesa do arguido, que tem de 
saber com precisão e clareza aquilo de que é acusado e por que vai responder. 

Um outro princípio que deriva da estrutura acusatória do processo é o do contraditório, traduzido na possibilidade 
conferida ao arguido de contraditar os factos e as provas contra ele carreados, negando aqueles ou aduzindo outros factos 
que os contrariam ou justificam ou exculpam o seu comportamento, e indicando as provas que repute necessárias para a 
sua defesa (princípio da igualdade de armas nas fases jurisdicionais do processo). Desse modo, também ele 
[arguido]contribui para a definição do objecto do processo, na medida em que este há-de traduzir não só a versão da 
acusação, como também a versão de defesa e os factos que a sustentam. 

Numa exigência mais ampla e mais consentânea com a matriz de um direito processual penal democrático e com os 
ditames de um verdadeiro Estado-de-direito-social, dir-se-á que o princípio do contraditório só alcança uma dimensão plena 
com o direito de audiência, o qual, radicando em todos os intervenientes processuais em relação aos quais se deva tomar 
uma decisão que pessoalmente os afecte, e não apenas em relação ao arguido, significa, no que toca a este último, o direito 
a ser ouvido relativamente a qualquer decisão que deva ser tomada contra ele, e não só relativamente à decisão final, e de 
tomar posição em relação a todos os factos que, na audiência, constituam objecto da cognição do tribunal, a todas as 
ocorrências que nela surjam (declarações, afirmações de testemunhas, declarantes, co-arguidos, etc.) e a todas as provas 
que sejam apresentadas, contribuindo dessa forma para a realização do direito do caso, mediante tomadas de posição 
autónomas, substanciais, que não sejam mera expressão de um direito formal ao contraditório (Cf. FIGUEIREDO DIAS, ob. 
cit., pp. 155 e ss.). 

O objecto do processo, constituído pelo objecto da acusação, definindo o âmbito dos poderes de cognição do tribunal e os 
limites da decisão, com vista à materialização de uma defesa eficaz, no desenrolar de um procedimento justo e leal (due 
process of law) tem, pois, de manter-se idêntico da acusação à decisão e ao trânsito em julgado (princípio da identidade), 
obedecendo ainda a princípios de unidade e indivisibilidade, isto é, devendo conhecer-se do respectivo objecto por forma 
una e esgotante, não o fraccionando em partes, pois, de outro modo, ficaria comprometida a paz jurídica do arguido, que 
deve ser alcançada com um julgamento definitivo dos mesmos factos, assim como se poderia pôr em causa a produção das 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19970445.html
https://dre.pt/application/file/a/66348117
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provas e a congruência das várias decisões, isto para além de, logicamente, o mesmo objecto dever ser tratado de forma 
unitária. Para além dos referidos princípios, um outro resulta do princípio do acusatório – o da consunção, significando 
que o caso julgado esgota (consome) o objecto do processo, que não pode mais voltar a ser investigado e submetido a 
julgamento, com repetição da causa penal pelos mesmos factos, ainda que nem todos tenham sido conhecidos, mas 
devendo tê-lo sido, por força da imposição daquele conhecimento esgotante, com o que se dá relevo ao princípio ne bis in 
idem, consagrado no art. 29.º, n.º 5 da CRP (Assim, entre outros, EDUARDO CORREIA, Caso Julgado E Poderes De Cognição 
Do Juiz, Livraria Almedina, Coimbra, 2.ª Reimpressão, 1996, pp. 318 e 319, FIGUEIREDO DIAS, ob. cit., p. 145 e CASTANHEIRA 
NEVES, Sumários de Processo Criminal, Coimbra, 1968, p. 214 e ss.) 

Dissemos que o sistema do nosso processo penal não é de acusatório puro, mas obedece a uma estrutura basicamente 
acusatória, integrada por um princípio de investigação da verdade material. 

Relembrando o art. 32.º, n.º 5 da CRP, “O processo criminal tem estrutura acusatória, estando a audiência de julgamento 
e os actos instrutórios que a lei determinar subordinados ao princípio do contraditório. 

Comentando este artigo, JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, depois de assinalarem “a significativa inovação” que tal 
representou para todo o nosso direito processual penal, afirmam que “o sistema acusatório não é incompatível com 
modelos ou fases inspiradas no inquisitório, desde que inspiradas pela procura da verdade e sempre submetidas ao dever de 
lealdade para com o arguido, o que limita os meios de prova admissíveis” (Constituição Portuguesa Anotada, Coimbra 
Editora. 2005, T. 1.º, p. 359). 

A audiência de julgamento é uma das fases do processo que está obrigatoriamente subordinada ao princípio do 
contraditório, mas tal não colide com o aludido princípio de investigação da verdade material. O juiz não está impedido 
de averiguar por si, autonomamente, a verdade material do caso, sem estar sujeito ao acervo factual aduzido pelo 
Ministério Público, pelo assistente ou pelo arguido, podendo investigar livremente e ex officio, desde que respeitados os 
ditames do due process of law e necessariamente com subordinação ao princípio do contraditório. Com efeito, os sujeitos 
processuais não estão incapacitados de exercerem a sua actividade probatória de forma plena, como o arguido conserva 
todos os direitos específicos que lhe dizem respeito, nomeadamente o direito de audiência, acima explicitado. Por isso, um 
tal ónus imposto ao juiz, que, no fundo, representa a contrapartida da ausência de um ónus de alegar ou contradizer que 
recaia sobre as partes, maxime, sobre o arguido, não contraria a estrutura basicamente acusatória do nosso processo penal. 
Além disso, como salienta FIGUEIREDO DIAS, a verdade material não pode ser conseguida a todo o custo, devendo ser 
enquadrada por um duplo sentido: “no sentido de verdade subtraída à influência que, através do seu comportamento 
processual, a acusação e a defesa queiram exercer sobre ela; mas também no sentido de uma verdade que, não sendo 
«absoluta» ou «ontológica», há-de ser antes de tudo uma verdade judicial, prática e, sobretudo, não uma verdade obtida a 
todo o preço, mas processualmente válida” (ob. cit., pp. 193 e 194). 

A acusação continua a ser condição e limite do julgamento, com plena validade dos princípios implicados por ela, um 
dos quais, como vimos, é o da identidade. Este confere uma certa rigidez ao objecto do processo, em nome, como já se 
afirmou, do direito de defesa do arguido. Porém esta rigidez não pode ser tal que impeça o juiz de averiguar, por sua 
iniciativa, todos os factos relevantes, devendo ele, como já visto, proceder a uma investigação esgotante dos factos que se 
integram no objecto do processo, ainda que nele não explicitados, porque o objecto do processo não se reduz aos contornos 
fixados na acusação ou na pronúncia. 

“Se é, pois, razoável que se atribua à parte acusadora a função de determinar o objecto do processo, não se pode, 
todavia, admitir que ela limite a actividade do juiz relativamente a esse objecto, reservando-se, desse modo, sempre a 
possibilidade de exercer uma nova acção penal” (EDUARDO CORREIA, ob. cit. p. 318). 

[…] 
Sabido que a acusação ou a pronúncia é que fixam o objecto do processo e que um dos princípios fundamentais que 

decorrem dessa proposição inicial é o da identidade, o problema reside, pois, em saber que factos é que se podem conhecer 
sem descaracterizar o objecto do processo, isto é, sem transformar aquilo que é a acusação numa outra coisa, num aliud. 

Uma pergunta se impõe, antes do mais: O que é um facto? O que é facto para efeitos processuais? Quando é que, tirando 
ou acrescentando outros factos aos que constam da acusação, os factos se mantêm os mesmos na sua essência, ou, para 
empregarmos outra expressão, no seu núcleo fundamental? 

[…] 
Lembremos apenas, de forma aligeirada, as principais concepções que estão na base da questão: 
Para CAVALEIRO DE FERRREIRA era o facto naturalístico que interessava para a definição do objecto do processo: a 

identidade do facto tem de apreciar-se naturalisticamente, como facto concreto, real (Curso de Processo Penal, Lisboa, 
1958, Vol.III, p. 53. 

Para EDUARDO CORREIA, movendo-se dentro de uma esfera neo-kantiana de separação entre o mundo dos factos 
“naturalísticos” e o mundo dos valores, o facto processual não podia ser concebido de forma diferente da concepção de 
facto em direito criminal e, portanto, o que para ele valia era a referência do acontecimento naturalístico a um padrão de 
valores específico, no caso, valores, fins ou interesses jurídico-criminais. O facto processual era, pois, definido como 
violação dos valores jurídico-criminais expressos num determinado tipo legal de crime, pois é neste que se contém o sentido 
desvalioso de uma determinada conduta que o realize. A unidade e identidade do objecto do processo seriam sempre 
obtidos por referência a um tipo legal de crime. Daí uma relação teleológica que intercederia entre eles. Deste modo, 
“«Facto» para o direito adjectivo, é, pois, equivalente à conduta típica e, por consequência, a identidade dele corresponde à 
identidade (coincidência) deste.” (ob. cit. p. 333). E desenvolvendo o seu conceito, explicita mais adiante: «(…) fulcro da 
unidade do objecto processual há-de ser sempre a concreta e hipotética violação jurídico-criminal acusada. Só ela – em 
princípio – limita, por força do princípio do acusatório, a actividade cognitiva do tribunal, que deve, como se disse, exercer-
se esgotantemente e, portanto, alargar-se não só ao facto que no despacho de pronúncia ou equivalente se descreve, mas a 
tudo que com ele constitua uma unidade jurídica, a mesma infracção.» (idem, p. 336). 

Concreta e hipotética violação jurídico-criminal, «Hipotética, porque pode chegar-se à conclusão, no decorrer do 
processo, de que a violação que se pensava ter ocorrido, afinal é outra. Essa violação mentalmente representada de início 
funcionará como indicação doutras violações eventualmente ocorridas, e que o juiz tem que investigar. Acresce que a 
hipotética violação jurídica é concreta, porque se tem em conta que a violação ocorreu a partir de um certo acontecimento 
histórico, e não se está aqui a considerar em abstracto um tipo legal de crime, ou um qualquer exemplo académico.» (JOSÉ 
SOUTO DE MOURA, “Notas sobre o objecto do processo”, Revista Do Ministério Público, Ano 12.º, n.º 48, pp. 52/53); 

Para CASTANHEIRA NEVES a base de toda a construção do objecto do processo é o caso jurídico concreto, “o caso 
concreto que suscita o problema jurídico” a resolver pelo julgamento e decisão em termos impositivos e definitivos e que a 
acusação apresenta como solução antecipada e provisória, «um projecto sumário de sentença (condenatória, certamente), 
quer para justificar juridicamente a acusação deduzida, quer para referir ao arguido as imputações jurídico-criminais que 
em princípio lhe são feitas” (Sumários, pp. 249/250). Portanto, dados da vida real, não em estado puro, mas já valorados, 
pois não há actos ou factos desligados de um sentido (“O que temos em vista são dados reais, embora de uma realidade de 
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que não pode abstrair-se um sentido, pois só com esse sentido eles são reais”, idem, p. 251). Nesta perspectiva, há, 
portanto, dois vectores ou duas faces a considerar, não independentes uma da outra, mas complementares, co-
participativas ou mutuamente implicantes no todo que é o objecto a considerar. 

[…] 
Trata-se, segundo o Autor, de um caso jurídico concreto. “É um “caso”, porque nele se põe um problema; é “concreto”, 

porque esse problema se põe numa certa situação e para ela; é “jurídico”, porque desta emerge um sentido jurídico, o 
problemático sentido jurídico que o problema lhe refere e que nela ou através dela se assume e para o qual ela se 
individualiza como situação (como o “dado” correlativo que oferece o âmbito e o conteúdo relevante).» 

Para uma outra concepção, que, segundo MÁRIO TENREIRO, é atribuível a FIGUEIREDO DIAS, facto é «um recorte, um 
pedaço de vida, um conjunto de factos em conexão natural (e não naturalística, por tal conexão não ser estabelecia com 
base em meros juízos procedentes de uma racionalidade própria das ciências da natureza) analisados em toda a sua 
possível relevância jurídica, ou seja, à luz de todos os juízos jurídicos pertinentes. O objecto do processo será assim uma 
questão de facto integrada por todas as possíveis questões de direito que possa suscitar.» (MÁRIO TENREIRO, 
“Considerações sobre o objecto do processo penal”, Revista da Ordem d os Advogados, Ano 47.º - III – Dez. 1987, p. 997). 

Para FREDERICO ISASCA, haverá que garantir uma estrita vinculação ao princípio do acusatório, do mesmo passo que 
assegurar todas as garantias de defesa, pelo que o centro polarizador do objecto do processo só pode ser a base factual 
trazida pela acusação. Escreve o Autor (Alteração Substancial Dos Factos E Sua Relevância No Processo Penal Português, 
Livraria Almedina, Coimbra, 2.ª edição, 1995, pp. 240-242): «O pedaço de vida que se submete à apreciação judicial, 
referenciado, não única e exclusivamente do ponto de vista normativo, mas antes e fundamentalmente, da perspectiva da 
própria valoração e imagem social daquele comportamento, isto é, a forma como ele é percebido e entendido, do ponto de 
vista da sua valoração social. A forma como o homem médio – porque é este o destinatário tipo do comando – vê e sente o 
acontecimento submetido a juízo e consequentemente a forma como sente e representa a violação da norma, provocada 
pela conduta do agente. 

«Objecto do processo penal será, assim, o acontecimento histórico, o assunto ou pedaço de vida vertido na acusação e 
imputado, como crime, a um determinado sujeito e que durante a tramitação processual se pretende reconstituir o mais 
fielmente possível». 

FREDERICO ISASCA, aproximando-se da construção de CASTANHEIRA NEVES, embora dela divergindo, continua a sua 
tarefa de definir o objecto do processo nestes termos: «A delimitá-lo teremos necessariamente uma dimensão subjectiva e 
uma dimensão real. A primeira exige que durante todo o iter processuale se mantenha(m) sempre o(s) mesmo(s) arguido(s) 
não podendo o tribunal, em consequência, emitir qualquer decisão final que não seja sobre aquela(s) pessoa(s). A segunda 
impõe a identidade do facto no decurso de todo o processo» 

[…] 
O problema da articulação entre a rigidez do objecto do processo e a sua flexibilização, em ordem a não entravar a 

investigação da verdade material, isto é, o de saber até que ponto os factos novos que, acaso, venham a ser descobertos 
fazem ainda parte ou não da unidade e da identidade desse objecto, de acordo com o respeito pelo princípio do acusatório e 
pelo imperativo da defesa do arguido, e para o qual as teorias acima recenseadas buscam uma solução, encontra no art. 
1.º, alínea f) do CPP um critério de distinção e nos artigos 358.º e 359.º do mesmo diploma legal formas de proceder, na 
audiência de julgamento, quando nela surjam factos novos que alterem ou não de forma substancial os factos descritos na 
acusação. 

[…] 
Verificando-se, no decurso da audiência, uma alteração não substancial dos factos (definida, naturalmente, por 

contraposição à de alteração substancial) e com relevo para a decisão da causa, o juiz que preside à audiência, 
oficiosamente ou a requerimento, “comunica a alteração ao arguido e concede-lhe, se ele o requerer, o tempo estritamente 
necessário para a preparação da defesa”, a menos que a alteração tenha provindo de factos alegados por aquela (art. 358.º 
do CPP). 

O mesmo regime se verifica quando o tribunal alterar a qualificação jurídica dos factos (n.º 3 do mesmo normativo), 
pressupondo-se que, no entendimento que nos parece mais correcto, a alteração da qualificação não é acompanhada por 
uma alteração dos factos. 

En passant, diga-se que este n.º 3 foi acrescentado à versão originária pela Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto, e visou 
harmonizar a disciplina do Código com a jurisprudência do Tribunal Constitucional (TC), nomeadamente o Acórdão n.º 
279/95, de 31/05, publicado no DR 2.ª S de 28/07/95, que declarou inconstitucional a interpretação do “Assento” (como, 
então, se lhe chamava) do Supremo Tribunal de Justiça, n.º 2/93, de 27/01 (DR – 1.ª S/A, de 10/3/93), na medida (e só 
nessa) em que nele se fixava jurisprudência no sentido de não constituir alteração substancial dos factos a simples alteração 
da qualificação jurídica, ainda que se traduzisse em figura criminal mais grave, não se preve[ndo] que o arguido [fosse] 
prevenido da nova qualificação e se lhe de[sse] oportunidade de defesa (sobre esta matéria e respectiva crítica, cf. o artigo 
do ex-Conselheiro do TC MÁRIO DE BRITO, «Poderes de cognição do tribunal e garantias de defesa (Comentário a três 
acórdãos do Tribunal Constitucional», Revista do Ministério Público, n.º 65, JAN/MAR de 1996, p. 35 e ss.). 

No caso de haver alteração substancial dos factos, a mesma não pode ser tomada em conta pelo tribunal para o efeito 
de condenação no processo em curso, nem implica a extinção da instância (n.º 1 do art. 359.º). 

Nesse caso, comunica-se a alteração ao Ministério Público, valendo o acto como denúncia para procedimento pelos novos 
factos, se estes forem autonomizáveis em relação ao objecto do processo (n.º 2 do mesmo artigo).[2] 

O julgamento pelos novos factos pode, contudo, ter lugar no mesmo processo, mediante acordo entre o Ministério 
Público, o assistente e o arguido, contanto que não se verifique incompetência do tribunal, sendo, neste caso, concedido ao 
arguido, se este o requerer, prazo para a preparação da defesa, não superior a 10 dias, com o consequente adiamento da 
audiência (n.ºs 3 e 4 do mesmo artigo). 

Trata-se, aqui, de uma situação em que a alteração do objecto do processo por factos que formam unidade com os 
constantes da acusação ou da pronúncia e que, embora saindo fora das margens permitidas pelo princípio do acusatório, 
pode ser ultrapassada por acordo dos sujeitos processuais, e isto, quer os novos factos sejam autonomizáveis, quer o não 
sejam. 

Se os factos não forem autonomizáveis e não havendo o acordo referido para prosseguimento do julgamento, é que se 
levantam vários problemas. Desde logo, o de saber exactamente quando estamos perante factos autonomizáveis e não 
autonomizáveis, para além da definição básica que nos dão os Autores [“Ou os novos factos (…) são completamente 
autónomos ou autonomizáveis e podem, por si só, e portanto independentemente dos factos que formam o objecto do 
processo, ser susceptíveis de fundamentar uma incriminação autónoma em face do objecto do processo; ou (…) os novos 
factos apurados formam, juntamente com os da acusação ou da pronúncia, quando a houver, uma tal unidade de sentido 
que não permite a sua autonomização” (FREDERICO ISASCA, ob. cit., p. 203); “O conceito de factos autonomizáveis define-se 
pela possibilidade de os separarmos daqueles que já constituem o objecto do processo, de tal sorte que, sem se prejudicar o 
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processo penal em curso, sejam criadas as condições para se iniciar um outro processo penal sem violação do princípio ne 
bis in idem (i.e., que ninguém seja julgado, no todo ou em parte, mais do que uma vez pelos mesmos factos)» – SOUSA 
MENDES, “O Regime Da Alteração Substancial de Factos No Processo Penal”, in MÁRIO FERRREIRA DO MONTE (coord.), Que 
Futuro para o Direito Processual Penal, Coimbra Editora 2009, pp. 758-759]. 

Depois, o de saber o que fazer com os novos factos (se pura e simplesmente se os desconsidera, se são de qualquer forma 
aproveitáveis no mesmo ou noutro processo, se dão ou não origem a novo inquérito) e qual a solução processual em relação 
a eles (se absolvição da instância, se arquivamento do processo, se aproveitamento no processo em curso, ao menos para 
dosear a pena, se absolvição do arguido, se nenhuma solução, tudo se passando como se não existissem), havendo uma 
multiplicidade e disparidade de opiniões, como nos dá conta PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código de 
Processo Penal, Lisboa, Universidade Católica Editora, 4.ª edição actualizada, pp. 934 a 939 e CRUZ BUCHO, Alteração 
Substancial Dos Factos Em Processo Penal, www.trg.pt – secção documentação/estudos, que, no seguimento de vários 
Autores, compõe uma resenha muito completa das várias situações que podem configurar ambas as hipóteses 
(autonomização/não autonomização) e das variadas soluções propostas. 

PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, no referido Comentário, apresenta uma síntese final, que condensa a posição que 
parece mais seguida ou mais sustentada a partir das alterações introduzidas no art. 359.º do CPP pela Lei n.º 48/2007, de 
29 de Agosto, nomeadamente os referidos n.ºs 1 e 2. Eis o que expõe nessa síntese: «Assim, se resultar uma alteração 
substancial dos factos descritos na acusação, o juiz toma uma de duas posições: a) O juiz decide que os factos novos são 
autonomizáveis em relação ao objecto do processo e comunica a alteração ao MP para os efeitos tidos por convenientes, 
devendo este abrir inquérito quanto ao mesmo; b) O juiz decide que os factos novos não são autonomizáveis em relação ao 
objecto do processo e determina que os factos não podem ser tomados em conta pelo tribunal para efeito de prolação da 
sentença (sobre a constitucionalidade desta solução, acórdão do TC n.º 226/2008, com base na responsabilidade funcional” 
do MP)». Ou seja, e nos termos deste aresto, dada a opção do legislador ordinário em conferir mais intensa realização ao 
princípio do acusatório, em detrimento dos princípios da verdade material e da paz jurídica do arguido, a consequência será 
«o inexorável sacrifício parcial do conhecimento da verdade material que daí decorre». Verdade parcial, entenda-se, porque 
o que normalmente estará em causa nessas hipóteses «são circunstâncias modificativas especiais que nunca teriam 
relevância suficiente para sustentar um processo à parte» (do mesmo aresto, parte da fundamentação, n.º 10.) 

Problema crucial é, efectivamente, o da definição legal de alteração substancial dos factos, dela dependendo, afinal, a 
mutação do objecto que não pode ser aproveitada no mesmo processo, a não ser na hipótese de consenso acima 
considerada, muito embora os novos factos possam estar em correlação com os constantes da acusação ou da pronúncia [e 
daí que TERESA PIZARRO BELEZA prefira falar em variações dos factos constantes da acusação ou da pronúncia e não em 
“novos factos”, que, por totalmente distintos, dariam necessariamente origem a um novo processo (“As Variações Do 
Objecto Do Processo No Código De Processo Penal De Macau”, Revista Jurídica de Macau, Vol. IV, n.º 1 – JAN/ABR de 
1997)]. 

Saber quando se está perante crime diverso tem sido um outro escolho a vencer […] 
Limitar-nos-emos a dizer que a noção de crime diverso contende com as teorias sobre factos objecto do processo que já 

expusemos […] 
Tal noção há-de partir de uma ideia de acontecimento histórico, tendo por base uma percepção social unitária, com uma 

determinada valoração que, não sendo exclusivamente jurídica, não prescinde de uma referência normativa, de carácter 
jurídico-criminal e mesmo, em último termo, de uma referência ao bem jurídico e a outros elementos da acção. É que 
“crime” não pode deixar de ter, na sua base conceptiva, um acontecimento da vida real concreta, o tal pedaço de vida 
histórico-social onde se recorta o facto, mas com relevância jurídico-criminal, já que, da multiplicidade de factos da vida 
real, só interessam os que podem concretizar ou dar expressão a uma conduta desvaliosa, em termos criminais, embora 
formulada, durante o inquérito e na acusação, como hipótese. Daí que a lei fale em factos que dão origem a “crime diverso”, 
não podendo referir-se a crime com outra acepção, que não a que lhe advém da qualificação de determinadas condutas 
como crime pelo direito substantivo. Isto, muito embora não ocorra coincidência entre unidade do objecto do processo e 
unidade de crime no direito substantivo. 

Crime também não é sinónimo de tipo legal de crime, pois, se o fosse, a lei não formularia, como alternativa para a 
alteração substancial dos factos, a agravação dos limites máximos das sanções aplicáveis (caso, por exemplo, das 
agravantes típicas modificativas). Isto não significa, todavia, que não possa haver alteração substancial dos factos, quando 
a modificação acarretar imputação de um crime menos grave (cf. FREDERICO ISASCA, Ob. cit., p. 145). 

Por outro lado, a noção de bem jurídico também haverá de entrar, em muitos casos, para estabelecer a diferença entre 
identidade e alteridade dos factos. Uma mudança de bem jurídico, que substitua o inicial, em princípio, acarretará alteração 
substancial, mas pode não ser assim, quando se trate, por exemplo, de concurso aparente de infracções, como o que decorre 
entre homicídio e ofensas corporais, ambos voluntários ou ambos negligentes, entre homicídio qualificado e homicídio 
simples, (mas, no caso de se tratar de alteração de factos de homicídio simples para qualificado, a agravação da sanção 
máxima aplicável implicaria a consideração de alteração substancial), entre roubo e ofensas à integridade física ou furto. 

Quanto a outros elementos, mencione-se a identidade do sujeito da acção, implicando fatalmente a alteração substancial 
dos factos, desde logo por força da subjectivação do acontecimento histórico, e o juízo base da ilicitude, como o que 
intercede entre crime tentado e consumado, cumplicidade e autoria, negligência e dolo, dando origem a alteração 
substancial dos factos, se não por força da alteridade do crime, pela consequência de a mudança acarretar agravação das 
sanções máximas aplicáveis. 

[…] 
A acusação, enquanto delimitadora do objecto do processo, tem de conter os aspectos que configuram os elementos 

subjectivos do crime, nomeadamente os que caracterizam o dolo, quer o dolo do tipo, quer o dolo do tipo de culpa no 
sentido acima referido, englobando a consciência ética ou consciência dos valores e a atitude do agente de indiferença pelos 
valores tutelados pela lei criminal, ou seja: a determinação livre do agente pela prática do facto, podendo ele agir de modo 
diverso; o conhecimento ou representação, de todas as circunstâncias do facto, tanto as de carácter descritivo, como as de 
cariz normativo e a vontade ou intenção de realizar a conduta típica, apesar de conhecer todas aquelas circunstâncias, ou, 
na falta de intenção, a representação do evento como consequência necessária (dolo necessário) ou a representação desse 
evento como possível, conformando-se o agente com a sua produção (dolo eventual), actuando, assim, conscientemente 
contra o direito. 

[…] 
Já vimos que esses elementos têm de constar obrigatoriamente da acusação, implicando a sua falta a nulidade do libelo 

(art. 283.º, n.º 3, alínea b) do CPP). 
Por conseguinte, tendo o processo sido despachado para julgamento, sem ter passado pela instrução, o respectivo juiz 

(presidente) deveria rejeitar a acusação, não só por a mesma ser nula, nos moldes referidos, mas também por ser 
manifestamente infundada, nos termos do art. 311.º, n.ºs 2, alínea a) e 3, alínea b) do CPP – não conter a narração dos 
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factos. 
[…] 
Tendo a acusação passado no crivo do art. 311.º, n.º 2, alínea a) e 3, alínea b), o tribunal não pode socorrer-se do 

disposto no art. 358.º do CPP para colmatar a deficiência encontrada. É que tal integração não consubstancia uma 
alteração não substancial dos factos. 

[…] 
No caso, o acrescento dos elementos constitutivos do tipo subjectivo do ilícito, compreendendo aqui também o tipo de 

culpa, corresponde a uma alteração fundamental, de tal forma que alguma da jurisprudência inventariada (supra, ponto 
9.2.2.) considera que tal alteração equivale a transformar uma conduta atípica numa conduta típica e que essa operação 
configura uma alteração substancial dos factos. O mecanismo adequado a uma tal alteração não seria, pois, o do art. 358.º, 
mas o do art. 359.º, n.ºs 1 e 2 do CPP, implicando o acordo entre o Ministério Público, o assistente e o arguido para o 
prosseguimento da audiência por esses factos, como única forma de evitar a anulação do princípio do acusatório, ou, na 
falta desse acordo, a comunicação ao Ministério Público para procedimento criminal pelos novos factos, se eles fossem 
autonomizáveis. Na circunstância, sendo o crime de natureza particular, não se imporia a comunicação ao M.º P.º e, por 
outro lado, não sendo os factos autonomizáveis, o procedimento criminal ficaria dependente do acordo referido e, 
principalmente, da boa vontade do arguido, o que seria grave se o crime fosse, por exemplo, um crime de homicídio. 

Porém, se não é aplicável, nestas situações, o mecanismo do art. 358.º do CPP, também não será caso de aplicação do 
art. 359.º, pois, correspondendo a alteração à transformação de uma conduta não punível numa conduta punível (e, nesse 
sentido, substancial), ou, como querem alguns, uma conduta atípica numa conduta típica, a verdade é que ela não implica 
a imputação ao arguido de crime diverso. Pura e simplesmente, os factos constantes da acusação (aqueles exactos factos) 
não constituem crime, por não conterem todos os pressupostos essenciais de que depende a aplicação ao agente de uma 
pena ou medida de segurança criminais. 

DR 18, SÉRIE I, de 27-01-2015: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 
11/2013 
A alteração, em audiência de discussão e julgamento, da qualificação jurídica dos factos constantes da acusação, ou da 

pronúncia, não pode ocorrer sem que haja produção de prova, de harmonia com o disposto no artº 358º nºs 1 e 3 do CPP. 
Extracto da fundamentação: 
Quer a estrutura acusatória, quer o princípio do contraditório se circunscrevem no - e integram o - objecto do processo, 

vinculado ao chamado princípio da unidade ou indivisibilidade, segundo o qual “deve o tribunal conhecer e julgar o objecto 
que lhe foi proposto («Thema decidendum» e «Thema probandum») na sua totalidade, isto é, unitária e indivisivelmente.” 
como assinala MÁRIO PAULO DA SILVA TENREIRO [Livros & Temas, Considerações Sobre o Objecto do Processo Penal, pelo 
Dr. MÁRIO PAULO DA SILVA TENREIRO, p. 1002] 

Como refere este Autor [Ibidem, p. 1017] 
Se pensarmos, como EDUARDO CORREIA, que o objecto do processo é afinal uma concreta e hipotética violação jurídico-

criminal acusada teremos que a identidade do mesmo coincide com a do direito substantivo. 
E acrescenta [Ibidem, p. 1924] 
“Para FIGUEIREDO DIAS o objecto do processo não é já a «concreta e hipotética infracção acusada», mas não é tão-pouco 

«o facto na sua existência histórica, que importa averiguar no decurso do processo» (CAVALEIRO FERREIRA, representante 
da concepção naturalística em Portugal), e em relação ao qual a identidade teria de se estabelecer com base na conexão 
naturalística. O objecto do processo será antes um recorte, um pedaço da vida, um conjunto de factos em conexão natural 
(e não já naturalística, por tal conexão não ser estabelecida com base em meros juízos procedentes de uma racionalidade 
própria das ciências da natureza) analisados em toda a sua possível relevância jurídica, ou seja, à luz de todos os juízos 
jurídicos pertinentes. O objecto do processo será assim uma questão-de-facto integrada por todas as possíveis questões-
de-direito que possa suscitar.” 

Aliás, como acentua FIGUEIREDO DIAS [JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, Primeiro Volume, 1974, 
145] "Segundo o princípio da acusação […] a actividade cognitória e decisória do tribunal está estritamente limitada pelo 
objecto da acusação. 

Deve pois afirmar-se que o objecto do processo penal é o objecto da acusação, sendo esta que, por sua vez, delimita e fixa 
os poderes de cognição do tribunal (actividade cognitória […]) e a extensão do caso julgado (actividade decisória […]) 

É a este efeito que se chama a vinculação temática do tribunal e é nele que se consubstanciam os princípios da 
identidade, da unidade ou indivisibilidade e da consunção do objecto do processo penal.” 

[…] 
Como assinala FREDERICO ISASCA na Revista Portuguesa de Ciência Criminal: [Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 

ano 4, fasc. 3, Julho Setembro de 1994, Aequitas Editorial Notícias, FREDERICO ISASCA, p. 380] Tudo aponta no sentido de 
que o momento processualmente adequado para o tribunal de julgamento se pronunciar sobre a qualificação jurídica do 
objecto do processo é necessariamente posterior à decisão sobre a factualidade imputada. 

E, debruçando-se sobre a questão da qualificação jurídica, escreve: 
“Face ao C.P.P. vigente e em estreita relação com o conceito de alteração dos factos, seja esta substancial ou não, a 

questão que se coloca e a de saber se o tribunal é livre no exercício da qualificação, ou se, pelo contrário, alguma limitação 
se lhe impõe naquela sua função. A resposta, qualquer que ela seja, deverá surgir das disposições legais e ser, num segundo 
momento, apreciada a luz dos princípios fundamentais do nosso Direito Processual Penal. 

Um primeiro ponto importa, porém, desde já esclarecer. O do objecto da qualificação jurídica. Objecto da qualificação 
jurídica são factos. São os factos que formam um acontecimento da vida: debilitado no espaço e no tempo, e que se 
imputam a certo sujeito Objecto da qualificação jurídica é, portanto, o facto processual, i. e, o objecto do processo. 
Qualificar um determinado facto do ponto de vista jurídico-penal é subsumir um determinado acontecimento na descrição 
abstracta de uma preposição penal, i. e, verificar se aquele comportamento concreto daquele agente, corresponde ou não, 
ao comportamento abstractamente descrito numa dada lei penal como constituindo um crime. Nisto e só nisto consiste a 
qualificação jurídico-penal [Ibidem, p..100] 

A liberdade do tribunal, no que concerne à apreciação da questão de direito, é, numa outra perspectiva, uma decorrência 
lógica do dever que sobre ele impende de uma apreciação esgotante de todo o objecto do processo. A posição que quanto a 
esta questão aqui se tome, terá os seus reflexos na questão do âmbito e dos efeitos do caso julgado. Entendemos pois, que 
só uma apreciação esgotante da matéria de facto, i. e, a sua apreciação sob todos os pontos de vista jurídicos possíveis, é 
compatível com a posição que acolhemos em sede de caso julgado e por sua vez coerente com a liberdade de qualificação 
que aqui se defende.”.[Ibidem, p.104] 

Por isso, como salienta GERMANO MARQUES da SILVA: [GERMANO MARQUES da SILVA, Curso de Processo Penal I, 5ª 
edição revista e actualizada, Editorial Verbo, 2008, 374, que em nota 1 acrescenta: Note-se que já perante o direito anterior 
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o Prof. Castanheira Neves considerava que «os possíveis pontos de vista incriminatórios não poderão ser diferentes daqueles 
que estejam em congruência com o sentido jurídico-criminal problematicamente constitutivo do caso concreto», ob. cit., p. 
262. Só então se satisfaria a exigência de limites para a convolação já que sem esses limites o réu poderia ser surpreendido 
por uma incriminação contra a qual não era exigível que preparasse a sua defesa, podendo, assim, vir a ser de todo ineficaz 
para essa nova incriminação, embora menos grave, quando já poderia ser porventura eficaz relativamente à primitiva 
incriminação, ainda que mais grave», ob. cit., p.265.] A partir do momento em que a lei deixou de presumir o conhecimento 
da lei incriminadora ou pelo menos deixou de considerar irrelevante para efeitos de punição o seu desconhecimento e 
considera que a consciência da ilicitude é elemento essencial da culpabilidade, entende-se também a necessidade da 
indicação da lei aplicável na própria acusação e no despacho de pronúncia, sob pena de nulidade. É que, agora, 
contrariamente ao regime do Código Penal anterior, a consciência da ilicitude é essencial para a punibilidade do facto e, por 
isso, a existência dessa consciência tem de ser objecto de acusação e de prova, é pressuposto da punição e, portanto, faz 
parte também do objecto do processo. 

Como assertivamente este Autor esclarece: [Ibidem, p. 375 e segs]: 
“I. O objecto do processo corresponde à matéria sobre que ele versa, ao quid sobre que recai. 
O processo, nas suas fases declarativas, recai também sobre a qualificação jurídica dos factos. A valoração ou 

qualificação jurídica vai-se progressivamente elaborando no decurso do procedimento, sendo algum tanto fluida (como 
aliás, a matéria de facto) até à acusação, mas devendo estabilizar-se na acusação (arts. 283.° a 285.°) ou no requerimento 
de instrução (em caso de este ser deduzido na sequência de arquivamento do inquérito - art. 287.°, n.º 2). 

Ora, se assim é, e tendo presente que da qualificação jurídica dos factos depende ou pode depender não só a pena a 
aplicar como a própria responsabilidade penal do agente, não se entenderia a razão pela qual a lei cercaria de garantias a 
delimitação do pressuposto factual objectivo do crime e do processo e havia de deixar inteira liberdade ao tribunal no que 
concerne à qualificação jurídica, o que representaria, ultima ratio, a irrelevância para o processo do pressuposto factual 
subjectivo consistente na consciência da ilicitude, em clara contradição com as exigências do direito substantivo. 

Não há razão para tal assimetria. Sobretudo não há razão quando se considere, como deve agora, perante o direito penal 
substantivo emergente do Código Penal vigente, que a consciência da ilicitude do comportamento por parte do arguido é 
elemento da culpabilidade, não bastando já a simples possibilidade de conhecer, de distinguir o bem do mal, o lícito do 
ilícito, a mera susceptibilidade de imputação, como foi a orientação predominante em face da lei penal anterior ao Código 
Penal de 1982.” 

E sobre a problemática de que a qualificação jurídica dos factos pode e deve ser encarada numa perspectiva de facto, 
adianta: 

“Com efeito, enquanto a consciência da ilicitude do facto é agora elemento essencial da culpabilidade e a culpabilidade é 
pressuposto essencial da punibilidade, a consciência da ilicitude é também um elemento do crime que há-de ser objecto da 
prova, e é também um facto processual incluído no thema probandi. 

Os factos jurídico-processuais que hão-de constar da acusação são, por isso, todos os que integram os pressupostos 
necessários à procedência do pedido (a aplicação da sanção solicitada). 

O agente, para poder ser punido a título de dolo, há-de ter tido consciência da ilicitude do seu comportamento. Esta 
consciência da ilicitude é, por isso, também pressuposto da punição a esse título e necessariamente objecto de prova no 
processo. 

Ora, em muitos casos, a ilicitude do comportamento só pode aferir-se por referência às normas incriminadoras e daí a 
necessidade, sob pena de nulidade, de essas normas serem indicadas na acusação. 

A norma incriminadora não faz parte do facto, como já referimos, mas é a referência à norma que dá ao facto o 
concreto sentido de ilicitude. 

O facto com relevância penal é o facto com significado e esse significado é-lhe dado pela referência à norma 
incriminadora. Por isso que a alteração da norma incriminadora pode alterar a significação do facto, logo a sua 
relevância jurídico-penal. 

A referência à norma revela o interesse tutelado e os limites em que o bem jurídico é tutelado pelo direito penal e o que a 
lei penal exige é o conhecimento da protecção penal desse interesse, e dos termos em que é protegido, do desvalor jurídico 
do comportamento objecto da acusação. Ora, para esse conhecimento, para que o agente tenha consciência da ilicitude do 
seu comportamento, não é de exigir necessariamente o conhecimento da norma proibitiva, mas basta a consciência da 
existência da protecção penal do interesse violado. 

A norma indicada na acusação dá o critério de valoração, revela ao acusado que é em função do desvalor penal que 
aquela norma traduz que é requerido o seu julgamento. Enquanto a variação do tipo incriminador não implicar alteração do 
critério essencial de valoração do interesse, o arguido não fica defraudado no seu direito de defesa”. [Ibidem, p.382] 

Nesta medida se compreende o conteúdo do no nº 4 do artº 339º do CPP: supra referido, nomeadamente no que ora se 
realça em itálico “- Sem prejuízo do regime aplicável à alteração dos factos, a discussão da causa tem por objecto os factos 
alegados pela acusação e pela defesa e os que resultarem da prova produzida em audiência, bem como todas as soluções 
jurídicas pertinentes, independentemente da qualificação jurídica dos factos resultante da acusação ou da pronúncia, tendo 
em vista as finalidades a que se referem os artigos 368.º e 369” 

Como salienta a propósito, PAULO PINTO de ALBUQUERQUE, [PAULO PINTO de ALBUQUERQUE, Comentário do Código de 
Processo Penal, 4ª edição actualizada, Universidade Católica Portuguesa, p. 875, nota artº 339º] 

“A Lei nº 59/98, de 25.8, introduziu o novo nº 4. Ela visa rejeitar as teses herdeiras da teoria do fait qualifié, que vinculam 
o objecto do processo à incriminação da acusação ou da pronúncia. O objecto do processo não é constituído pela 
incriminação imputada ao arguido, mas antes pelos factos que lhe são imputados, O legislador nacional quis, portanto, 
verter para o direito português a norma, segundo a qual “a investigação e a decisão abrangem o facto descrito na acusação 
e as pessoas imputadas pela acusação. Dentro destes limites estão os tribunais autorizados e obrigados a uma actividade 
autónoma e, em especial, eles não estão vinculados na aplicação da lei penal aos requerimentos feitos” […] 

Ou seja, o tribunal está apenas vinculado tematicamente pelo “facto histórico unitário” descrito na acusação 
(prozessualer Tatbegriff, CLAUS ROXIN / HANS ACHENBACH, 2006:146), não pela qualificação jurídica dada ao facto na 
acusação. Portanto, o MP, o arguido e o assistente têm o direito de discutir a qualificação jurídica dos factos sem quaisquer 
restrições durante a audiência e o juiz tem o dever de suscitar essa discussão, caso pondere como plausível uma qualificação 
jurídica dos factos distinta da que consta da acusação ou da pronúncia.” 

Em suma, como observa o mesmo Autor, [idem, ibidem, p. 824, nota 12] “A solução da imodificabilidade da qualificação 
jurídica no momento do saneamento judicial dos autos é a única consentânea com a proibição da sindicância do uso pelo 
Ministério Público da faculdade do artigo 16º, nº 3, por via da sindicância da imputação penal feita na acusação […] Em 
síntese, o legislador quis que a qualificação jurídica dos factos feita pela acusação (pública ou particular) ou, havendo 
instrução, pela pronúncia fosse discutida na audiência de julgamento e só nesse momento (acórdão do TC nº 518798), 
podendo então os sujeitos processuais proceder a essa discussão jurídica sem quaisquer restrições ou vinculações à 
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qualificação feita em momento anterior. Razão pela qual o juiz, aquando da prolação do despacho do artigo 311º, não deve 
rejeitar a acusação e devolvê-la ao MP para as corrigir erros “claros” de qualificação jurídica dos factos, sendo certo que a 
“clareza” do direito não é indiscutível. 

O tribunal não pode, no início da audiência de julgamento, proferir despacho a alterar a qualificação jurídica dos factos 
imputados ao arguido na acusação […] Esta conclusão não prejudica o exercício do poder do tribunal durante a audiência 
nos termos do artº 358º nº 3. [Idem, Ibidem, p. 873, nota 4] 

O juiz não pode, no início da audiência, proferir despacho que implique o conhecimento do mérito da causa quanto às 
questões relacionadas com a matéria de facto, por exemplo, considerando que não estão indiciados suficientemente certos 
factos atinentes à especial censurabilidade e convertendo, por isso, a imputação de um crime de ofensa à integridade física 
qualificado num crime simples (Acórdão do STJ de 20.11.1997, in BMJ, […])” [Ibidem, nota 5] 

DR 138, SÉRIE I, de 19-07-2013: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 
7/2008 

Em processo por crime de condução perigosa de veículo ou por crime de condução de veículo em estado de embriaguez ou 
sob a influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, não constando da acusação ou da pronúncia a indicação, 
entre as disposições legais aplicáveis, do n.º 1 do artigo 69.º do Código Penal, não pode ser aplicada a pena acessória de 
proibição de conduzir ali prevista, sem que ao arguido seja comunicada, nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 358.º do 
Código de Processo Penal, a alteração da qualificação jurídica dos factos daí resultante, sob pena de a sentença incorrer na 
nulidade prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 379.º deste último diploma legal. 

Extracto da fundamentação: 
Sobre a entidade a quem cabe acusar recai o estrito dever de no respectivo requerimento consignar (alíneas a) a g) do n.º 

3 do artigo 283º do Código de Processo Penal), sob pena de nulidade: 
[…] 
- A narração, ainda que sintética, dos factos que fundamentam a aplicação ao arguido de uma pena ou de uma medida 

de segurança, incluindo, se possível, o lugar, o tempo e a motivação da sua prática, o grau de participação que o agente 
neles teve e quaisquer circunstâncias relevantes para a determinação da sanção que lhe deve ser aplicada; 

- A indicação das disposições legais aplicáveis; 
[…] 
Narração ou descrição factual e indicação normativa da maior importância, visto que o objecto do processo é o objecto 

da acusação, o qual se mantém até ao trânsito em julgado da sentença, protegendo o arguido contra arbitrários 
alargamentos da actividade cognitória e decisória do tribunal, assegurando os direitos ao contraditório e à audiência, 
direitos essenciais à defesa do arguido e à democraticidade do processo penal, que se traduzem no direito de o arguido ser 
ouvido pelo tribunal ou pelo juiz de instrução sempre que eles devam tomar qualquer decisão que pessoalmente o afecte 
(alínea b) do n.º 1 do artigo 61º do Código de Processo Penal), bem como no direito a que todos os actos e procedimentos 
processuais, na fase de julgamento, sejam susceptíveis de oposição e de discussão, o que implica uma efectiva participação 
neles, com possibilidade de os discretear, mediante a apresentação de razões e argumentos de facto e de direito. 

A vinculação do tribunal, porém, quer no que concerne aos factos descritos na acusação quer no que tange ao 
enquadramento jurídico dos mesmos ali operado, não é absoluta. 

Com efeito, em certos casos e situações, por razões várias, já depois de deduzida a acusação, algumas vezes no decurso 
do julgamento, outras já na fase de recurso, vêm-se a descobrir novos factos ou a constatar que os factos constantes da 
acusação foram deficientemente ou insuficientemente descritos ou deficientemente ou incorrectamente qualificados, 
possibilitando a lei, limitadamente, desde que salvaguardadas as garantias de defesa do arguido, a alteração dos factos 
e/ou a alteração da sua qualificação jurídica, para que o processo possa alcançar o seu concreto fim, isto é, a descoberta da 
verdade e a realização da justiça. 

É através do instituto denominado da alteração dos factos, instituto previsto nos artigos 358º e 359º, do Código de 
Processo Penal, que se estabelece e regula a possibilidade de alteração dos factos descritos na acusação e na pronúncia, 
bem como a alteração da sua qualificação jurídica. 

Prevê a lei duas situações distintas no que se refere à alteração dos factos, uma que contempla a ocorrência de alteração 
factual com repercussão relevante no tipo de crime imputado ou nos limites máximos das sanções legais aplicáveis, dando 
lugar à imputação de um crime diverso ou à agravação dos limites máximos das sanções aplicáveis, a outra que prevê a 
verificação de alteração factual sem aquelas repercussões, no entanto, com relevância para a decisão da causa. 

A primeira situação é denominada pela lei como alteração substancial dos factos, 13, com regulamentação no artigo 
359º, a segunda como alteração não substancial dos factos, com regulamentação no artigo 358º. 

DR 146, SÉRIE I, de 30/07/2008: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 
3/2000 
Na vigência do regime dos Códigos de Processo Penal de 1987 e de 1995, o tribunal, ao enquadrar juridicamente os 

factos constantes da acusação ou da pronúncia, quando esta existisse, podia proceder a uma alteração do correspondente 
enquadramento, ainda que em figura criminal mais grave, desde que previamente desse conhecimento e, se requerido, 
prazo ao arguido da possibilidade de tal ocorrência, para que o mesmo pudesse organizar a respectiva defesa. 

DR 35, SÉRIE I-A, de 11-02-2000 
 
4/1995 
O tribunal superior pode, em recurso, alterar oficiosamente a qualificação jurídico-penal efectuada pelo tribunal 

recorrido, mesmo que para crime mais grave, sem prejuízo da proibição da reformatio in pejus. 
DR I, de 06-07-1995: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 
2/1993 
Para os fins dos artigos 1.º, alínea f), 120.º, 284.º, n.º 1, 303.º, n.º 3, 309.º, n.º 2, 359.º, n.os 1 e 2, e 379.º, alínea b), do 

CPP, não constitui alteração substancial dos factos descritos na acusação ou na pronúncia a simples alteração da 
respectiva qualificação jurídica (ou convolação), ainda que se traduza na submissão de tais factos a uma figura criminal 
mais grave. 

DR I, de 10-03-1993l: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
Nota: ver o Ac. 445/1997 do TC e o Ac. 3/2000 do STJ. 
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5- Acórdãos do STJ e dos TR 
 
a) Órgãos de polícia criminal 
 

I - Os agentes da Polícia Judiciária são órgãos de polícia criminal para os efeitos do artigo 1.º n. 1, alínea c), do CPP. 
II - O artigo 356.º n. 7.º do CPP não abrange na sua proibição a situação dos agentes da Polícia Judiciária ouvidos em 

audiência sobre a reconstituição do crime a que procederam e não sobre as declarações prestadas pelo arguido. 
(Acórdão do STJ, JSTJ00031015, de 11-12-1996, proc. n.º 96P780, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cb942b0de7db5653802568fc003b84be?OpenDocument
) 

 
b) Relatório social 
 

I - O art.º 1.º, n.º 1, al. g), do CPP, contém a definição de relatório social. E como decorre do art.º 370.º, n.º 1, do CPP 
(intocado pela revisão operada pela Lei 48/2007, de 29-08, que apenas alterou a redacção do n.º 2, conferindo a 
possibilidade de os serviços de reinserção social poderem enviar ao tribunal relatório ou a respectiva actualização, 
independentemente de solicitação, «O tribunal pode em qualquer altura do julgamento (…) solicitar a elaboração de 
relatório social ou de informação dos serviços de reinserção social (…)”, a requisição de relatório social para determinação 
da sanção é sempre facultativa. 

II - O STJ face à redacção anterior à reforma de 98 entendeu que, mesmo nos casos em que era obrigatória a requisição, 
por estarem em causa arguidos menores de 21 anos à data da prática dos factos, estando em equação os demais elementos 
previstos no n.º 2 então em vigor, a omissão do relatório social não constituía nulidade – Acs. de 10-01-93, Proc. n.º 43850 - 
3.ª, e de 17-09-97, CJSTJ 1997, tomo 3, pág. 173.º. 

III - No caso em apreciação não se está perante uma omissão de pronúncia, pois o tribunal não podia pronunciar-se sobre 
algo inexistente, só se verificando a nulidade prevista na al. c) do n.º 1 do art.º 379.º do CPP, quando o tribunal deixe de 
pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar. Como decorre do art.º 660.º, n.º 2, do CPC, aqui aplicável ex vi do art.º 
4.º do CPP, o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas 
cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras. 

IV - Como uniformemente tem sido entendido no STJ, a omissão de pronúncia só se verifica quando o juiz deixa de se 
pronunciar sobre questões que lhe foram submetidas pelas partes e que como tal tem de abordar e resolver, ou de que 
deve conhecer oficiosamente, entendendo-se por questões os problemas concretos a decidir. A questão a apreciar pelo 
colectivo era a determinação da medida da pena e essa foi apreciada. 

V - O que há é omissão do relatório social, elemento de trabalho eventual, relatório que não assume valor pericial, 
subordinado ao princípio da livre apreciação da prova, que não tendo chegado ao processo em tempo útil, do mesmo veio 
a prescindir o colectivo, por no caso em apreciação não ter considerado a sua necessidade, ou por entender que no caso 
não assumia o documento em falta carácter imprescindível. O tribunal avançou para a determinação da medida da pena 
sem que se mostrasse junto o relatório, porque não o considerou necessário à correcta determinação da sanção, e como se 
sabe, a requisição obedece ao critério de necessidade. 

VI - Acresce que não se vislumbra que se esteja face a vício de insuficiência para a decisão da matéria de facto provada, 
pois que a facticidade assente ancora de forma bastante a medida das penas aplicadas ao recorrente. Improcede, pois, a 
arguição de nulidade. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 20-10-2010, proc. n.º 845.º/09.6JDLSB, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/db0852801149203780257885002e4244?OpenDocumen
t) 

 
Não ser detentor de antecedentes criminais, segundo documento emanado do país de que é nacional, não se mostra que 

tenha bom comportamento anterior, não merecendo reparo a circunstância de se não dar como provado que o facto 
praticado é episódico, apesar de constar do relatório social, mero documento informativo – art.º 1.º, al. g), do CPP –, 
prova de livre apreciação pelo tribunal, que para ele não é vinculativo. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 15-09-2010, proc. n.º 1977/09.6JAPRT.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4802b8968f6b664d8025782c003eb108?OpenDocument
) 

 
A circunstância de o teor do relatório social, definido no art.º 1.º, al. g), do CPP – requisitado no despacho que designou 

dia para julgamento e junto aos autos na data do julgamento –, não ter sido notificado ao arguido constitui uma simples 
irregularidade processual, que se tem por sanada se não foi arguida no prazo legal, ou seja, nos 3 dias seguintes ao da 
intervenção no processo, desde logo a contar do dia inicialmente indicado para o julgamento – art.º 123.º, n.º 1, do CPP. 

(Acórdão do STJ de 25-02-2009, proc. n.º 09P0094, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d3fca80e769a5a918025758200579781?OpenDocument) 

 
O relatório social destina-se a dar testemunho de factos que interessam para a caracterização da personalidade do 

arguido e a fixação da pena e não, propriamente, a colocar à disposição do tribunal juízos de valor sobre o passado, o 
presente e o futuro daquele. Não sendo um relatório pericial (o artigo 1.º, n. 1, alínea g), do actual CPP, define-o como 
«informação") os eventuais juízos de valor nele formulados pelo técnico não vinculam o juiz e os factos a que se reportam 
serão dados ou não como provados de acordo com o princípio geral da livre apreciação da prova consagrado no artigo 
127.º, do mesmo código. Logo, se eventualmente aquele relatório contiver conclusões, não está o juiz obrigado a 
fundamentar a decisão de facto que delas divirja, como seria mister que fizesse (ex vi artigo 163.º, do CPP) se de um 
autêntico juízo técnico, científico ou artístico se tratasse. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00037084, de 14-04-1999, proc. n.º 98P1409, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/61b52e6ace993e2e802568fc003bbb3b?OpenDocument) 

 
O Relatório Social (cfr. alínea f) do artigo 1.º do CPP) não tem o valor de um juízo pericial; é de livre apreciação pelo 

tribunal. 
(Acórdão do STJ, JSTJ00034447, de 20-01-1998, proc. n.º 97P1217, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6ac3099947c81ebc802568fc003b99aa?OpenDocument) 
 
Constitui nulidade a não requisição e a não junção a um processo crime, em que é imputado a um menor de 21 anos a 
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autoria do crime previsto e punido pelo artigo 21.º n. 1 do Decreto-Lei 15/93, de 22 de Janeiro, do relatório social a que se 
reportam os artigos 1.º, n. 1, alínea g), e 370.º do Código do Processo Penal. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00031421, de 13-02-1997, proc. n.º 96P1368, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fb64bcd993da1e85802568fc003b4c07?OpenDocument) 

 
c) Alteração da qualificação jurídica 
 

I - Na al. f) do art.º 1.º do CPP classifica-se como alteração substancial dos factos, em contraste com a alteração não 
substancial, aquela que envolva a imputação de crime diverso ou o agravamento da moldura penal. Ponto é, no entanto, 
que se verifique uma alteração de factos, pois quando os factos se mantêm intocados, e apenas se procede a uma 
qualificação jurídica diversa da que constava da acusação, essa alteração é equiparada pelo legislador à alteração não 
substancial dos factos – n.º 3 do art.º 358.º do CPP. 

II - Se o tribunal não procedeu a nenhuma alteração dos factos que já constavam da acusação, tendo apenas divergido da 
acusação quanto à qualificação dos mesmos – por a falsificação de cheque ser punível pelo n.º 3 do art.º 256.º do CP, e não 
pelo n.º 1 do mesmo artigo –, foi correcto o recurso ao mecanismo do art.º 358.º, n.º 3, do CPP, bem como a notificação 
realizada na pessoa da defensora do arguido, pois que apenas os actos indicados no n.º 9 do art.º 113.º do CPP, em que não 
se inclui o cumprimento do art.º 358.º, n.º 3 (nem, aliás, o do art.º 359.º), devem ser notificados pessoalmente ao arguido. 

(Acórdão do STJ de 13-02-2008, proc. n.º 08P213, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/485268698e3eebef80257409003c03b8?OpenDocument
) 

 
No seu acórdão de 25 de Junho de 1997 (Diário da República de 5 de Agosto seguinte), quis o Tribunal Constitucional pôr 

em evidência que o arguido não pode ser surpreendido com uma punição qualitativamente mais grave do que aquela com 
que razoavelmente devia contar, sendo certo, porém que os artigos 1.º, n. 1, alínea f) 308.º, 358.º e 359.º do CPP se 
referem inequivocamente a «factos» e não a «qualificações jurídicas". 

(Acórdão do STJ, JSTJ00033656, de 27-01-1998, proc. n.º 97P490, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/52495634886b34b4802568fc003b7abb?OpenDocument
) 

 
I - A simples alteração da respectiva qualificação jurídica dos factos não constitui alteração substancial destes. 
II - O acórdão n. 445.º/97 do Tribunal Constitucional, publicado no DR de 5 de Agosto de 1997, declarou inconstitucional, 

com força obrigatória geral, a norma ínsita na alínea f) do n. 1 do artigo 1.º do CPP, quando interpretada, nos termos do 
«Assento» do STJ 2/93 de 27 de Janeiro de 1993, publicado no DR-1. série de 10 de Março de 1993 (posteriormente 
revogado pelo acórdão do TC n. 279.º/95), mas tão somente na medida em que, conduzindo a diferente qualificação 
jurídica dos factos à condenação do arguido em pena mais grave, não se prevê que este seja prevenido da nova 
qualificação e se lhe dê, quanto a ela, oportunidade de defesa. 

III - Continua-se, assim, a entender que assiste ao tribunal a qualificação jurídica dos factos, ainda que importe uma pena 
mais grave, desde que o arguido seja advertido dessa alteração e se lhe dê a possibilidade de se defender (artigo 32.º, n. 1 
da C.R.P.). 

(Acórdão do STJ, JSTJ00034398, de 10-12-1997, proc. n.º 97P1213, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ff76bbe87ebb9737802568fc003b85d8?OpenDocument) 

 
O único critério válido para aferir, nos termos do CPP, da existência de alteração substancial dos factos é o constante da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 1.º do CPP. Constituirá pois, alteração substancial dos factos a que tiver por efeito a imputação 
ao arguido de um crime diverso ou a agravação dos limites máximos das sanções aplicáveis. A supressão da palavra 
"selvagem", na expressão difamatória ou injuriosa "borrego selvagem" não configura alteração substancial. 

(Acórdão do TRL, de 02-05-2000, proc. n.º 0078105, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/96fa4936a8e4389d802569ae003e7257?OpenDocument
) 

 
d) Alteração substancial dos factos 
 

A expressão «alteração substancial dos factos» (alínea f) do artigo 1.º do CPP) adopta uma noção de «facto» que não é 
exclusivamente normativa nem exclusivamente naturalística; antes, pedaço da vida social, cultural e jurídica de um sujeito. 

Extracto da fundamentação: 
Doutrinariamente, "a alteração não substancial dos factos" só poderá configurar-se quando haja modificação dos factos 

constantes da acusação ou pronúncia, sem que daí resulte a imputação de crime diverso, nem ainda a agravação dos limites 
máximos das sanções aplicáveis (cfr. Maia Gonçalves, in "Código de Processo Penal", 10. edição, página 526; e Simas Santos 
e Leal Henriques, in "Código de Processo Penal", 2. volume, edição de 1996, páginas 326 e 327). 

O critério do objecto processual criminal é individualizado e identificado através do caso jurídico-criminal concreto, 
conexionado única, vivencial e essencialmente à conduta de uma pessoa, tendo um sentido axiológico-social particular, 
ligado ao sentido jurídico-criminal - é o facto processual ligado à noção nem exclusivamente normativa, nem 
exclusivamente naturalística, pedaço da vida sócio-cultural e jurídica de um sujeito, realidade ligada ao mundo jurídico-
penal, que fundamenta e impõe a pretensão de tal acontecimento ser submetido a uma decisão judicial. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00032487, de 30-10-1997, proc. n.º 97P230, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0814cd360e14b3a6802568fc003b6279?OpenDocument) 

 
I. O instituto procedimental da alteração de factos [cfr. artigo 1.º n.º 1 alínea f) do CPP] tem por escopo assegurar as 

garantias de defesa do arguido, prevenindo um julgamento e uma condenação com base em materialidade de facto 
diversa daquela que, oportunamente, maxime, na acusação, lhe tenha sido comunicada - artigo 32.º n.º 1, da Constituição 
da República Portuguesa (CRP). 

II. Não configura qualquer alteração, substancial ou não, dos factos acusados, o julgamento, como provados, de factos 
que representam um minus relativamente àqueles que já constavam da acusação, quando nenhuns outros são 
introduzidos. 

Extracto da fundamentação: 
17 – Não configura qualquer alteração, substancial ou não, dos factos acusados, o julgamento, como provados, de 

factos que representam um minus relativamente àqueles que já constavam da acusação, quando nenhuns outros são 
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introduzidos. 
18 – Assim têm entendido, com pacífica reiteração, a doutrina e a jurisprudência, designadamente do Supremo Tribunal 

de Justiça, recopiladas em «Código de Processo Penal – Notas e Comentários», Vinício Ribeiro, Coimbra Editora, 2.ª edição, 
2011, pp. 992/993, sendo ainda de atentar, por mais recente, no comentário ao artigo 358.º do CPP (Conselheiro Oliveira 
Mendes), no «Código de Processo Penal – Comentado», Almedina, 2014, pp. 1125 e segs. 

19 – Acresce sublinhar que a alteração não substancial em referência, nos termos expressos do n.º 1 do artigo 358.º do 
CPP, tem de ter relevo para a decisão da causa, vale por dizer, nomeadamente, que a alteração há-de influir, em desfavor 
do arguido, na concretização da pena. 

20 – A alteração não substancial em presença, respeitando ao modo de execução do crime (bofetada/empurrão), no 
concreto contexto do acontecido, não pode senão ter um efeito favorável ao arguido, pois que a violência ínsita no 
esbofeteamento, a que se reportava o despacho acusatório, se afigura ser de grau superior àquela que vem traduzida no 
comprovado empurrão (no caso, e no dizer da testemunha C, um «chega para lá»), por parte do arguido, sobre o ofendido. 

21 – Por que assim, não se vê que, com a omissão de comunicação daquela alteração, os direitos de defesa do arguido 
hajam sido, por qualquer forma, lesados ou comprimidos, em violação do falado princípio acusatório (artigo 32.º, da CRP), 
não se encontrando pois fundamento para a pretendida comunicação, nos termos do artigo 358.º n.º 1 do CPP, e não se 
vendo, ademais e em decorrência, que a sentença revidenda seja nula, como alegado, nos termos do disposto no artigo 
379.º n.º 1 alínea b) do mesmo CPP. 

(Ac. TRE de 13-05-2014, em 
www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/64d97b3a15e4ef3980257cec0039d690?OpenDocument) 

 
I. A expressão «crime diverso» contida na alínea f) do artº 1º do CPP não corresponde à de «diferente tipo legal de 

crime» no sentido substantivo. 
II. Não existe um crime diverso quando os factos novos pertencem ao mesmo «facto histórico unitário» e se mantém o 

bem jurídico protegido ou quando o bem protegido pelo tipo criminal imputado na acusação abrange o protegido pelo 
tipo criminal resultante dos factos novos; 

III. Os bens jurídicos tutelados pela incriminação do consumo contêm-se no âmbito mais vasto dos bens jurídicos 
tutelados pela incriminação do tráfico de estupefacientes; 

IV. Se numa situação configurada na acusação como de detenção de canabis, a alteração factual consiste apenas na 
especificação do destino dessa mesma droga como sendo «para consumo exclusivo do arguido», verifica-se uma 
alteração não substancial dos factos que reclama a aplicação do mecanismo do artº 358º nº1 do CPP. 

(Ac. TRL de 11-03-2014, CJ, 2014, T2, pág. 144) 
 
I. Nos termos e para os efeitos do artº 1º, al. f) do CPP, a noção de crime diverso pode reportar-se ao mesmo tipo legal, 

desde que existam elementos diferenciadores essenciais em relação aos factos descritos na acusação ou na pronúncia que 
determinem uma diminuição das garantias de defesa. 

II. A fim de prevenir prejuízos graves para a preparação da defesa, deve entender-se que equivale à imputação de um 
«crime diverso» a alteração factual que consistir no acrescentamento, aos factos descritos na acusação ou pronúncia, de 
um facto novo, sem o qual o arguido não poderia ser criminalmente condenado. 

(Ac. TRL de 2-11-2011, CJ, 2011, T.V, pág. 148) 
 
I – Embora se trate, em ambos os casos, de crimes contra o património, o certo é que os crimes de furto e de receptação 

são bastante diferentes na sua configuração típica objectiva e subjectiva. 
II – A alteração, operada em audiência de julgamento, de furto – crime imputado ao arguido na acusação - para 

receptação – crime pelo qual foi o arguido condenado – importa necessariamente alteração de um ou mais dos factos da 
acusação, sendo impossível a convolação do primeiro para o segundo sem que haja alteração fáctica. 

III – Aquela alteração de factos, ao implicar a subsunção dos mesmos a crime diverso do imputado, é de natureza 
substancial, nos termos e para os efeitos do art.º 1.º, al. f), do CPP, impondo-se o cumprimento do art.º 359.º, do mesmo 
Código. 

IV – Resulta claro do disposto nos artigos 358.º, n.º 1 e 359.º, n.º 3, do CPP, que o requerimento para adequado exercício 
do direito de defesa em consequência da alteração do objecto processual, nomeadamente para concessão do prazo 
suplementar para o efeito, ou de oposição a tal alteração, tem de ser apresentado de imediato. 

(Acórdão do TRL, de 14-03-2007, proc. n.º 10748/2006-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4bbb53a3c42e273f802572ab0039e647?OpenDocument
) 

 
I - Se da sentença proferida em processo de impugnação judicial de contra-ordenação constarem factos essenciais à 

decisão da causa, que não figuravam na decisão da autoridade administrativa, ocorre alteração substancial dos factos 
descritos na acusação, representada por esta. 

II - Em consequência, afectando-se os direitos de defesa do arguido, deve aquela anomalia ser suprida, repetindo-se o 
julgamento, por via da nulidade da sentença, nos termos dos arts. 359.º n.º s. 1 e 2, 379.º n.º 1 b) e 2 e 1.º n.º 1 f), do CPP, 
42.º n.º s. 1 e 2 e 75.º n.º 1, do D.L. n.º 433/82, de 27/10, alterado pelo D.L. n.º 244/95, de 14/09. 

(Acórdão do TRL, de 05-05-1999, proc. n.º 0014413, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b291a0b4c79dbaa7802569bb003fc4d6?OpenDocument
) 

 
e) Criminalidade violenta 
 

I - O requerente da providência de habeas corpus alega que a sua prisão é ilegal por se manter para além dos prazos 
fixados pela lei ou por decisão judicial, já que o crime cuja forte indiciação fundamentou a sua prisão preventiva é o de 
lenocínio agravado, p. e p. pelo art.º 169.º, n.º s 1 e 2, als. a) e d), do CP. 

II - Este crime é um crime contra a liberdade sexual; por isso e porque é punível com pena de prisão de máximo superior 
a 5 anos, integra-se na criminalidade violenta, à luz da actual redacção da al. j) do art.º 1.º do CPP, introduzida pela Lei 
26/2010, de 30-08, entrada em vigor em 30-10-2010. 

III -E integrava já a criminalidade violenta à luz da mesma alínea, na versão da Lei 48/2007, de 29-08; com efeito, sendo 
o crime imputado ao requerente o de lenocínio agravado, isto é, cometido, além do mais, «por meio de violência ou 
ameaça grave», não pode deixar de ser considerado um crime «contra a liberdade das pessoas», na medida em que a 
«violência ou ameaça grave» usadas no cometimento desse crime envolvem necessariamente constrangimento ou coacção 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/64d97b3a15e4ef3980257cec0039d690?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4bbb53a3c42e273f802572ab0039e647?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4bbb53a3c42e273f802572ab0039e647?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b291a0b4c79dbaa7802569bb003fc4d6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b291a0b4c79dbaa7802569bb003fc4d6?OpenDocument


 

30 
 

sobre a vítima, tirando-lhe, pelo menos, a liberdade de decisão de exercer ou não a prostituição. 
IV -Tratando-se de crime abrangido no conceito de criminalidade violenta, o prazo máximo de prisão preventiva sem que 

tenha sido deduzida acusação é de 6 meses. 
(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 24-05-2011, proc. n.º 59/11.5YFLSB.S1, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cac5980d49a2849c802578b7004aa4ef?OpenDocument) 
 
1 - O crime de roubo, do art.º 210.º, n.º 1.º do CP, integra-se na criminalidade violenta definida no art.º 1.º, alínea j) do 

CPP, pois é crime doloso e dirige-se contra a liberdade das pessoas e a sua integridade física, sendo punível com pena de 
máximo superior a 5 anos. 

- Como tal, o prazo de prisão preventiva até ao trânsito em julgado da condenação é de 2 anos, nos termos do n.º 2 do 
art.º 215.º do CPP (na redacção anterior era de 30 meses). 

- A lei nova aplica-se imediatamente, por dela não resultar agravamento da posição do arguido, entes resultando 
benefício. 

(Acórdão do STJ de 13-03-2008, proc. n.º 08P924, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/80d00925c434fd5f8025740f004b3248?OpenDocument) 

 
f) Criminalidade especialmente violenta 
 

O homicídio qualificado integra o conceito de «criminalidade especialmente violenta», na definição do art.º 1.º, al. l), 
do CPP, tendo sido cometido mediante o recurso a uma faca, sem qualquer hipótese de defesa para a vítima, pelo que se 
impõe uma pena com efeito dissuasor. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 12-09-2012, proc. n.º 1221/11.6JAPRT.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f7cabc220e51b8a180257ab6004d83fe?OpenDocument) 

 
I - Da caracterização específica do crime de roubo deriva que há que ter em conta, em cada caso concreto, a extensão da 

lesão, o grau de lesividade, das duas componentes presentes no preenchimento do tipo legal. No que respeita às 
consequências do roubo, como crime de resultado que é, há que distinguir as duas vertentes que o integram. 

II - O valor patrimonial da coisa móvel alheia, como o da coisa roubada, ou apropriada em sede de crime de roubo, não 
pode deixar, obviamente, de ter alguma influência na determinação da medida da pena, embora neste caso possa ser 
neutralizada pelo grau da violência ou da ameaça exercida pelo agente contra a vítima. 

III - O valor do bem subtraído, sendo circunstância que faz parte dos tipos de crimes de furto e de roubo (essencial ou 
implícito), integrando-os, entra directamente na previsão do n.º 1 do art.º 71.º do CP, ou seja, deve ser analisada ao nível 
da culpa do agente e das exigências de prevenção, mas também da al. a) do n.º 2 do mesmo preceito, no que toca ao grau 
de ilicitude do facto. 

IV - No caso presente, na vertente da lesão patrimonial, atento o valor apropriado – € 620.º – assumiu a conduta da 
arguida uma dimensão económica sem grande relevo. 

V - No que se refere à vertente ofensa de bens pessoais, há que ter em atenção o modo como o elemento violência se 
concretizou. Quanto ao modo de execução, a recorrente agiu mediante contacto directo com a vítima, batendo-lhe com 
violência com pau de vassoura na cabeça, fazendo-a sangrar, ficando o agredido com sangue nos olhos e de seguida, com 
uma navalha, vibrou vários golpes na zona do abdómen e braço direito da vítima. 

VI - Das agressões resultaram, para além do sangramento e dores, feridas perfurantes na zona abdominal, diversas 
feridas no couro cabeludo e braço direito, para além das lesões traumáticas determinativas de 30 dias de doença e 20 deles 
com afectação grave para a capacidade de trabalho, tendo a arguida abandonado a vítima, deixando-o entregue à sua 
sorte. A vítima tinha quase 67 anos de idade e a arguida 32 anos de idade. A actuação da arguida teve lugar entrando na 
residência do ofendido sem autorização, violando o domicílio deste, deixando-o a sangrar num lugar isolado – monte. 

VII - A ilicitude é elevada, tratando-se de delito que integra o conceito de «criminalidade especialmente violenta”, 
definido no art.º 1.º, al. l), do CPP. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 21-12-2011, proc. n.º 595.º/10.0GFLLE.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/90fbe45b13c2d7598025799900538d25?OpenDocument
) 

 
I -A providência de habeas corpus tem a natureza de remédio excepcional para proteger a liberdade individual, 

revestindo carácter extraordinário e urgente «medida expedita» com a finalidade de rapidamente pôr termo a situações de 
ilegal privação de liberdade, decorrentes de ilegalidade de detenção ou de prisão, taxativamente enunciadas na lei (cf. arts. 
220.º, n.º 1, e 222.º, n.º 2, do CPP). 

II - O art.º 222.º, n.º 2, do CPP, constitui a norma delimitadora do âmbito de admissibilidade do procedimento em virtude 
de prisão ilegal, do objecto idóneo da providência, nela se contendo os pressupostos nominados e em numerus clausus, 
que podem fundamentar o uso da garantia em causa. 

III - No caso concreto, está em discussão saber se a prisão dos requerentes é ilegal, cabendo indagar da razão do 
argumento invocado: a prisão ser motivada por facto pelo qual a lei não a permite (art.º 222.º, n.º 2, al. b), do CPP). 

IV - A providência de habeas corpus não é o meio próprio para sindicar as decisões sobre medidas de coacção privativas 
de liberdade, ou que com elas se relacionem directamente. Como se decidiu no Ac. do STJ de 10-10-1990, in CJ, 1990, tomo 
4, pág. 28, e BMJ n.º 400.º, pág. 546.º, no âmbito da providência de habeas corpus, «o STJ não pode substituir-se ao 
tribunal ou ao juiz que detém a jurisdição sobre o processo e não pode intrometer-se numa função reservada aos mesmos, 
consistindo as suas funções em controlar se a prisão se situa e se está a ser cumprida dentro dos limites da decisão judicial 
que a aplicou. Existindo uma decisão judicial, ela permanece válida até ser revogada em recurso. Por isso, a providência de 
habeas corpus apenas pode ser utilizada em situações diferentes. De contrário, estava a criar-se um novo grau de 
jurisdição, não contemplada. Daí que, quando o despacho de um juiz decreta a prisão baseado em fundamentos que a lei 
permite, o único meio de impugnação, por se pretender entender que tal fundamento se não encontra preenchido face aos 
elementos constantes do processo, é o recurso. Pode ao mesmo tempo requerer-se a providência, mas com base em outras 
razões que não as que foram objecto do recurso». 

V -Conforme resulta dos autos, a prisão dos requerentes foi determinada por entidade competente, com fundamento na 
existência de indícios da prática pelos arguidos de 2 crimes, sendo um deles grave, que justifica a aplicação da medida de 
prisão preventiva, por cair na previsão dos arts. 1.º, al. l), e 202.º, n.º 1, al. b), do CPP, não estando em causa qualquer 
excesso de prazo (aliás não alegado). 

VI - Assim, é de indeferir a providência por manifesta falta de fundamento bastante – art.º 223.º, n.º 4, al. a), do CPP. 
(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 21-09-2011, proc. n.º 96/11.0YFLSB.S1, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cac5980d49a2849c802578b7004aa4ef?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/80d00925c434fd5f8025740f004b3248?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f7cabc220e51b8a180257ab6004d83fe?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/90fbe45b13c2d7598025799900538d25?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/90fbe45b13c2d7598025799900538d25?OpenDocument
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b49d736dacd033b08025796d005f59a2?OpenDocument
) 

 
O homicídio qualificado integra o conceito de «criminalidade especialmente violenta”, na «definição» do artigo 1.º, 

alínea l), do CPP, tendo no caso presente sido cometido mediante o recurso a arma de fogo e com a comparticipação de 
duas outras pessoas, com prévio rapto da vítima, pelo que se impõe uma pena com efeito dissuasor, em nome de fortes e 
sentidas necessidades de prevenção geral. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 24-03-2011, proc. n.º 322.º/08.2TARGR.L1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2efc55609a9f3132802578d5005357ca?OpenDocument) 

 
I - O crime de detenção de arma proibida, de perigo abstracto, acautela os valores da ordem, segurança e tranquilidade 

públicas. No roubo, com uso de arma de fogo, a vítima torna-se mais vulnerável à apropriação violenta, provocando justo 
receio de ser lesado na sua integridade física e saúde, havendo que ter em consideração a crescente tendência de aumento 
de situações semelhantes de criminalidade especialmente violenta, definida como tal, no art.º 1.º, al. l), do CPP, como 
aquela de que trata os autos. 

II - A opção pela pena de multa, em alternativa à de prisão, não daria satisfação aos fins das penas numa área de 
criminalidade violenta, ofensiva de uma pluralidade de bens jurídicos, de primeira grandeza, respeitando a integridade 
física, a liberdade de movimentos e de decisão – roubo – do qual não pode ser dissociado, para além da ordem, segurança e 
tranquilidade públicas, esbarrando necessariamente com inarredáveis sentimentos de intervenção punitiva reclamados ao 
nível comunitário contra o crime de roubo, cada vez mais frequentes e sofisticados, por forma a garantir a segurança dos 
locais de trabalho, que o pagamento de uma simples multa, a ser efectivada, de pronto, ou voluntariamente, ou em 
pagamento diferido, ou em prestações, ou em sede executiva – conforme depois viesse a ser requerido e deferido –, 
obviamente não aplaca. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 10-11-2010, proc. n.º 145.º/10.9JAPRT.P1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/208e3a58fa9595f38025788e005301d2?OpenDocument) 

 
VII - Pretendendo-se com a punição do crime de roubo também a tutela da propriedade, estando em causa valores de 

quantitativo variado, a intensidade da agressão ao património variará de acordo com o valor objectivo dos bens de que o 
proprietário é desapossado, sendo diverso o grau de lesividade consoante esse valor, e daí o legislador distinguir entre o 
valor diminuto, o elevado e o consideravelmente elevado – arts. 202.º, als. a), b) e c) e 204.º, n.º 1, al. a), n.º 2, al. a), e n.º 
4, distinção que releva no crime de roubo qualificado, por força do disposto no art.º 210.º, n.º 2, al. b), todos do CP. 

VIII - Sob esta perspectiva da componente patrimonial, em termos puramente objectivos são de considerar o valor 
apropriado, bem como o dos danos. Neste particular, a colisão do vector pessoal, com violação de direitos de 
personalidade, como o direito à saúde e integridade física do segurança, são de ter em consideração. 

IX - A ilicitude da conduta é significativa e muito elevada, pois foi dirigida contra um acervo de bens jurídicos de carácter 
pessoal e patrimonial, como ocorre com o roubo, atentando-se contra direitos de personalidade e património alheios. É 
elevado o grau de ilicitude, integrando-se o roubo agravado no conceito de «criminalidade especialmente violenta» 
definido no art.º 1.º, al. l), do CPP, tratando-se de crime doloso dirigido contra a liberdade das pessoas e eventualmente da 
integridade física e mesmo da vida, punível com pena de prisão de máximo superior a 8 anos. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 20-10-2010, proc. n.º 845.º/09.6JDLSB, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/db0852801149203780257885002e4244?OpenDocumen
t) 

 
g) Criminalidade altamente organizada 
 

I - A providência de habeas corpus, prevista no art.º 31.º da CRP, tem a natureza de remédio excepcional para proteger a 
liberdade individual, revestindo carácter extraordinário e urgente «medida expedita» com a finalidade de rapidamente pôr 
termo a situações de ilegal privação de liberdade, decorrentes de ilegalidade de detenção ou de prisão, taxativamente 
enunciadas na lei (cf. arts. 220.º, n.º 1, e 222.º, n.º 2, do CPP). 

II - Encontrando-se o arguido acusado e pronunciado pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo 
art.º 21.º, n.º 1, do DL 15/93, de 22-01, para efeitos de duração máxima de prisão preventiva, cai no campo de previsão do 
art.º 202.º, n.º 1, als. a) e c), do CPP, configurando um caso de «criminalidade altamente organizada», definida na al. m) 
do art.º 1.º do referido Código. 

III - Atendendo à real situação processual há, pois, que considerar como prazo a observar o da fase anterior à 
condenação consagrado no art.º 215.º, n.º 1, al. c), do CPP. 

IV – Estando o arguido preso preventivamente desde 03-08-2010, indiciado da prática de um crime de tráfico de 
estupefacientes, p. e p. pelo art.º 21.º, n.º 1, do DL 15/93, de 22-01, e tendo sido deduzida acusação em 02-02-2011, 
mantida em 16-04-2011, através de despacho de pronúncia, é manifesto que não se acham excedidos os prazos máximos 
de prisão preventiva consagrados no art.º 215.º do CPP, improcedendo a providência de habeas corpus requerida. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 22-06-2011, proc. n.º 65/11.0YFLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/05fdf331ff976a1e8025793d0058acc1?OpenDocument) 

 
I - O facto de o arguido ter sido acusado da prática de crime de corrupção passiva para acto ilícito (art.º 372.º, n.º 1, do 

CP) – crime que a actual redacção da al. m) do art.º 1.º do CPP inclui no conceito de criminalidade altamente organizada – 
não impede o julgamento pelo tribunal do júri. 

II - O julgamento dos crimes de corrupção passiva para acto ilícito, porque puníveis com prisão de 1 a 8 anos – art.º 372.º, 
n.º 1, do CP – não estão incluídos na competência directa do tribunal do júri, tal como definida no art.º 13.º, n.º s. 1 e 2, do 
CPP. Mas, podendo a competência resultar da conexão de processos, o julgamento dos referidos crimes, nessa hipótese, 
também não está aí vedado. 

III -É o art.º 207.º da CRP que exclui, em termos absolutos, a possibilidade de intervenção do tribunal do júri no 
julgamento de certas categorias de crimes: os de terrorismo e os de criminalidade altamente organizada. Mas, pese embora 
o conceito constitucional tenha tido por fonte a definição de criminalidade altamente organizada vazada no art.º 1.º do 
CPP, não existe identidade conceptual entre os dois normativos. 

IV - Não custa aceitar que o crime de corrupção, pelo menos a alta corrupção, assente numa organização refinada, capaz 
de influenciar os diversos centros de decisão, possa ser incluído no conceito constitucional de criminalidade altamente 
organizada e, como tal, que o seu julgamento esteja vedado ao tribunal do júri. Não é esse, decididamente o caso da 
«corrupção miúda”, cometida pelo contacto directo entre duas pessoas, cujo propósito e execução nada têm de altamente 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b49d736dacd033b08025796d005f59a2?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b49d736dacd033b08025796d005f59a2?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2efc55609a9f3132802578d5005357ca?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/208e3a58fa9595f38025788e005301d2?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/db0852801149203780257885002e4244?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/db0852801149203780257885002e4244?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/05fdf331ff976a1e8025793d0058acc1?OpenDocument
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organizado, e sem prejuízo de altamente lesiva. 
V -É neste último plano que se inscreve o crime que a acusação imputou ao arguido, não podendo, consequentemente, 

falar-se aqui e, a esse propósito, de criminalidade organizada e, ainda menos, em criminalidade altamente organizada, 
para efeitos do disposto no art.º 207.º da CRP, sem embargo de se poder integrar o conceito da al. m) do n.º 1 do art.º 1.º 
do CPP, para efeitos do que nele se dispõe, designadamente para efeitos do disposto nos seus arts. 202.º e 215.º. Trata-se 
de conceitos não coincidentes na sua dimensão, razão pela qual não há que falar, a esse propósito, de eventual 
inconstitucionalidade da norma de direito ordinário. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 12-11-2009, proc. n.º 200.º/06.0JAPTM.E1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a553479b09d64bf0802576880033961a?OpenDocument
) 

 
I - O art.º 174.º do CPP regulamenta os pressupostos gerais das buscas, as quais devem ser autorizadas ou ordenadas 

pela autoridade judiciária competente, ressalvando-se desta exigência os casos: 
- de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, quando haja fundados indícios da prática iminente de 

crime que ponha em grave risco a vida ou a integridade de qualquer pessoa; 
- em que os visados consintam, desde que o consentimento do visado fique, por qualquer forma, documentado; 
- aquando de detenção em flagrante por crime a que corresponda pena de prisão. 
II - Por seu turno, no art.º 51.º do DL 15/93, de 22-01, consideram-se equiparados a casos de terrorismo, criminalidade 

violenta ou altamente organizada as condutas que integrem os crimes, entre outros previstos naquele diploma, de tráfico 
de estupefacientes, designadamente no seu art.º 21.º. 

III - O regime jurídico das buscas domiciliárias é sujeito ao regime especialmente vertido no art.º 177.º do CPP, cujo n.º 1 
preceitua que a busca em casa habitada ou numa sua dependência fechada só pode ser ordenada ou autorizada pelo juiz e 
efectuada entre as 07h00 e as 21h00, sob pena de nulidade. 

IV - Nos casos de tráfico de estupefacientes, visto aquele art.º 51.º do DL 15/93, de 22-01, a busca em casa habitada ou 
numa sua dependência fechada também pode ser ordenada pelo MP ou pelos órgãos de política criminal, mas, por força do 
art.º 177.º, n.º 2, do CPP, por remissão para o n.º 5 do art.º 174.º do mesmo diploma legal, a realização dessa diligência é, 
sob pena de nulidade, imediatamente comunicada ao juiz de instrução e por este apreciada em ordem à sua validação. 

V - Estabelece-se aqui uma excepção ao regime jurídico da autorização judicial prévia ou do consentimento do visado, 
já que a gravidade e celeridade dos interesses a proteger, com o consequente perigo social e colectivo, se não compadecem 
com a demora de obtenção da autorização ou consentimento, sobrelevando aqueles ao valor individual de inviolabilidade 
do domicílio. 

VI - A intervenção judicial a posteriori ao acto consumado de busca é apenas homologatória. 
VII - Igual regime se seguirá quando o visado consentir na busca, nos termos das disposições conjugadas dos arts. 177.º, 

n.º 2, 174.º, n.º 4, al. b), e 174.º, n.º 5, todos do CPP. 
(Acórdão do STJ de 20-09-2006, proc. n.º 06P2321, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2e7cf04133dd20f78025723d005a62ab?OpenDocument) 
 
A lei - art.º 1.º n.º 2, do CPP - dizendo, embora, quais os tipos de crimes que podem integrar o conceito de 

«criminalidade altamente organizada», não define o conceito, pelo que à jurisprudência cabe fixar os respectivos confins. 
(Acórdão do STJ de 20-02-2003, proc. n.º 03P378, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/db23eb5b06c7d0b280256d08004cdb7f?OpenDocument
) 

 
Sendo equiparados aos casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, os crimes previstos nos 

artigos 21 a 24 e 28 do Decreto-Lei 15/93, de 22 de Janeiro, em virtude do preceituado no artigo 51.º deste mesmo 
Decreto, ficam ressalvadas das exigências do n. 3 do artigo 174.º do Código do Processo Penal, tem imediata aplicação a 
alínea a) do n. 4 deste mesmo preceito legal, pelo que em tal hipótese, as revistas e buscas efectuadas por órgão da polícia 
criminal não carecem da prévia autorização das autoridades judiciárias competentes: cfr. artigo 1.º n. 1, alínea c) do CPP. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00032882, de 27-01-1998, proc. n.º 97P1045, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c8f97760de456d6c802568fc003b57eb?OpenDocument) 

 
h) Terrorismo 
 

Cfr. a Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto e a Lei n.º 25/2008, de 05 de Junho. 
 

6- Parecer da PGR 
 

4.ª – As polícias municipais não constituem forças de segurança, estando-lhes vedado o exercício de competências 
próprias de órgãos de polícia criminal, excepto nas situações referidas no artigo 3.º, n.os 3 e 4, da Lei n.º 19/2004; 

5.ª – A identificação e revista de suspeitos, medidas cautelares de polícia previstas no artigo 3.º, n.º 3, da Lei n.º 
19/2004, podem ser adoptadas pelos órgãos de polícia municipal unicamente em situação de flagrante delito; 

11.ª – Os agentes das polícias municipais somente podem deter suspeitos no caso de crime público ou semi-público 
punível com pena de prisão, em flagrante delito, cabendo-lhes proceder à elaboração do respectivo auto de notícia e 
detenção e à entrega do detido, de imediato, à autoridade judiciária, ou ao órgão de polícia criminal; 

12.ª – Não sendo as polícias municipais órgãos de polícia criminal, está vedado aos respectivos agentes a competência 
para a constituição de arguido, a não ser nos inquéritos penais que podem desenvolver, conforme disposto no artigo 3.º, 
n.º 3, da Lei n.º 19/2004; 

15.ª – O regime jurídico quanto às atribuições e competências das Polícias Municipais de Lisboa e do Porto é o que se 
encontra definido pela Lei n.º 19/2004, de 20 de Maio. 

(Parecer da PGR, n.º 28/2008, de 23-06-2008, em 
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/0/6484b1fdad517dc080257419003e00ab?OpenDocument) 

 
7- Doutrina online 
 

Ivo Miguel Barroso, Sobre o Regime da Alteração Substancial de Factos Não Autonomizáveis, na Fase de Instrução, 
JULGAR on line - 2013. 
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http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/SOBRE-O-REGIME-DA-ALTERA%C3%87%C3%83O-SUBSTANCIAL-DE-FACTOS.pdf
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José Manuel Saporiti Machado da Cruz Bucho, Alteração Substancial dos Factos Em Processo penal, 2009. 
 

8- Autoridades judiciárias 
 

Algumas referências no CPP: 
- Artigo 267.º - Actos do Ministério Público 
- Artigo 268.º - Actos a praticar pelo juiz de instrução 
- Artigo 269.º - Actos a ordenar ou autorizar pelo juiz de instrução 
- Artigo 270.º - Actos que podem ser delegados pelo Ministério Público nos órgãos de polícia criminal 
 

9- Órgãos de polícia criminal (OPC) e autoridades de polícia criminal 
 

a) OPC 
 
Algumas referências no CPP: 
- Artigo 55.º - Competência dos órgãos de polícia criminal 
- Artigo 56.º - Orientação e dependência funcional dos órgãos de polícia criminal 
- Artigo 270.º - Actos que podem ser delegados pelo Ministério Público nos órgãos de polícia criminal 
 
Referências em legislação avulsa: 
- Artigo 3.º da Lei n.º 49/2008, de 27 de Agosto (Aprova a Lei de Organização da Investigação Criminal): 1 - São órgãos de 
polícia criminal de competência genérica: a) A Polícia Judiciária; b) A Guarda Nacional Republicana; c) A Polícia de 
Segurança Pública. 2 - Possuem competência específica todos os restantes órgãos de polícia criminal. 
 
Com competência genérica: 
- PJ (artigo 3.º da Lei n.º 49/2008, artigo 5.º da Lei n.º 37/2008, de 06 de Agosto). 
- GNR (12/1 b) da Lei n.º 63/2007, de 06 de Novembro, e 3.º da Lei n.º 49/2008): os militares da Guarda incumbidos de 
realizar quaisquer actos ordenados por autoridade judiciária ou determinados pelo CPP. 
- PSP (11/1 b) da Lei n.º 53/2007, de 31 de Agosto, e 3.º da Lei n.º 49/2008): todos os elementos da PSP com funções 
policiais incumbidos de realizar quaisquer actos ordenados por autoridade judiciária ou determinados pelo CPP. 
 
Com competência específica: 
- SEF (1/2 do DL n.º 252/2000, de 16 de Outubro). 
- PJM (3 e 4 da Lei n.º 97-A/2009, de 03 de Setembro). 
- Autoridade Tributária e Aduaneira (40 e 41 do RGIT). 
- Segurança Social (40 e 41 do RGIT). 
- ASAE (15/1 do DL n.º 194/2012, de 23 de Agosto). 
- Polícia Marítima (2/2 do DL n.º 248/95, de 21 de Setembro): o pessoal da PM é considerado órgão de polícia criminal 
para efeitos de aplicação da legislação processual penal. 
- Guardas florestais (38/1 do DL n.º 247/2015, de 23 de Outubro): considera-se órgão de polícia criminal o pessoal da 
carreira de guarda-florestal, em funções no SEPNA da Guarda, incumbidos de realizar quaisquer atos ordenados por 
autoridade judiciária ou determinados pelo CPP. 
 
Entre outros, não são OPC: 
- A ACT (não é OPC, não é referida como tal no Dec. Reglm. n.º 47/2012, de 31 de Julho). 
- As polícias municipais: em regra é vedado às polícias municipais o exercício de competências próprias dos órgãos de 
polícia criminal (3/5 da Lei n.º 19/2004, de 20 de Maio); não sendo as polícias municipais órgãos de polícia criminal, está 
vedado aos respectivos agentes a competência para a constituição de arguido, a não ser nos inquéritos penais que podem 
desenvolver, conforme disposto no artigo 3.º, n.º 3, da Lei n.º 19/2004 (ver, acima, o Parecer da PGR, n.º 28/2008). 
 
b) Autoridades de polícia criminal 
 
Algumas referências no CPP: 
- Artigo 85.º - Manutenção da ordem nos actos processuais 
- Artigo 91.º - Juramento e compromisso 
- Artigo 92.º - Língua dos actos e nomeação de intérprete 
- Artigo 252.º-A - Localização celular 
- Artigo 257.º - Detenção fora de flagrante delito 
- Artigo 258.º - Mandados de detenção 
- Artigo 273.º - Mandado de comparência, notificação e detenção 
 
Referências em legislação avulsa: 
- PJ (11/1 da Lei n.º 37/2008, de 06 de Agosto): a) Director nacional; b) Directores nacionais-adjuntos; c) Directores das 
unidades nacionais; d) Directores das unidades territoriais; e) Subdirectores das unidades territoriais; f) Assessores de 
investigação criminal; g) Coordenadores superiores de investigação criminal; h) Coordenadores de investigação criminal; 
i) Inspectores-chefes. 
- GNR (11/1 da Lei n.º 63/2007, de 06 de Novembro): a) O comandante-geral; b) O 2.º comandante-geral; c) O 
comandante do Comando Operacional da Guarda; d) Os comandantes de unidade e subunidades de comando de oficial; 
e) Outros oficiais da Guarda, quando no exercício de funções de comando ou chefia operacional. Brigada Fiscal da Guarda 
Nacional Republicana, nos processos por crimes que venham a ser indiciados por estes no exercício das suas atribuições ( 
- PSP (10/1 da Lei n.º 53/2007, de 31 de Agosto): a) O director nacional; b) Os directores nacionais-adjuntos; c) O 
inspector nacional; d) O comandante da Unidade Especial de Polícia; e) Os comandantes das unidades e subunidades até 
ao nível de esquadra; f) Outros oficiais da PSP, quando no exercício de funções de comando ou chefia operacional. 
- SEF (3/1 da DL n.º 252/2000, de 16 de Outubro): a) O diretor nacional; b) Os diretores nacionais-adjuntos; c) Os 
diretores de direção central e os diretores regionais; d) Os inspetores superiores e inspetores; e) Os inspetores-adjuntos 
principais; f) Os inspetores-adjuntos, quando exerçam funções de chefia de unidades orgânicas. 
- PJM (9/1 da Lei n.º 97-A/2009, de 03 de Setembro): a) O director-geral; b) O subdirector-geral; c) Os directores das 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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unidades territoriais; d) Os oficiais investigadores. 
- Polícia Marítima (2/2 da DL n.º 248/95, de 21 de Setembro, e 15/4 do DL n.º 44/2002, de 02 de Março): os inspectores, 
subinspectores e chefes no âmbito das suas competências; os órgãos de comando da PM (a) O comandante-geral; b) O 
2.º comandante-geral; c) Os comandantes regionais; d) Os comandantes locais) são considerados autoridades policiais e 
de polícia criminal (4/1 e 2). 
- Autoridade Tributária e Aduaneira (40 e 41 do RGIT): director da direcção de serviços antifraude, nos processos por 
crimes aduaneiros, que venham a ser indiciados no exercício das suas atribuições ou no exercício das atribuições das 
alfândegas; diretor de finanças que exercer funções na área onde o crime tiver sido cometido ou no diretor da Unidade 
dos Grandes Contribuintes, ou no diretor da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais nos 
processos por crimes fiscais que venham a ser indiciados por estas no exercício das suas atribuições; 
- Segurança Social (40 e 41 do RGIT): os presidentes das pessoas colectivas de direito público a quem estejam cometidas 
as atribuições nas áreas dos contribuintes e dos beneficiários, relativamente aos crimes contra a segurança social. 
- ASAE (15/2 DL n.º 194/2012, de 23 de Agosto): a) O inspetor-geral; b) Os subinspetores -gerais; c) Os inspetores-
diretores; d) Os inspetores-chefes; e) Os chefes de equipas multidisciplinares. 

 
Artigo 2.º 
Legalidade do processo 
A aplicação de penas e de medidas de segurança criminais só pode ter lugar em conformidade com as 

disposições deste Código. 
 
Artigo 3.º 
Aplicação subsidiária 
As disposições deste Código são subsidiariamente aplicáveis, salvo disposição legal em contrário, aos 

processos de natureza penal regulados em lei especial. 
 
Nota: 
 
Acórdão do TC 
 

298/1999 
Não se pronuncia pela inconstitucionalidade das normas dos artigos 3.º, 215.º e 229.º do CPP, na interpretação segundo 

a qual na contagem dos prazos máximos de duração da prisão preventiva não é de considerar o tempo de detenção 
provisória para extradição sofrida no estrangeiro pelo arguido que foi extraditado para Portugal. 

 
Artigo 4.º 
Integração de lacunas 
Nos casos omissos, quando as disposições deste Código não puderem aplicar-se por analogia, 

observam-se as normas do processo civil que se harmonizem com o processo penal e, na falta delas, 
aplicam-se os princípios gerais do processo penal. 

 
Notas: 
 
1- Acórdãos do TC 
 

312/2013 
Não julga inconstitucional a norma extraída do artigo 720º do Código de Processo Civil, aplicável “ex vi” artigo 4º do 

Código de Processo Penal, quando interpretada no sentido de que “[n]o âmbito de um processo-crime, pode o tribunal, 
sem que antes seja dada a possibilidade do arguido se pronunciar, determinar a extração de traslado e o envio dos autos 
para a comarca, para a execução de uma pena efetiva de prisão”. 

 
237/2007 
Não julga inconstitucional a norma, extraída dos artigos 289.º e 493.º, 2, do CPC e 1.º, 1, alínea f), 4.º, 359.º, 1, e 379.º, 1, 

alínea c), primeira parte, do CPP, segundo a qual, comunicada ao arguido alteração substancial dos factos descritos na 
acusação, resultante da prova produzida em audiência em situação em que os novos factos apurados formam, juntamente 
com os constantes da acusação, uma unidade de sentido que não permite a sua autonomização, e opondo-se o arguido à 
continuação do julgamento pelos novos factos, o tribunal pode proferir decisão de absolvição da instância quanto aos 
factos constantes da acusação, determinando a comunicação ao Ministério Público para que este proceda pela totalidade 
dos factos. 

 
544/2006 
Não julga inconstitucional a norma dos artigos 303.º e 358.º, n.ºs 1 e 3, do CPP, e os artigos 66.º e 672.º do CPC, 

aplicados por força do artigo 4.º do CPP, interpretados no sentido de permitirem a alteração da qualificação jurídica de 
factos mais do que uma vez no mesmo processo. 

 
184/2006 
A solução do n.º 5 do art.º 629.º do CPC, de acordo com o qual também não haverá lugar à justificação da falta da 

testemunha quando o julgamento é adiado por razão diversa da respectiva falta, desde que a parte se comprometa a fazê-
la comparecer na nova data. A solução expressamente consagrada no CPC é evidentemente aplicável no Processo Penal. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19990298.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130312.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20070237.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20060544.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20060184.html
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Desde logo, por força do art.º 4.º do CPP, que determina a aplicação nos casos omissos das normas do Processo Civil que se 
harmonizem com o Processo Penal. Mas também em razão dos princípios gerais aplicáveis no processo penal. Dificilmente 
seria aceitável uma solução que implicasse a aplicação necessária de uma sanção processual a uma testemunha faltosa mas 
da qual o sujeito processual que a indicou prescindiu e cujo depoimento o Tribunal não considerou necessário à descoberta 
da verdade. Traduzir-se-ia, tal interpretação, numa violação do princípio da proporcionalidade, e colidiria ainda com os 
princípios de celeridade, de economia processual e de proibição da prática de actos inúteis, já que levaria a comparecer em 
audiência um interveniente cuja participação no processo nenhuma razão justifica. Desse modo, conclui-se pela 
inconstitucionalidade do art.º 116.º, 1, do CPP, por violação do princípio da proporcionalidade resultante dos artigos 2.º e 
18.º da Constituição, interpretado no sentido de determinar a aplicação obrigatória de uma sanção processual à 
testemunha faltosa da qual o sujeito processual que a apresentou veio a prescindir o que se verificou no caso confirmando-
se o juízo de inconstitucionalidade constante da decisão recorrida com este fundamento. 

O TC decide confirmar o juízo de inconstitucionalidade constante da decisão recorrida, concluindo-se pela 
inconstitucionalidade do art.º 116.º, 1, do CPP, por violação do princípio da proporcionalidade resultante dos artigos 2.º e 
18.º da Constituição, interpretado no sentido de determinar a aplicação obrigatória de uma sanção processual à 
testemunha faltosa da qual o sujeito processual que a apresentou veio a prescindir. 

 
109/2006 
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 411.º, n.º 1, do CPP, conjugada com o artigo 4.º do mesmo 

código e com o artigo 698.º, n.º 6, do CPC (CPC), quando interpretada no sentido de que o artigo 411.º, n.º 1, do CPP, 
esgota a regulamentação dos prazos dos recursos em matéria penal e de que não existe qualquer lacuna nessa 
regulamentação, assim se rejeitando a aplicação subsidiária ao processo penal, via artigo 4.º do CPP, do artigo 698.º, n.º 6, 
do CPC, nos casos em que, havendo prova gravada, existe um recurso em matéria de facto. 

 
225/2005 
Não julga inconstitucional a norma extraída dos artigos 417.º, s 1 e 3, alíneas a), e c), 418.º, 419.º, 4, alínea a), e 420.º, s 1 

e 2, do CPP, e do art.º 666.º do CPC, aplicável ex vi do art.º 4.º do CPP, quando interpretados no sentido de que a 
conferência do STJ pode apreciar as circunstâncias de admissibilidade e conhecimento do recurso do arguido, rejeitando-o, 
quando já anteriormente decidira, por duas vezes, também em conferência, não o conhecer e rejeitá-lo com fundamento 
em normas diversas daquelas cuja interpretação o TC julgou inconstitucional por decisões transitadas em julgado. 

 
71/2005 
Julga inconstitucional, por violação do direito ao recurso consagrado no art.º 32.º, 1, da Constituição, a norma do art.º 

287.º, alínea e), do CPC, aplicável ao processo penal por força do art.º 4.º do CPP, se interpretada no sentido de se 
considerar supervenientemente inútil o recurso de decisão que aplicou ao arguido a medida de coacção de prisão 
preventiva, quando esta decisão já foi substituída por outra que determinou a cessação daquela medida de coacção. 

 
461/2004 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 32.º, n.º 1, alínea c), do CPC, aplicado em processo penal por força do artigo 

4.º do CPP, na medida em que dele resulta a exigência de patrocínio judiciário para a apresentação da motivação de 
recurso em processo penal. 

 
119/2004 
A norma do art.º 287.º, alínea e), do CPC, aplicável ao processo penal por força do art.º 4.º do CPP, entendida no sentido 

de se tornar supervenientemente inútil o recurso da decisão que aplicou a medida de coacção de prisão preventiva, 
quando esta foi posteriormente mantida por decisão autónoma, que reapreciou os respectivos pressupostos no prazo 
previsto no art.º 213.º, 1, do CPP, e que não impugnada, não viola o direito ao recurso. 

 
614/2003 
Não julga inconstitucional a artigos 223.º, n.ºs 1 e 2, do CPC, aplicáveis por força do artigo 4.º do CPP, no sentido de que 

a regra relativa à data da distribuição em férias judiciais pode ser revogada, permitindo a imediata distribuição de 
incidente de recusa de juiz de instrução criminal, mesmo depois da apresentação da peça processual a ser distribuída, e 
aplicando-se logo tal alteração a esta peça. 

 
347/2002 
Não julga inconstitucional a normas dos artigos 287.º, n.º 1, 104.º e 4.º do CPP, no sentido de excluir a possibilidade da 

aplicação da dilação a um arguido estrangeiro sem advogado constituído em Portugal. 
 

2- Acórdãos do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

Ver, também, as notas ao art.º 104.º 
 
3/2014 
Em processo penal, é admissível a remessa a juízo de peças processuais através de correio electrónico, nos termos do 

disposto no artigo 150.º, n.º 1, alínea d), e n.º 2, do Código de Processo Civil de 1961, na redacção do Decreto-Lei n.º 
324.º/2003, de 27.12, e na Portaria n.º 642.º/2004, de 16.06, aplicáveis conforme o disposto no artigo 4.º do CPP. 

DR 74, SÉRIE I, de 17-04-2014: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 
1/2001 
Como em processo penal, também em processo contra-ordenacional vale como data da apresentação da impugnação 

judicial a da efectivação do registo postal da remessa do respectivo requerimento à autoridade administrativa que tiver 
aplicado a coima - artigos 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 433.º/82, de 27 de Outubro, 4.º do CPP e 150.º, n.º 1, do Código de 
Processo Civil e Assento do Supremo Tribunal de Justiça n.º 2/2000, de 7 de Fevereiro. 

DR 93, SÉRIE I-A, de 20-04-2001 
 
2/2000 
O n.º 1 do artigo 150.º do CPC é aplicável em processo penal por força do artigo 4.º do CPP. 
DR 31, SÉRIE I-A, de 07-02-2000 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20060109.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20050225.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20050071.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20040461.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20040119.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030614.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020347.html
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/04/07400/0244002447.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2014/04/07400/0244002447.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4bdd21a5fcd1420780257cad004a0e2c?OpenDocument
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2001/04/093A00/23202325.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2000/02/031A00/04680471.pdf
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3- Acórdãos do STJ 
 

I - Com a alteração introduzida ao CPP pela Lei 48/2007, de 20-08 e com a nova redacção dada ao n.º 3 do art. 400.º do 
mesmo diploma, não ignorando o legislador a previsão no processo civil da norma do art. 721.º, n.º 3 (a que corresponde a 
norma do art. 671.º, n.º 3, do CPC de 2013) que, com respeito a tal matéria, condicionava o recurso para o STJ de acórdãos 
proferidos pela Relação, e nada tendo dito a respeito no CPP, há que concluir que o disposto na aludida norma aplica-se por 
inteiro ao processo penal, onde a omissão verificada terá de ser integrada por recurso ao processo civil, nos termos do art. 
4.º do CPP. 

II - Assim, se da verificação da “dupla conforme” no que respeita à parte cível, não se retirar a consequência de que tal 
determina a impossibilidade de recurso para o STJ quando o pedido cível for deduzido no processo penal, estar-se-á a 
criar uma situação de desigualdade quanto aos casos em que o mesmo é deduzido na instância cível. 

III - Quanto à alegada inconstitucionalidade da norma do n.º 3 do art. 400.º do CPP, quando interpretada no sentido de 
que ao recurso do pedido de indemnização civil deduzido no processo penal aplica-se o disposto no n.º 3 do art. 671.º do 
NCPC (norma equivalente à do art. 721.º, n.º 3, do CPC de 1961), acerca da não desconformidade à Constituição dum tal 
entendimento já se pronunciou, pelo menos implicitamente, o TC no acórdão 442/2012, de 26-09. 

IV - O direito de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efectiva, consagrado no n.º 1 do art. 20.º da CRP, não 
fundamenta, como é bom de ver, um direito subjectivo ao triplo grau de jurisdição e duplo grau de recurso. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 21-05-2015, proc. n.º 128/04.8TAVLC.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d9e35d9a89dc884380257e4d0037eb07?OpenDocument
) 

 
I - Proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional quanto à matéria da causa, como estabelece 

o n.º 1 do art. 613.º do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 4.º do CPP, mas o juiz pode introduzir-lhe 
modificações, em função da verificação de anomalias especificamente previstas, prevendo-se no processo penal a correção 
da sentença, nas situações indicadas no n.º 1 do art. 380.º, e o suprimento de nulidades, nos moldes previstos no art- 379.º, 
ambos do CPP. 

II - Pressuposto do art. 380.º do CPP é que a decisão, tal como proferida, não sofra modificação essencial com as 
correções que sejam de introduzir, sendo esse o caso, pois que a epígrafe da norma, apelando à «correção» da sentença 
tem implícita a manutenção da essência da decisão, de outro modo não se trataria de correções, as quais só são admissíveis 
se preservarem aquela essencialidade e resultarem de algum dos vícios nela mencionados. 

III -As correções reportam-se a elementos não essenciais do juízo decisório, devendo permanecer íntegro o conteúdo ou 
o mérito da decisão, apenas expurgado, não só de erros e lapsos ostensivos – como tal os que são percetíveis por qualquer 
pessoa de medianos conhecimentos –, bem como de elementos geradores de obscuridade, que a tornem ininteligível, ou 
de ambiguidade, prestando-a a diferentes interpretações. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 17-06-2015, proc. n.º 1149/06.1TAOLH-A.L1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5a897b982e240d6a80257e9f0030f4b4?OpenDocument) 

 
I — Como a recorribilidade para o STJ da parte da sentença relativa à matéria criminal está essencialmente dependente 

da medida concreta da pena aplicada ao arguido (cf. maxime arts. 400.º, n.º 1, al. f), e 432,.º, n.º 1, ambos do CPP) e como 
este critério de recorribilidade não demonstra virtualidade de aplicação, por razões óbvias, quanto ao segmento decisório 
relativo ao pedido de indemnização civil, a admissibilidade de recurso para este Supremo Tribunal de decisão que incida 
sobre a matéria cível passou a ser regulada, subsidiariamente, pelo regime jurídico vertido no CPC, já que se abandonou, 
nesta sede, a indexação aos critérios de recorribilidade da matéria criminal. 

II — No que diz respeito à admissibilidade de recurso para o STJ dos acórdãos (ou dos seus segmentos decisórios) que 
versem matéria cível, procurou-se estabelecer uma igualdade entre a ação civil enxertada em processo penal e aquela que 
se mostra deduzida, de modo autónomo, em ação de cunho exclusivamente civil, de modo a que a diferente forma de 
dedução (enxertada ou autónoma) do pedido de indemnização cível não venha a ter qualquer influência nas legítimas 
expectativas dos sujeitos processuais no que diz respeito às possibilidades de acesso, em sede de recurso, aos tribunais 
hierarquicamente superiores. 

III — O regime de (in)admissibilidade de recurso, em caso de dupla conforme, tem aplicação a todos os processos cíveis 
instaurados após o dia 01 de Janeiro de 2008, desde que as decisões recorridas tenham sido proferidas após a data da 
entrada em vigor da Lei n.º 41/2013, ocorrida no dia 01 de Setembro de 2013, conforme decorre, a contrario, da norma 
transitória vertida no art. 7.º deste diploma legal. 

IV — Por força do art. 7.º da Lei 41/2013, é de aplicar o regime dos recursos decorrente do DL n.º 303/2007, de 24.08, às 
decisões judiciais proferidas a partir da entrada em vigor dessa Lei (ou seja, após o dia 01 de Setembro de 2013, por força 
do disposto no art. 8.º da Lei 41/2013) quanto aos processos cíveis instaurados antes do dia 01 de Janeiro de 2008, desde 
logo, a contrario, é de aplicar, de pleno, o regime de (in)admissibilidade dos recursos constante do novo CPC (maxime o seu 
art. 671.º), aos processos cíveis instaurados e às decisões judiciais proferidas após essas datas 

V — “Confirmação” significa coincidência decisória entre o acórdão do Tribunal da Relação e a sentença ou acórdão do 
tribunal de 1.ª instância, o que abrange, quer a coincidência total dos segmentos decisórios em confronto (o que se obtém 
mediante a confirmação pela Relação de toda a decisão do tribunal de 1.ª instância), quer a coincidência parcial, desde que 
a decisão contenha segmentos distintos e autónomos, em que, naturalmente, quanto aos mesmos, ocorra confirmação do 
decidido. 

VI — “Fundamentação essencialmente diferente” significa que não é toda e qualquer divergência, por mais insignificante 
e por mais irrelevante que seja, entre a decisão do tribunal de 1.ª instância e a decisão do tribunal de recurso, que obsta à 
formação da denominada dupla conforme. Exigem-se divergências marcantes, importantes ou significativas entre essas 
decisões judiciais, em termos de qualificação ou de enquadramento jurídico, no tocante a aspectos que não sejam 
acessórios ou secundários para a discussão ou julgamento da causa. 

VII — Mostrando-se confirmada, sem voto de vencido e sem fundamentação essencialmente diferente, a decisão em 
sede de recurso no respeitante aos fundamentos da responsabilidade civil improcede o recurso interposto na parte relativa 
aos pressupostos da responsabilidade civil. 

VIII — Quanto aos pedidos de indemnização civil realizados pela Segurança Social aplica-se a legislação especial existente 
para a Segurança Social, quer no que diz respeito ao início da mora, quer no que diz respeito à taxa dos juros de mora. 

IX — Quanto à taxa dos juros de mora, entende-se que o tribunal deve atender à legislação especial existente sobre esta 
matéria, muito em particular não pode deixar de considerar a taxa de juros de mora das dívidas ao Estado e a outras 
pessoas coletivas públicas, resultante do Decreto-Lei n.º 73/99, de 16.03, com as alterações posteriormente introduzidas. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d9e35d9a89dc884380257e4d0037eb07?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d9e35d9a89dc884380257e4d0037eb07?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5a897b982e240d6a80257e9f0030f4b4?OpenDocument
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(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 18-06-2015, proc. n.º 623/10.T3SNT.L1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a0f54993b8edc1ca80257e74003be163?OpenDocument) 

 
I - Nos termos do n.º 1 do art. 613.º do CPC, norma aplicável ao processo penal por força do art. 4.º do CPP, «proferida a 

sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa». O juiz pode, porém, 
introduzir-lhe modificações, em função da verificação de anomalias especificamente previstas. No processo civil, admite-se 
a rectificação de erros materiais, o suprimento de nulidades e a reforma da sentença, nos termos previstos nos arts. 614.º, 
615.º e 616.º do CPC. No processo penal, prevê-se a correcção da sentença, nas situações indicadas no n.º 1 do art. 380.º, e 
o suprimento de nulidades, nos moldes previstos no art. 379.º, ambos do CPP. 

II - Assim, este diploma, sendo embora omisso no que se refere à afirmação do esgotamento do poder jurisdicional do 
juiz após a prolação da decisão, ponto em que por isso se recorre à regra enunciada no n.º 1 do art. 613.º do CPC, não o é 
no que se refere à tipificação e regulação dos casos em que a decisão pode ser modificada. Não existindo por isso lacuna 
nesse ponto, não há aí espaço para aplicação subsidiária das normas do processo civil. Nomeadamente, não tem lugar no 
processo penal a figura da reforma de sentença. 

III -No caso, verifica-se que o recurso foi apresentado em tempo, não podendo ser rejeitado por intempestividade, como 
foi. A correcção redunda, pois, numa modificação essencial, pelo que, à partida, não é comportada pelo texto do art. 380.º 
do CPP. Mas a decisão de rejeição do recurso com esse fundamento assenta numa informação errada veiculada pelo 
tribunal de onde procede este recurso. E a recorrente não teve oportunidade de, previamente à decisão determinada pelo 
erro, se defender das possíveis consequências que deste podiam decorrer. Impedi-la agora de obter a correcção da decisão 
de rejeição significaria deixá-la sem defesa perante um erro para o qual em nada contribuiu e cuja existência não teve a 
menor possibilidade de invocar. 

IV -Em casos como este, em que está em causa um erro de facto respeitante a dados fornecidos ao tribunal decisivos 
para aquilatar da tempestividade de um recurso e relativamente ao qual o recorrente não teve oportunidade de se 
pronunciar, a al. b) do n.º 1 do art. 380.º deve ser interpretada no sentido de comportar a alteração do sentido da decisão 
em função da correcção do erro, sob pena de inconstitucionalidade, por ofensa do direito ao recurso garantido pelo art. 
32.º, n.º 1, da CRP. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 27-11-2014, proc. n.º 281/07.9GELLE.E1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c3fbf217e32edcff80257da400500a89?OpenDocument) 

 
I - Não há que proceder ao esclarecimento ou à reforma da decisão, nos termos dos arts. 669.º e 670.º do CPC, aplicáveis 

ex vi art.º 4.º do CPP, se o acórdão proferido é perfeitamente esclarecedor sobre o objecto do recurso, não importando 
qualquer obscuridade ou ambiguidade. 

II - Não havendo nada a aclarar ou esclarecer, por só poder aclarar-se o que não é claro ou inteligível, e a questão 
colocada [invocação da inconstitucionalidade da Lei 65/2003, de 23-08, face ao art.º 16.º da CRP] se traduzir na 
repristinação do thema decidendum, mostrando-se já esgotado o poder jurisdicional do STJ sobre a matéria. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 12-09-2013, proc. n.º 750.º/13.1YRLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5b6c4f35571699de80257be8003377fd?OpenDocument) 

 
I - Num procedimento de decisão de conflito, o STJ na pessoa de um presidente de secção criminal, apenas é chamado a 

suprir o obstáculo processual da inexistência actual de um tribunal que decida a causa, resultante de os dois que foram 
chamados para tal se atribuírem mutuamente a competência, negando a própria, de modo a que se o conflito negativo 
assim surgido não fosse decidido, com a urgência que a lei reclama, não haveria jurisdição para a causa – arts. 34.°, n.º 1, e 
36.°, do CPP. 

II - A decisão a proferir sobre o fundo da causa terá que ser proferida por um dos tribunais conflituantes. 
III -O CPC – direito subsidiário a ter aqui em conta, ex vi art.º 4.º do CPP – precisa que a instância se inicia pela 

proposição da acção e esta considera-se proposta, intentada ou pendente logo que recebida na secretaria a respectiva 
petição inicial (cf. art.º 267.º do CPC). Assim, tendo apenas em atenção o conteúdo deste preceito, no caso terá de 
considerar-se que a data decisiva para a solução da questão posta se situa bem antes da remessa do processo pelo Tribunal 
Administrativo para o âmbito da jurisdição comum, ou seja, no caso, a data em que a petição deu entrada no próprio TAC, 
em 21-01-2011. 

IV -Tendo o TAC declarado a sua incompetência absoluta ratione materiae, o efeito da decisão ora transitada em julgado, 
seria normalmente o da extinção da instância por via da absolvição formal da Ré – arts. 105.º.°, n.º 1, e 287.º.°, al. a), do 
CPC. 

V - Porém, tal conclusão não afasta a pendência da causa no Tribunal Administrativo desde a data referida, pois, não 
obstante a absolvição da instância, aquela não se extinguiu na sua totalidade, já que, tendo o Autor requerido a sua 
remessa para o tribunal tido como competente, sem notícia de oposição da parte contrária, o essencial do processado 
manteve a sua validade, o mesmo é dizer que, para o efeito, a instância não se pode ter como extinta com a decisão do 
TAC, como resulta claramente do n.º 2 do art.º 105.º.° do CPC e, de resto, já poderia extrair-se do n.º 3 do art.º 289.º.° do 
mesmo diploma. 

VI -Como o exercício da competência do ora conflituante Tribunal da Concorrência só se iniciou em 30-03-2012, por força 
do art.º 18.° da Lei 46/11, de 24-06, e da Portaria 84/12, de 29-03, torna-se indiscutível que a competência para tramitação 
do processo em causa repousa no âmbito das atribuições do escusante Tribunal do Comércio de Lisboa. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 05-03-2013, proc. n.º 774.º/12.6TYLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/26c40320f81b61ad80257b2700379d36?OpenDocument
) 

 
I - Visa a instrução a comprovação judicial da acusação, seja a do MP findo o inquérito, seja a acusação implícita no 

requerimento de abertura de instrução formulado pelo assistente, em ordem à decisão sobre a submissão da causa a 
julgamento. 

II - Se da simples análise do requerimento de abertura de instrução, especialmente da parte em que é descrita a 
factualidade imputada ao denunciado, resultar que, mesmo a serem os factos comprovados, jamais se poderia seguir uma 
pronúncia em virtude de tais factos não integrarem qualquer tipo legal de crime, estaríamos perante uma instrução sem 
objecto. 

III - Desse modo, a abertura da instrução e a realização do debate instrutório sempre redundaria na prática de um acto 
inútil (proibido - arts. 137.º do CPC e 4.° do CPP). 

(Acórdão do STJ, 5.ª SECÇÃO, de 11-12-2012, proc. n.º 36/11.6YFLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/693721752726cd5080257b0a00370c18?OpenDocument

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a0f54993b8edc1ca80257e74003be163?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c3fbf217e32edcff80257da400500a89?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5b6c4f35571699de80257be8003377fd?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/26c40320f81b61ad80257b2700379d36?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/26c40320f81b61ad80257b2700379d36?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/693721752726cd5080257b0a00370c18?OpenDocument
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) 
 
Nos termos do art.º 666.º, n.º 1, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art.º 4.º do CPP, «proferida a sentença 

[leia-se, aqui, «acórdão”], fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto ao mérito da causa» - o que 
significa, segundo Antunes Varela (Manual de Processo Civil, 2.ª Ed., 1985, p. 684.º)) que, «lavrada e incorporada nos autos 
a sentença, o juiz já não pode alterar a decisão da causa, nem modificar os fundamentos dela». Mas, «respeitado, porém, 
esse núcleo fundamental (…), o juiz mantém ainda o exercício do poder jurisdicional para a resolução de algumas questões 
marginais, acessórias ou secundárias que a sentença pode suscitar entre as partes, (…) entre as quais (…) as nulidades nelas 
contidas». 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 20-06-2012, proc. n.º 4022/02.9TDLSB.L1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9748e2ead9634d0680257a990030d2c3?OpenDocument
) 

 
I - O regime processual do art.º 721.º, n.º 3, do CPC, deve aplicar-se ao processo penal, por força do disposto no art.º 4.º 

do CPP, relativamente aos pressupostos de admissibilidade de recurso para o STJ que tenha por objecto o pedido de 
indemnização civil. 

II - A dupla conforme prevista no regime processual civil surge como complemento do n.º 2 do art.º 400.º do CPP e como 
que o reverso, em termos cíveis, da al. f) do mesmo artigo em termos penais. 

III - Está-se perante uma lacuna em processo penal que, por aplicação do disposto no mencionado art.º 4.º do CPP, 
importa suprir, e que a harmonia do sistema jurídico e o princípio da igualdade reclamam. 

IV - Este sistema da dupla conforme entrou em vigor em 01-01-2008, aplicando-se apenas aos processos iniciados após 
essa data, como se prevê nos arts. 11.º, n.º 1, e 12.º, n.º 1, do DL 303.º/2007, de 24-08. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 09-05-2012, proc. n.º 199.º/09.0PAVNF.P1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/10534e315c00c95480257a8b003b4385?OpenDocument
) 

 
A norma do n.º 3 do art.º 721.º do CPC (“Não é admitida revista do acórdão da Relação que confirme, sem voto de 

vencido e ainda que por diferente fundamento, a decisão proferida na 1.ª instância, salvo nos casos previstos no artigo 
seguinte.”) é subsidiariamente aplicável aos pedidos de indemnização civil julgados em processo penal, por força do 
disposto no art.º 4.º do CPP. No mesmo sentido decidiu o STJ nos Acs. de 22-06-2011, Proc. n.º 444.º/06.4TASEI, e de 29-
09-2010, Proc. n.º 343.º/05.7TAVFN. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 15-12-2011, proc. n.º 53/04.2IDAVR.P1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e482ef2fab888a63802579a50038027e?OpenDocument) 

 
Face ao elevado número de «conclusões» apresentados (161), forçoso é concluir que o recorrente faltou ao 

compromisso de esforço mínimo, necessário, em ordem a colaborar com o tribunal de recurso – art.º 266.º, n.º 1, do CPC, 
aqui aplicável ex vi do art.º 4.º do CPP – e, ao fim e ao cabo, dar cumprimento à exigência legal contida no n.º 1 do art.º 
412.º do CPP, e no caso concreto ao n.º 2 do mesmo preceito, uma vez que em causa estaria apenas reexame da matéria de 
facto. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 28-09-2011, proc. n.º 172.º/07.3GDEVR.E2.S2, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5360eb3fc08065768025796d00571f19?OpenDocument) 

 
I - O presente caso não configura nem uma situação de detenção ilegal, nem de prisão ilegal, mas de medida de 

segurança aplicada por decisão judicial transitada em julgado; tem-se entendido, neste Tribunal que, estando-se perante 
um caso omisso, a providência de habeas corpus deve ser aplicada por analogia (art.º 4.º do CPP), fundada na identidade 
de razão, àqueles casos em que o agente tenha praticado um facto ilícito típico e lhe tenha sido aplicada uma medida de 
segurança por decisão judicial, como forma de reagir contra a privação de liberdade indevida, em casos como o excesso 
de internamento, por o TEP não ter procedido, dentro da periodicidade legal, à revisão da situação do internado (art.º 93.º, 
n.º 2, do CP), ou o internamento prolongar-se para além do prazo máximo consentido por lei – Acs. de 30-10-2001, Proc. n.º 
3671/2001, e de 29-11-2001, Proc. n.º 4029/01 in, CJSTJ, Ano IX, tomo 3.º, págs. 202.º e 225.º, respectivamente. 

II - A analogia parece impor-se com tanta mais força, quanto a própria Lei de Saúde Mental (Lei 36/98, de 24-07) prevê a 
providência de habeas corpus em determinados casos. 

III - O próprio TEDH tem equiparado a medida de segurança de internamento à privação de liberdade por prisão ou 
detenção, em conformidade com o art.º 5.º, § 4.º da Convenção dos Direitos do Homem – cf. citado Ac. de 29-11-2001. 

(Acórdão do STJ, 5.ª SECÇÃO, de 29-07-2011, proc. n.º 76/11.5YFLSB.S15435/07.5TVLSB.L1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/792949c09f5707d48025790d004c488a?OpenDocument) 

 
I - A violação de caso julgado não está expressamente prevista no processo penal como fundamento de recurso, 

diversamente do que sucede no processo civil onde, por força do art.º 678.º, n.º 2, al. a), do CPC, é sempre admissível 
recurso com fundamento em violação das regras de competência internacional, em razão da matéria ou da hierarquia ou 
por violação de caso julgado. 

II - Perante a lacuna de regulamentação, tem o STJ entendido, embora de modo não uniforme, que esta última norma 
tem aplicação no processo penal por força do disposto no art.º 4.º do CPP. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 30-06-2011, proc. n.º 505.º/02.9TAESP.P1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/099cb89db291d1ec8025796600384640?OpenDocument
) 

 
I - Nos termos do art.º 721.º, n.º 1, referido ao art.º 691.º, n.º 1, do CPC (versão do DL 303.º/2007, de 24-08), cabe 

recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação que tenha incidido sobre uma decisão de 1.ª instância que tenha posto 
termo ao processo. Mas, de acordo com o n.º 3 do primeiro destes preceitos, «não é admitida revista do acórdão da 
Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a decisão proferida na 1ª instância, 
salvo nos casos previstos no artigo seguinte»: é o chamado sistema da «dupla conforme”. 

II - Esta norma é subsidiariamente aplicável aos pedidos de indemnização civil julgados no processo penal, por força do 
disposto no art.º 4.º do CPP. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 22-06-2011, proc. n.º 444.º/06.4TASEI, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2c19224921833d44802578c3003a4a36?OpenDocument
) 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9748e2ead9634d0680257a990030d2c3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9748e2ead9634d0680257a990030d2c3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/10534e315c00c95480257a8b003b4385?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/10534e315c00c95480257a8b003b4385?OpenDocument
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/792949c09f5707d48025790d004c488a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/099cb89db291d1ec8025796600384640?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/099cb89db291d1ec8025796600384640?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2c19224921833d44802578c3003a4a36?OpenDocument
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Estando criada uma situação de impasse processual não inteiramente recondutível à situação de típico conflito negativo 

de competência, impõe-se ao juiz ultrapassá-la, ainda que, se necessário, com recurso às disposições que analogamente 
prevêem a resolução do conflito negativo de competência, quanto mais não fosse, por obrigação funcional, que sobre o 
tribunal impende, de «providenciar pelo andamento regular do processo, promovendo oficiosamente as diligências 
necessárias ao normal prosseguimento da acção e recusando o que for meramente impertinente ou dilatório» – art.º 265.º, 
n.º 1, do diploma adjectivo subsidiário. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 24-05-2011, proc. n.º 35/10.5IDPRT-A.P1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/90ba04fa5b957257802578a00032ff73?OpenDocument) 

 
I - Nos termos do art.º 721.º, n.º 1, referido ao art.º 691.º, n.º 1, do CPC (versão do DL 303.º/2007, de 24-08), cabe 

recurso de revista para o STJ do acórdão da Relação que tenha incidido sobre uma decisão de 1.ª instância que tenha posto 
termo ao processo. Mas, de acordo com o n.º 3 do primeiro destes preceitos, «não é admitida revista do acórdão da 
Relação que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente fundamento, a decisão proferida na 1ª instância, 
salvo nos casos previstos no artigo seguinte»: é o chamado sistema da «dupla conforme”. 

II - Esta norma é subsidiariamente aplicável aos pedidos de indemnização civil julgados no processo penal, por força do 
disposto no art.º 4.º do CPP. 

(Acórdão do STJ, 5.ª SECÇÃO, de 07-04-2011, proc. n.º 4068/07.0TDPRT.G1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/eaac857149463a59802578720038a412?OpenDocument
) 

 
A competência dos tribunais em razão da matéria constitui competência de primeiro grau, gerando a violação das regras 

sobre a competência material a incompetência absoluta do tribunal, de conhecimento oficioso – arts. 101.º, 102.º e 105.º 
do CPC, aplicável ao processo penal (art.º 4.º do CPP). A competência material e funcional, em matéria penal como em 
matéria civil, são definidas pelas leis de organização judiciária e pelos códigos de processo – arts. 10.º do CPP e 66.º e ss. do 
CPC. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 14-07-2010, proc. n.º 203.º/99.9TBVRL.P1.S1-A, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ca0a72ff6c912cfe802577a50051e104?OpenDocument) 

 
I - O caso julgado é uma excepção dilatória, que obsta ao conhecimento do mérito da causa de que o Tribunal deve 

oficiosamente conhecer (arts. 494.º, al. i), 493.º, n.º 2, e 495.º, todos do CPC, aplicáveis ao processo penal ex vi art.º 4.º do 
CPP) e pressupõe a repetição de uma causa depois de a primeira causa ter sido decidida por sentença que já não admite 
recurso, tendo por fim evitar que o tribunal seja colocado na alternativa de contradizer ou de reproduzir decisão anterior – 
art.º 497.º, n.º s 1 e 2, do CPC. 

II - Verificando-se a excepção de caso julgado, o tribunal, abstendo-se de conhecer de novo do mérito da causa já 
decidida, por decisão transitada, «inclina-se perante a força e autoridade da sentença anterior» (cf. Alberto dos Reis, 
Código de Processo Civil Anotado, Vol. III, 3.ª edição, Coimbra Editora, pág. 85), razão pela qual não se conhece da petição 
de habeas corpus. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 21-04-2010, proc. n.º 80/10.0YFLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/576dcb13dfda51cd802577110032ed2b?OpenDocument
) 

 
«Transitada em julgado a sentença ou o despacho saneador que decida do mérito da causa, a decisão sobre a relação 

material controvertida fica a ter força obrigatória dentro do processo e fora dele nos limites fixados pelos artigos 497.º e 
498.º, sem prejuízo do disposto nos artigos 771.º a 777.º » (art.º 671.º, n.º 1, do CPC, aplicável «ex vi» do art.º 4.º do CPP). 
«A sentença constitui caso julgado nos precisos limites e termos em que julga» (art.º 673.º do CPC). 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 01-10-2009, proc. n.º 1786/01.0TBVNF.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/85070c45072a7a4f802576430053153d?OpenDocument
) 

 
I - O CPP não contém disposição que estabeleça o conceito de caso julgado, devendo recorrer-se, conforme estabelece o 

art.º 4.º do CPP, à norma do processo civil, que estabelece: «A decisão considera-se passada em julgado, logo que não seja 
susceptível de recurso ordinário, ou de reclamação nos termos dos arts. 668.º e 669.º « (art.º 677.º do CPC). 

II - No caso em análise, a decisão da Relação de que o arguido interpôs recurso extraordinário para fixação de 
jurisprudência não é ainda uma decisão definitiva no processo, pois apenas revogou a decisão de arquivamento que julgara 
extinto o procedimento criminal pela prática de violação de segredo de justiça, tendo determinado o prosseguimento do 
processo sem decidir definitivamente se os factos concretos cuja prática é imputada ao arguido foram, ou não, 
descriminalizados, por isso não o tendo condenado nem absolvido. 

III - Da decisão, condenatória ou absolutória, poderá haver recurso ordinário e só quando os recursos ordinários se 
esgotarem, é que a decisão do processo se tornará definitiva, permitindo que seja lançada mão do recurso extraordinário. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 02-07-2009, proc. n.º 479.º/06.7TACBR.C1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0dcba5708077257380257617003519f6?OpenDocument
) 

 
I -Um dos princípios que presidem às normas processuais é o da economia processual, entendida esta como a proibição 

da prática de actos inúteis, conforme estabelece o art.º 137.º CPC, aplicável ao processo penal nos termos do art.º 4.º do 
CPP, por o princípio que lhe serve de substrato se harmonizar em absoluto com o processo penal. 

II -Há afloramentos deste princípio em diversas normas do CPP, nomeadamente no art.º 311.º, ao permitir ao juiz rejeitar 
a acusação manifestamente infundada, e no art.º 420.º, que prevê a rejeição do recurso quando for manifesta a sua 
improcedência. 

(Acórdão do STJ de 12-03-2009, proc. n.º 08P3168, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/817f446416a75cfb8025759a004b5d49?OpenDocument) 

 
A infracção das regras de competência em razão da matéria, determina a incompetência absoluta do tribunal (art.º 

101.º do CPC) que pode ser arguida pelas partes e deve ser suscitada oficiosamente pelo tribunal em qualquer estado do 
processo, enquanto não houver sentença com trânsito em julgado proferida sobre o fundo da causa (n.º 1 do art.º 102.º do 
CPC), mas não é afastada a validade e eficácia do caso julgado formal (art.º 672.º do CPC, aplicável por força do art.º 4.º do 
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CPP), pelo que se em momento anterior a Relação se pronunciara, com trânsito em julgado, pela competência material do 
tribunal a quo, não pode a questão ser ressuscitada posteriormente. 

(Acórdão do STJ de 11-12-2008, proc. n.º 08P3850, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5e69e4c41238400a8025751d0038e87b?OpenDocument
) 

 
I - Considerando o disposto nos arts. 380.º do CPP e 666.º, n.º 1, do CPC, este de aplicação subsidiária, ex vi art.º 4.º do 

CPP, há que ter bem presente que todo o acto que importe intromissão no conteúdo do julgado, ainda que a pretexto de 
simples correcção da sentença, está vedado ao julgador. 

II - Os erros de julgamento, ou suas omissões – quando existam – estão subtraídos à disciplina sumária da correcção de 
vícios ou erros materiais da sentença, até por uma razão lógica intuitiva: evitar que uma ponderação sumária e, portanto 
mais abreviada, deite por terra os fundamentos de uma sentença, necessariamente mais densamente elaborada. 

III -“Pode qualquer dos interessados no processo penal requerer ao tribunal que proferiu a sentença o esclarecimento de 
alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha; mas a intervenção do juiz não pode ir além, sob pena de violação 
das regras limitativas do seu poder jurisdicional, que nessa altura se encontra esgotado» – Ac. do STJ de 06-01-94, BMJ 
433.º, pág. 423.º. 

(Acórdão do STJ de 05-07-2007, proc. n.º 07P1398, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b0e028367805308980257371002e998d?OpenDocumen
t) 

(Acórdão do STJ de 15-02-2007, proc. n.º 06P4679, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3504a90c5b64f9f8802572de00323221?OpenDocument) 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 27-06-2002, proc. n.º 02P1232, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ad952f90fa8d2ebf8025742f0033eb5f?OpenDocument) 

 
I - Quando o direito à constituição como assistente pertencer a várias pessoas qualquer delas o pode exercer (arts. 68.º, 

n.º 1, al. d), do CPP e 113.º, n.º 4, do CP). 
II - Assim, havendo dois progenitores, ambos exercendo o poder paternal sobre uma menor ofendida, qualquer deles se 

pode constituir assistente. 
III - Questão diversa é a da representação dessa menor em juízo para efeito de ser deduzido pedido de indemnização, 

nos termos dos arts. 71.º a 84.º do CPP, uma vez que não há coincidência entre a «parte civil» e o «assistente”. 
IV - Nesta matéria, seja pela natureza civil do pedido, seja porque não há norma processual penal que se possa aplicar 

por analogia, temos de recorrer às normas do processo civil, por via do art.º 4.º do CPP. 
(Acórdão do STJ de 12-07-2006, proc. n.º 06P1948, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e23d21af520b89808025723c005308da?OpenDocument
) 

 
Não é recorrível a decisão que indeferir o requerimento de rectificações, esclarecimento ou reforma (art.º 670.º, n.º 2.º 

do CPC, aplicável por força do art.º 4.º do CPP). 
(Acórdão do STJ de 17-02-2005, proc. n.º 05P058, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d4e7ddb1f46b2d0d80256fdc005f761e?OpenDocument) 
 
A disciplina do CPP sobre a recusa de juiz é completa não encerrando qualquer lacuna cuja supressão exija o recurso às 

regras do ordenamento processual civil, no quadro do art.º 4.º do CPP. 
(Acórdão do STJ de 16-12-2004, proc. n.º 04P4540, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/795de5985eac1ef380256fe400363e43?OpenDocument) 
 
1 - Deverá ser sempre admitido para o STJ o recurso de decisão da Relação, quando o respectivo fundamento for a 

ofensa ou violação do caso julgado, por aplicação subsidiária das regras do processo civil (art.º 678.º, n.º 2.º do CPC) por 
força do art.º 4.º do CPP87 e por aplicação dos princípios próprios do processo penal. 

2 - Os interesses protegidos pelas normas que permitem o recurso em caso de violação de caso julgado são de ordem 
pública, totalmente transponíveis para o processo penal, onde se impõem por maioria de razão, tanto mais que aqui se 
busca, com especial força, a verdade material (cfr. n.º 1 do art.º 340.º do CPP) que não consente a manutenção de decisões 
judiciais transitadas em julgado contraditórias, antes de esgotada a possibilidade da sua redução por via do recurso. 

3 - Sendo o fundamento do recurso a ofensa de caso julgado, é necessário que essa ofensa se impute à decisão recorrida. 
Tendo esta reconhecido que a decisão de um tribunal inferior ofendeu caso julgado, já não é pode o n.º 2 do art.º 678.º do 
CPC abrir a via do recurso ordinário para outro tribunal. 

4 - Assim que a admissibilidade deste fundamento autónomo de recurso limita-se a assegurar o duplo grau de jurisdição. 
A possibilidade de ser interposto recurso para o STJ com este fundamento está limitada aos casos em que a decisão que 
alegadamente viola caso julgado é de um Tribunal da Relação. 

5 - Sendo o fundamento do recurso a ofensa de caso julgado, é então necessário que essa ofensa seja imputada à decisão 
recorrida. Se esta reconheceu que a decisão de um tribunal inferior ofendeu caso julgado, se já conheceu da questão da 
violação do caso julgado, não se abre a via do recurso ordinário para outro tribunal. 

6 - Se a questão da violação do caso julgado pela decisão da 1.ª instância foi já suscitada perante a Relação que dela 
conheceu, foi assegurado quanto a ela o duplo grau de jurisdição, pelo que a invocação da violação do caso julgado não 
pode abrir a via de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, o que conduz à rejeição do recurso - n.º 1 do art.º 420.º do 
CPP. 

(Acórdão do STJ de 08-03-2001, proc. n.º 01P146, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3fb1d3153fd5f8d18025712b004fcc9f?OpenDocument) 

 
1 - Deverá ser sempre admitido para o STJ o recurso de decisão da Relação, quando o respectivo fundamento for a 

ofensa ou violação do caso julgado, por aplicação subsidiária das regras do processo civil (art.º 678.º, n.º 2.º do CPC) por 
força do art.º 4.º do CPP87 e por aplicação dos princípios próprios do processo penal. 

2 - Os interesses protegidos pelas normas que permitem o recurso em caso de violação de caso julgado são de ordem 
pública, totalmente transponíveis para o processo penal, onde se impõem por maioria de razão, tanto mais que aqui se 
busca, com especial força, a verdade material (cfr. n.º 1 do art.º 340.º do CPP) que não consente a manutenção de decisões 
judiciais transitadas em julgado contraditórias, antes de esgotada a possibilidade da sua redução por via do recurso. 

3 - Sendo o fundamento do recurso a ofensa de caso julgado, é necessário que essa ofensa se impute à decisão recorrida. 
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Tendo esta reconhecido que a decisão de um tribunal inferior ofendeu caso julgado, já não é pode o n.º 2 do art.º 678.º do 
CPC abrir a via do recurso ordinário para outro tribunal. 

4 - Assim que a admissibilidade deste fundamento autónomo de recurso limita-se a assegurar o duplo grau de jurisdição. 
A possibilidade de ser interposto recurso para o STJ com este fundamento está limitada aos casos em que a decisão que 
alegadamente viola caso julgado é de um Tribunal da Relação. 

5 - O STJ ao fixar jurisprudência no sentido de que «a decisão judicial genérica transitada e proferida ao abrigo do artigo 
311.º, n.º 1, do CPP, sobre a legitimidade do Ministério Público, não tem o valor de caso julgado formal, podendo até à 
decisão final ser dela tomado conhecimento", afastou a aplicabilidade ao processo penal do seu Assento de 1.2.63, ex vi do 
art.º 4.° do CPP. 

6 - Sendo o estatuto do assistente dinâmico e reversível, o despacho que admite a sua intervenção apenas faz caso 
julgado rebus sic standibus". 

(Acórdão do STJ de 08-02-2001, proc. n.º 00P3993, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/adec93b39b742af680257124006664f0?OpenDocument) 

 
Não constitui nulidade insanável, a circunstância de um julgamento ter decorrido perante tribunal colectivo quando o 

deveria ser perante tribunal singular: com efeito, ainda que o julgamento devesse obedecer à forma de processo comum 
singular, daí não decorreria qualquer nulidade de julgamento, face ao princípio geral constante do artigo 199.º, do Código 
de Processo Civil (aplicável, em processo penal, por força do art.º 4. do CPP) segundo o qual, havendo erro na forma de 
processo, só se anulam os actos que não possam ser aproveitados e que só não podem ser aproveitados quando do facto 
em que consiste o erro, resultar diminuição das garantias do arguido, o que aconteceria na situação inversa (julgamento 
pelo tribunal singular quando o deveria ser pelo tribunal colectivo, mas não ocorre na consignada na qual, pelo contrário, 
sempre se verificaria um acréscimo daquelas garantias. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00038391, de 26-05-1999, proc. n.º 99P455, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e3eab6ad7a18fc9a80256a4e0030c2a6?OpenDocument) 

 
I - Se bem que a atenuação especial da pena, prevista no artigo 4.º do DL 401.º/82, de 23 de Setembro, não seja de 

aplicação obrigatória, uma vez que o juiz, para a aplicar, tem de ter sérias razões para crer que de tal atenuação resultam 
vantagens para a reinserção social do jovem condenado, não está, porém, o Tribunal, dispensado de se pronunciar sobre a 
conveniência ou inconveniência da aplicação do regime, justificando a posição que adoptar, ainda que no sentido da não 
aplicação. 

II - A omissão de pronúncia sobre esta matéria, constitui nulidade, nos termos do artigo 668.º, n. 1, alínea d), do CPC, 
aplicável «ex vi» do artigo 4.º do CPP (cfr. artigo 379.º, n. 1, alínea c), na redacção da Lei 59/98, de 25 de Agosto). 

III - Não é sequer necessária que tal nulidade seja arguida, pois que o próprio artigo 4.º do DL 401.º/82 impõe ao juiz o 
dever de se pronunciar sobre esta matéria, donde que o Supremo Tribunal de Justiça, a verificar-se tal nulidade, pode 
conhecer dela oficiosamente. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00037579, de 15-04-1999, proc. n.º 99P224, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/abd6132fc4f70e3d802568fc003bb63a?OpenDocument) 

 
I - De acordo com o artigo 712.º, n. 2.º do CPC, aplicável por força do disposto no artigo 4.º do CPP, o colectivo pode 

pronunciar-se, na petição do julgamento, sobre factos não abrangidos na decisão que ordenou o reenvio, com o fim 
exclusivo de evitar contradições entre aqueles e os outros que constam da referida decisão. 

II - O profundo desgosto decorrente da perda de um filho único, com pouco mais de nove anos de idade, que revelava 
boas qualidades como aluno aplicado e em quem os pais punham todas as suas expectativas, por ser facto notório, não 
precisa de ser provado. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00036535, de 13-01-1999, proc. n.º 98P1179, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/960e21686eb65de2802568fc003b9ece?OpenDocument) 

 
Não há ofensa de caso julgado formal quando o tribunal superior não toma conhecimento do recurso por não ser 

admissível não obstante o mesmo ter sido admitido pelo tribunal inferior, face ao disposto no artigo 687.º, n. 4.º do Código 
de Processo Civil, aplicável em processo penal por força do artigo 4.º do CPP. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00034881, de 23-09-1998, proc. n.º 98P766, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a82f88989cf01e00802568fc003b80bf?OpenDocument) 

 
I - Não é admissível reclamação de uma decisão judicial que julgou uma anterior reclamação. 
II - A orientação jurisprudencial de que não há reclamação de uma decisão que julgou uma reclamação anterior, assenta 

no estatuído no artigo 670.º, n. 2, do CPC, aplicável subsidiariamente em processo penal «ex vi» do disposto no artigo 4.º 
do CPP. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00034519, de 04-03-1998, proc. n.º 97P282, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/da1291984ba6e819802568fc003b9fc7?OpenDocument) 

 
4- Acórdãos dos TR 
 

1. Não conhecendo embora da matéria de facto em processo contra-ordenacional, a Relação não está dispensada do 
exame da sentença por via dos vícios do art. 410º, nº 2 do CPP, aplicável em processo contra-ordenacional ex vi art. 41º do 
RGCO. 

2. Consubstancia um «incidente manifestamente infundado» para os efeitos previstos no art. 670.º do CPC, aplicável em 
processo contra-ordenacional ex vi arts. 4º do CPP e 41º do RGCO, o «pedido de esclarecimento de ambiguidades» de 
decisão que já se pronunciara sobre arguições de nulidades do acórdão que decidira o recurso da sentença. 

(Ac. TRE de 19-05-2015, em 
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/dae14e1cc5a96e9780257e54004bbc67?OpenDocument
) 

 
Nas decisões judiciais não impugnáveis por via de recurso o trânsito em julgado verifica-se findo o prazo de dez dias para 

arguição de nulidades ou apresentação de pedido de reforma (correcção) ou de aclaração, por aplicação subsidiária do 
art.º 677º (art.º 628º do novo diploma) do CPC de 1961, ex vi do art. 4º, do Código de Processo Penal e em atenção ao 
prazo-regra fixado no n.º 1 do art. 105.º do Código de Processo Penal. 

Ac. TRE de 17-03-2015, em 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a82f88989cf01e00802568fc003b80bf?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/da1291984ba6e819802568fc003b9fc7?OpenDocument
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http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/9bd2eaa0f44f2f2c80257e22003ce322?OpenDocument) 
 
I-Há impossibilidade de decisão da questão cível enxertada, em sede penal, enquanto o arguido/demandado não for 

notificado da dedução do pedido cível contra si deduzido. 
II- Em sede processual penal, impõe-se a notificação pessoal do arguido/demandado (seja por via postal, sendo o TIR 

válido, seja por contacto pessoal), e não sendo esta possível, não há lugar à aplicação subsidiária de normas do Código de 
Processo Civil, ao abrigo do disposto do art.º 4.º, do CPP, por não haver lacuna que deva ser integrada, o que exclui a 
aplicação das regras da citação edital (art.º 248.º, CPC). 

III-Tal situação, de impossibilidade de notificação pessoal do demandado, impede o demandante de ver apreciado o seu 
pedido, o que configura uma situação de grande desvantagem na manutenção da adesão, a justificar que o tribunal, ao 
abrigo da disposição cautelar prevista no n.º 3 do art.º 82.º do CPP, remeta oficiosamente as partes para os meios comuns. 

(Acórdão do TRL, de 18-12-2013, proc. n.º 1319/09.0TACSC.L1-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2c5beb44d989585280257cfd004a3212?OpenDocument) 

 
I - Os três dias de dilação a que se reporta o n.º 2, do art.º 113.º do Código de Processo Penal, terão de ser, todos eles, 

dias úteis. 
II- Com efeito, não será aqui de aplicar o mesmo regime previsto para o processo civil pois que se o legislador penal 

quisesse consagrar o regime estabelecido no art.º 254.º, n.º 2 do Código de Processo Civil, tê-lo-ia dito ou bastar-lhe-ia 
remeter-se ao silêncio, pois que, sendo o Código de Processo Penal omisso, aplicar-se-iam as normas do processo civil que 
se harmonizem com o processo penal (art.º 4.º do CPP). Assim, na ausência de regulamentação sobre a matéria, haveria 
que recorrer à norma do n.º 2 do cit. art.º 254.º. 

III – Por outro lado, existe também uma razão de ordem gramatical que leva a que se deva interpretar o art.º 113.º, n.º 2, 
como se reportando a três dias úteis, pois que o substantivo dia é precedido do número ordinal terceiro, que significa o 
último de uma série de três e, assim sendo, o útil que é essencial do dia e sendo este dia útil o último de uma série de três, 
necessária é a existência de dois dias úteis que lhe antecedem. 

(Acórdão do TRL, de 14-05-2010, proc. n.º 9/09.GCTVD-A.L1-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/662cdfba821ad4608025779f004ef8e7?OpenDocument) 

 
V. Verifica-se uma violação clara do princípio da plenitude e assistência dos juízes, consagrado no art.º 654.º n.º 1 do 

CPC, aplicável ex vi do art.º 4.º do CPP, a qual configura uma nulidade insanável, nos termos do art.º 119.º al. a), 2.ª parte 
do CPP, e conduz à nulidade da audiência de julgamento e subsequente acórdão, que abrange os arguidos recorrentes e a 
arguida não recorrente, por estar em relação de comparticipação com aqueles e não se fundar em motivos estritamente 
pessoais, pelo que o julgamento tem que ser anulado e ordenada a sua repetição na totalidade, com observância do 
disposto no art.º 654.º do CPC. 

(Acórdão do TRL, de 12-11-2009, proc. n.º 41/04.9PBEVR.L1-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c0229b61c9f075438025768c005395df?OpenDocument) 

 
I - As decisões que concedam, denegam ou revogam a liberdade condicional, apesar de serem formalmente despachos, 

conforme arts 485.º /6 e 486.º /4 do CPP, devem conter os requisitos das sentenças, por aplicação/integração analógica 
permitida em processo penal, nos termos do disposto no art.º 4.º do CPP. 

II - Com efeito, a concessão ou não da liberdade, exige uma fundamentação adequada em tudo idêntica às sentenças 
pois implica uma ponderação cuidada de cada caso, que não se compadece com uma fundamentação superficial que fique 
aquém do que exige o disposto no art.º 374.º /2 do CPP, além do mais, porque só este tipo de fundamentação permite que 
a decisão seja verdadeiramente sindicável em sede de recurso. 

III - Só um tal entendimento permite dar verdadeiro significado e sentido à possibilidade de recurso destes despachos, 
consagrada legalmente, como se referiu, pela reforma operada pela Lei 48/2007, de 29/08, que, assim, veio corrigir a 
inconstitucionalidade apontada pelo acórdão do TC com o n.º 638/2006, este fazendo eco da doutrina que reclamava este 
direito para os reclusos. 

(Acórdão do TRL, de 14-10-2009, proc. n.º 8027/06.2TXLSB-A.L1-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ae07c30d89beb73e80257669005eb211?OpenDocument
) 

 
As decisões que denegam ou revogam a liberdade condicional, apesar de serem formalmente despachos, conforme arts. 

485.º, n.º 6 e 486.º, n.º 4, do CPP, devem conter os requisitos das sentenças, por aplicação/integração analógica permitida 
em processo penal, nos termos do disposto no art.º 4.º, do CPP. 

(Acórdão do TRL, de 01-10-2009, proc. n.º 6877/07.1TXLSB-A.L1-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9fdf65a6fef3c0608025765800502470?OpenDocument) 

 
1. A selecção da matéria de facto não pode conter qualquer valoração de factos, segundo a interpretação ou a aplicação 

da lei ou qualquer juízo, indução ou conclusão jurídica, pelo que as questões de direito que constarem da selecção da 
matéria de facto devem considerar-se não escritas (art.º 646.º, n.º 4, 1ª parte, CPC, ex vi do art.º 4.º, CPP). 

2. É patente, tendo em conta as datas em que tiveram lugar os factos em causa e o constante da matéria de facto 
apurada que o recorrente agiu dolosamente, ou seja, com a intenção de – pelo menos – fazer integrar na esfera patrimonial 
da empresa de que era administrador as quantias em dívida ao fisco (dolo de apropriação). 

3. Se o recorrente não teve o propósito de enriquecer ele próprio, é verdade que com a sua actuação teve intenção de 
enriquecer a sociedade, na medida em que esse dinheiro integrou o património da sociedade. A sociedade beneficiou o seu 
património com os montantes não pagos ao Estado e, nessa medida, “enriqueceu” pelo que em face do preceituado no 
art.º 6.º do RGIT se encontra plenamente satisfeita quanto ao arguido a previsão típica do crime em apreço. 

4. A redução oficiosa da condenação é possível por aplicação da regra da reformatio in melius (art.º 409.º, CPP, a 
contrario), entendimento que é corolário dos amplos poderes de cognição de que gozam os Tribunais Superiores em 
matéria de indagação e aplicação do direito (v.g. no plano da qualificação jurídica e, em geral, da aplicação das regras de 
direito), poderes só limitados em função da proibição da reformatio in pejus. 

(Acórdão do TRL, de 05-07-2006, proc. n.º 5303/2006-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/954f2d7d208e08b8802571b7003641c9?OpenDocument
) 

 
O artigo 456.º do Código de Processo Civil, que prevê a condenação por litigância de má fé, é, subsidiariamente, aplicável 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/9bd2eaa0f44f2f2c80257e22003ce322?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2c5beb44d989585280257cfd004a3212?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/662cdfba821ad4608025779f004ef8e7?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c0229b61c9f075438025768c005395df?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ae07c30d89beb73e80257669005eb211?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ae07c30d89beb73e80257669005eb211?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9fdf65a6fef3c0608025765800502470?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/954f2d7d208e08b8802571b7003641c9?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/954f2d7d208e08b8802571b7003641c9?OpenDocument
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no processo penal, por força do disposto no artigo 4.º do Código de Processo Penal. 
(Acórdão do TRL, de 09-11-2005, proc. n.º 7995/2001-3, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/58c715ca1138e97e802570b900556bba?OpenDocument
) 

 
I – As particulares características do processo penal, que não pode reconduzir-se a um processo de «partes» e em que 

valem as particulares garantias de processo elencadas, maxime, no artigo 32.º da Constituição, não consentem a aplicação, 
ex vi do disposto no artigo 4.º do Código de Processo Penal, das normas ínsitas no artigo 456.º do Código de Processo Civil 
e, assim, da condenação do arguido como litigante de má fé. 

II – Sem embargo, não se vê óbice à aplicação, por tal via, do disposto no artigo 459.º do CPP, em casos de evidente 
responsabilidade do mandatário/advogado, devendo dar-se conhecimento da situação e materialidade subjacente, para os 
efeitos ali prevenidos, à Ordem dos Advogados. 

(Acórdão do TRL, de 12-10-2005, proc. n.º 4040/2005-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fd6e68705c3002e7802570c00051993b?OpenDocument) 

 
A Lei n.º 93/99, de 14 de Julho (Lei de Protecção de Testemunhas em Processo Penal), ao estatuir, no seu artigo 3.º, que 

é reduzido a metade o prazo de recurso das decisões nela previstas, não exclui a aplicação do regime geral estabelecido no 
artigo 145.º, n.º 5, do Código de Processo Civil, aplicável ex vi do artigo 4.º do Código de Processo Penal, que permite a 
prática de actos processuais dentro dos três primeiros dias úteis subsequentes ao termo do prazo. 

(Acórdão do TRL, de 17-05-2005, proc. n.º 4694/2005-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/32ad8b263ea06d0e80257022004daaba?OpenDocument
) 

 
I – Nos termos do art.º 39.º, n.º 2 do C.P.C., aplicável por força do art.º 4.º do C.P.P., a renúncia ao mandato apenas 

produz efeitos a partir da sua notificação ao mandante, mantendo-se até essa data todos os efeitos do mandato, sem a 
ocorrência de qualquer causa de suspensão de prazo para interpor recurso. 

II – Se o prazo para interpor recurso decorreu antes da notificação ao mandante da renúncia do primitivo mandato 
forense, não é tempestivo o recurso interposto pelo mandatário oficioso posteriormente nomeado. 

(Acórdão do TRL, de 17-05-2005, proc. n.º 1808/2005-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d2668def01161803802571ab003b57af?OpenDocument) 

 
I – Após prorrogação por vários períodos do prazo para que o arguido pagasse as indemnizações aos ofendidos, 

pagamento esse que era condição resolutiva da suspensão da execução da pena de prisão em que fora condenado, veio o 
tribunal colectivo a decidir revogar a suspensão da execução da pena determinando a pena de prisão a cumprir pelo 
recorrente após aplicação dos perdões resultantes das aplicáveis leis de clemência. 

II – Já após o trânsito desse acórdão e já detido em cumprimento de pena veio o arguido/recorrente requerer a sua 
audição nos termos do art.º 495.º, n.º 2 do C.P.P., a prorrogação do prazo para cumprir as já referidas obrigações 
pecuniárias e a sua imediata restituição à liberdade. 

III – Tal pretensão foi indeferida e o recurso apresentado de tal despacho de indeferimento é de rejeitar, por manifesta 
improcedência. 

IV – É que “...com a decisão que revogou a suspensão de execução da pena, esgotou-se o poder jurisdicional acerca da 
referida matéria, conforme resulta do art.º 666.º, n.º s 1 e 3 do CPC, aplicável por força do art.º 4.º do CPP...As razões que 
o arguido ora invoca deviam ter sido usadas como fundamento de recurso a interpor da decisão que revogou a suspensão 
da execução da pena mas que oportunamente não interpôs”. 

(Acórdão do TRL, de 20-01-2004, proc. n.º 10861/2003-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/99abd22dab757f9680256e38004276db?OpenDocument
) 

 
O convite dirigido a um sujeito processual para suprir uma omissão é, de acordo com o disposto no art.º 508.º, n.º 5, do 

CPC, aplicável "ex vi" do art.º 4.º, do CPP, irrecorrível. 
(Acórdão do TRL, de 08-10-2002, proc. n.º 0044295, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d3283a3a729af42b80256cb1003a0fde?OpenDocument) 
 
É de julgar extinto o recurso por inutilidade superveniente da lide nos termos do art.º 287.º - e) do C.P.Civil aplicável ex 

vi do art.º 4.º do C.P.P. quando a decisão sob recurso foi ultrapassada por nova e mais actual decisão. 
(Acórdão do TRL, de 23-08-2002, proc. n.º 0065853, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1a70b33c1303f6a280256c600041d570?OpenDocument) 
 
Havendo matéria relevante para a decisão não considerada provada nem não provada, a sentença é nula, devendo ser 

reformulada pelos mesmos juízes (caso contrário, não sendo possível) observar-se-á o disposto no art.º 654.º, n.º 3, do CPC, 
aplicável ex vi do preceituado no art.º 4.º do CPP. 

(Acórdão do TRL, de 23-07-2002, proc. n.º 0087359, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a73d4271b1938b9680256cc2003758d7?OpenDocument
) 

 
É de aplicar em processo penal (ex vi do art.º 4.º do C.P.P.), a norma do processo civil (art.º 670.º, n.º 2 do C.P.C.) que 

determina que do despacho que indefere o requerimento de rectificação, esclarecimento ou reforma não cabe recurso. 
(Acórdão do TRL, de 04-07-2001, proc. n.º 0080063, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5bc75676ee8e719a80256ad4002fca59?OpenDocument) 
 
Em caso de insuficiência dos elementos que hajam de instruir o pedido de alargamento da extradição (art.º s 53.º n.º 1 

do dec.lei 43/91 de 22Jan e 51 n.º 1 da Lei 144/99 de 31Ago), a sanção contra tal ineptidão será, no despacho liminar, a 
rejeição do pedido e o arquivamento do processo (art.º 53.º n.º 2 do dec. lei 43/91 e 51 n.º 1 da Lei 144/99) e, numa fase 
mais adiantada do processo, a anulação de todo o processado (art.º 193.º n.º 1 do CPC) e a absolvição o requerido da 
instância (art.ºs 4.º do CPP e 288.º do CPC). 

(Acórdão do TRL, de 25-01-2000, proc. n.º 0010315, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/19b9de4f5356409e802568ab004cf64c?OpenDocument) 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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A prática de facto inequivocamente incompatível com a vontade de recorrer importa, tanto em processo civil (art.º 681.2 

e 3 do CPC), como em processo penal (art.º 4.º do CPP), a perda - por aceitação tácita da decisão - do direito de recorrer. 
(Acórdão do TRL, de 02-03-1999, proc. n.º 0008165, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5c882f4853a22e6e8025696500498174?OpenDocument) 
 
I - A norma do n. 1 do artigo 150.º do CPC é aplicável subsidiariamente ao processo penal, por força do artigo 4.º do CPP. 
II - No caso de remessa pelo correio, a data do acto processual é a da efectivação do respectivo registo postal. 
(Acórdão do TRL, de 30-09-1998, proc. n.º 0047993, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/33a10046434d82e98025680300057de3?OpenDocumen
t) 

 
Artigo 5.º 
Aplicação da lei processual penal no tempo 
1 - A lei processual penal é de aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos actos realizados na 

vigência da lei anterior. 
2 - A lei processual penal não se aplica aos processos iniciados anteriormente à sua vigência quando 

da sua aplicabilidade imediata possa resultar: 
a) Agravamento sensível e ainda evitável da situação processual do arguido, nomeadamente uma 

limitação do seu direito de defesa; ou 
b) Quebra da harmonia e unidade dos vários actos do processo. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 5.º 
(Aplicação da lei processual penal no tempo) 
1 - A lei processual penal é de aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos actos realizados na vigência da lei 
anterior. 
2 - A lei processual penal não se aplica aos processos iniciados após a sua vigência quando da sua aplicabilidade imediata 
puder resultar: 
a) Agravamento sensível e ainda evitável da situação processual do arguido, nomeadamente uma limitação do seu direito 
de defesa; ou 
b) Quebra da harmonia e unidade dos vários actos do processo. 

- DL n.º 387-E/87, de 29/12 
Artigo 5.º 
2- A Lei processual penal não se aplica aos processos iniciados anteriormente à sua vigência quando da sua aplicabilidade 
imediata possa resultar: 
a)... 
b)... 
 

2- Acórdãos do TC 
 
a) Inadmissibilidade de recurso de algumas decisões instrutórias 
 

477/2011 
Não julga inconstitucional a norma contida nos artigos 5.º, n.º 1 e n.º 2, alíneas a) e b), 310.º, n.º 1, e 399.º do CPP, na 

interpretação segundo a qual a inadmissibilidade do recurso de decisão instrutória que pronuncie o arguido pelos factos 
constantes da acusação na parte em que aprecia nulidades e outras questões prévias ou incidentais, prevista na redacção 
dada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto ao artigo 310.º, n.º 1 do CPP, é aplicável aos processos instaurados antes da 
sua entrada em vigor. 

 
247/2009 
Não julga inconstitucional a norma contida nos artigos 5.º, n.º 1 e 2, e 310.º, n.º 1, do CPP (CPP), na interpretação 

segundo a qual a inadmissibilidade do recurso da decisão instrutória na parte em que aprecia nulidades e outras questões 
prévias ou incidentais, prevista na redacção dada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto ao artigo 310.º, n.º 1, do CPP., é 
imediatamente aplicável aos processos pendentes. 

 
b) Inadmissibilidade de recurso de alguns acórdãos condenatórios 
 

551/2009 
A norma que se extrai dos artigos 5.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), e 400.º, n.º 1, alínea f), do CPP, este último na redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, interpretada no sentido de que, em processos iniciados anteriormente à 
vigência da Lei n.º 48/2007, não é admissível recurso de acórdãos condenatórios proferidos, em recurso, pelas relações, 
que confirmem decisão de 1ª instância, proferida após a entrada em vigor da referida lei, e apliquem pena de prisão não 
superior a 8 anos, não viola o artigos 29.º e 32.º, n.º 1, da Constituição, não sendo, por isso, inconstitucional. 

 
263/2009 
Não julga inconstitucional a norma dos artigos 432.º n.º 1 alínea b) e 400.º n.º 1 alínea f) do CPP, na redacção da Lei n.º 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5c882f4853a22e6e8025696500498174?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/33a10046434d82e98025680300057de3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/33a10046434d82e98025680300057de3?OpenDocument
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20110477.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090247.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090551.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090263.html
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48/2007 de 29 de Agosto, em conjugação com o disposto no artigo 5.º n.º 1 e n.º 2 alínea a) do mesmo Código, 
interpretada no sentido de que, em processos iniciados anteriormente à vigência da Lei n.º 48/2007, não é admissível 
recurso de acórdãos condenatórios proferidos, em recurso, pelas relações, que confirmem decisão de 1.ª instância, 
proferida após a entrada em vigor da referida lei, e apliquem pena de prisão não superior a 8 anos. 

 
3- Acórdãos do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

5/2013 
Instaurado processo de contra-ordenação laboral em data anterior à entrada em vigor da Lei n.º 107.º/2009, de 14 de 

Setembro, à contagem do prazo de impugnação judicial da decisão da autoridade administrativa que, já na vigência deste 
último diploma, aplique uma coima, é aplicável o novo regime nele introduzido pelo número 1 do seu artigo 6.º, correndo o 
prazo de forma contínua, não se suspendendo por isso aos sábados, domingos e feriados. 

DR 33, SÉRIE I, de 15-02-2013: Diário da República - Base de Dados Jurídicas 
 
4/2009 
Nos termos dos artigos 432.º, n.º 1, alínea b), e 400.º, n.º 1, alínea f), do CPP, na redacção anterior à entrada em vigor da 

Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, é recorrível o acórdão condenatório proferido, em recurso, pela relação, após a entrada 
em vigor da referida lei, em processo por crime a que seja aplicável pena de prisão superior a oito anos, que confirme 
decisão de 1.ª instância anterior àquela data. 

DR 55, SERIE I, de 19-03-2009: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 

4- Acórdãos do STJ 
 

As normas processuais penais pelas quais se há-de aferir da legalidade de meios de obtenção de prova são as que se 
encontravam em vigor à data em que os mesmos foram autorizados, concretizados e validados, tendo-se em conta em 
sede de aplicação de direito intertemporal processual, o princípio geral constante do artigo 5.º, n.º 1, do CPP. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 11-06-2014, proc. n.º 14/07.0TRLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e22652275680718b80257d15004292f6?OpenDocument
) 

 
I - Como se refere na fundamentação do AUJ n.º 4/2009, para efeitos da conjugação do regime dos recursos com o art.º 

5.º, n.º 2, al. a), do CPP, o regime a aplicar é o que vigorar na data em que pela primeira vez se verificaram no processo, em 
concreto, os pressupostos do exercício do direito ao recurso, isto é, na data da decisão da 1.ª instância. Ora, nos termos do 
art.º 432.º, n.º 1, al. b), do CPP, «recorre-se para o Supremo Tribunal de Justiça (...) das decisões que não sejam irrecorríveis 
proferidas pelas relações, em recurso, nos termos do artigo 400.º.°». E a al. f) do n.º 1 deste art.º 400.º declara irrecorríveis 
«os acórdãos proferidos, em recurso, pelas relações, que confirmem decisão de 1.ª instância e apliquem pena de prisão não 
superior a 8 anos». 

II - No caso, a declaração sobre a perda de bens a favor do Estado não é mais do que uma consequência da condenação 
e, como tal, sem autonomia como fundamento de recorribilidade. O acórdão do Tribunal da Relação é, assim, também 
insusceptível de recurso no segmento em consideração. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 08-01-2014, proc. n.º 109.º/08.2TAETR.P1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dd578c212ed92a6780257c60005a387a?OpenDocumen
t) 

 
O princípio da aplicabilidade imediata das normas processuais penais «proprio sensu» sofre as três seguintes 

restrições: a quebra de harmonia e unidade dos vários actos (i); o agravamento sensível e ainda evitável da posição do 
arguido, designadamente dos seus direitos de defesa (ii); a preservação dos actos validamente praticados no domínio da 
lei anterior (iii). 

(AC. STJ de 20-06-2012, CJ (STJ), 2012, T2, pág. 206) 
 
I. O recurso foi interposto de decisão confirmatória, em parte, de condenação proferida na 1.ª instância, sendo que é 

reformulação de um acórdão anterior, que foi anulado, proferidos um e outro, já na vigência do novo regime de recursos, 
introduzido pela Lei 48/2007, de 29-08. 

II. A lei reguladora da admissibilidade dos recursos é a que vigora no momento em que é proferida a decisão de que se 
recorre. 

III. Durante muito tempo no STJ discutiu-se o que se devia entender por decisão recorrida, se esta era apenas a decisão 
proferida em recurso pelo Tribunal da Relação, atendendo à decisão então em recurso, ou se devia atender-se à data da 
decisão proferida na 1.ª instância, por aí nascer o direito ao recurso e haver que garantir a sua efectivação. 

IV. A solução de atender à data da decisão da 1.ª instância foi adoptada como critério a seguir no Ac. de Fixação de 
Jurisprudência n.º 4/2009, de 18-02. 

Ac. STJ de 7-11-2012, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/74166d4528786d5a80257ac4003566ee?OpenDocumen
t) 

 
Os actos processuais são regulados pela lei que vigorar na data em que forem praticados, expressão do princípio 

tempus regit actum, consagrado no art.º 5.°, n. 1, do CPP, que expressamente acautela a validade dos actos processuais 
realizados na vigência da lei anterior. E o n.º 2 proíbe a aplicação da lei nova a processos (e não actos) iniciados antes da 
sua vigência se, da aplicação imediata, resultar alguma das consequências descritas nas suas duas alíneas. Por isso, tendo 
aqueles actos processuais (no caso, comunicação da alteração substancial dos factos e procedimentos subsequentes) sido 
praticados quando vigorava a anterior versão do art.º 359.º.°, não é lícito chamar à sua regulamentação a nova versão do 
preceito por, em seu entender, lhe ser mais favorável. Tanto mais que a comunicação feita e os procedimentos então 
adoptados ficaram entretanto cobertos pela força do caso julgado. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 29-03-2012, proc. n.º 1239/03.2GCALM.L1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6084c23195a5992b80257a300036cd39?OpenDocument
) 

 
Para efeitos de conjugação do regime dos recursos com o disposto no art.º 5.º, n.º 2, al. a), do CPP, o regime aplicável 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2013/02/03300/0095300975.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/02/03300/0095300975.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e63780a7347e0a6980257afb0057763a?OpenDocument
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2009/03/05500/0175201762.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/03/05500/0175201762.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8e0a119937ab01188025757c0052bba3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e22652275680718b80257d15004292f6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e22652275680718b80257d15004292f6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dd578c212ed92a6780257c60005a387a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dd578c212ed92a6780257c60005a387a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/74166d4528786d5a80257ac4003566ee?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/74166d4528786d5a80257ac4003566ee?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6084c23195a5992b80257a300036cd39?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6084c23195a5992b80257a300036cd39?OpenDocument
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deve ser o que vigorava na data em que, pela primeira vez, se verificaram no processo, em concreto, os pressupostos do 
exercício do direito ao recurso, não havendo a considerar qualquer questão no âmbito da sucessão de regimes. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 19-01-2011, proc. n.º 421.º/07.8PCAMD.L1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/844780b631d917368025783900406775?OpenDocumen
t) 

 
I -As normas sobre a duração dos prazos de prisão preventiva apresentam-se com uma natureza mista: elas são normas 

processuais penais formais porque regem sobre as condições em que se desenvolve a marcha do processo, mas também de 
cunho substantivo, material, normas processuais materiais, na distinção traçada por A. Taipa de Carvalho, in Sucessão de 
Leis Penais, pág. 218.º, na esteira de Henriques da Silva e Caeiro da Mata (Lições de Processo Penal, 1912, pág. 31), por 
implicarem com o direito fundamental da liberdade individual, que pré-conformam e modelam. É preciso não confundir, 
escreve o praxista Henriques da Silva, as leis formulárias propriamente ditas com as relativas aos direitos individuais. 

II - E, por isso, na sucessão de leis disciplinando diversamente o regime da prisão preventiva, elas devem ser de 
aplicação imediata – art.º 5.º, n.º 1, do CPP –, salvo se importarem ao arguido um agravamento sensível para a sua 
posição processual ou quebra para a harmonia, para a unidade processual, hipótese – als. a) e b) do n.º 2 – em que cessa 
aquela imediata aplicabilidade a todos os processos pendentes. 

III - Se, para a intenção de verdade e justiça por que esteja determinada a lei nova, se mostre intolerável a persistência da 
lei anterior, esta cede ante aquela, embora o respeito pelo desenvolvimento dos actos e seus efeitos praticados e 
produzidos à sombra da lei antiga enquanto integrados numa dinâmica unitária hajam, em princípio, de respeitar-se, até 
como forma de se evitar contradições normativas, repudiadas pela unidade do sistema, que proscreve corpúsculos que a 
contradigam. E sempre que da aplicabilidade da lei nova resulte um agravamento da sua posição ou limitação do seu direito 
de defesa rege a lei antiga, impondo a aplicação retroactiva da lei nova se mais benéfica for para o arguido. 

IV - A Lei 48/2007, de 29-08, redefinindo o regime da prisão preventiva, contemplou o CPP, no seu art.º 215.º, n.º 6, com 
uma posição inovadora, agravativa em geral do regime antecedente, alargando os prazos de prisão preventiva, em 
condições muito especificadas, na medida em que dispôs que no caso de o arguido ter sido condenado a pena de prisão em 
1.ª instância e a sentença condenatória ter sido confirmada em sede de recurso ordinário, o prazo máximo da prisão 
preventiva eleva-se para metade da pena que tiver sido fixada. Nesta especial hipótese a norma do art.º 215.º, n.º 6, do 
CPP, ditada por compreensíveis razões, ligadas à forte probabilidade de acerto do decidido e a última instância de recurso 
também o manter, prevalece sobre a regra enunciativa do regime de máxima duração da prisão preventiva, em geral, 
contida no n.º 3, do citado art.º 215.º. Esta norma do art.º 215.º, n.º 3, do CPP, na redacção actual, mitigando a duração do 
prazo, constitui o contrapolo da norma do n.º 6, a que vem de se aludir, alongando-o, por atendíveis razões. 

V - No caso em apreço, a pena confirmada pela Relação, pendendo recurso desta no STJ, é a pena efectivamente 
aplicada, a pena de conjunto, e não qualquer das penas parcelares, com o que a duração da prisão preventiva, tendo em 
vista que, em cúmulo, nos presentes autos de onde surte a petição de habeas corpus, foi de 7 anos de prisão, a prisão 
preventiva pode ascender a 42 meses de prisão (3 anos e 6 meses). 

VI - Quando no preceito do art.º 215.º, n.º 7, do CPP, se determina que a existência de vários processos, em pendência, 
contra o arguido por crimes praticados antes de lhe ser aplicada a prisão preventiva, o que sucede nestes autos desde 07-
10-2009, não se permite exceder os prazos previstos no art.º 215.º do CPP, tem-se em vista o caso de um arguido, tendo 
sido colocado à ordem de vários processos, onde cumpriu prisão preventiva, excedendo-se, de forma incontrolada, 
globalmente, os prazos máximos previstos de prisão preventiva no enunciado do art.º 215.º, do CPP, com o que se propõe 
evitar que o arguido transite de um processo para outro, eternizando-se aquela extrema medida de coacção. 

VII - O arguido acumula todas as prisões preventivas já sofridas ao longo do seu percurso criminoso, mas não pode aditar 
desde logo a prisão preventiva imposta no processo A, porque o acórdão absolutório, de 12-12-2002, em processo anterior 
ao processo à ordem do qual cumpre pena e do C, transitou, há anos, em julgado, extinguindo-se aquela medida de 
coacção, nos termos do art.º 214.º, n.º 1, al. d), do CPP, e a ser eventualmente alvo de desconto por força do art.º 80.º, do 
CP. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 27-10-2010, proc. n.º 108.º/06.9SHLSB-AH.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bf7432f62472a0928025788c003afdcc?OpenDocument) 

 
I - As normas sobre a duração dos prazos de prisão preventiva apresentam-se com uma natureza mista: elas são normas 

processuais penais formais porque regem sobre as condições em que se desenvolve a marcha do processo, mas também de 
cunho substantivo, material, normas processuais materiais, por implicarem com o direito fundamental da liberdade 
individual, que pré-conformaram. 

II - E, por isso, na sucessão de leis disciplinando diversamente o regime da prisão preventiva, elas devem ser de 
aplicação imediata – art.º 5.º, n.º 1, do CPP –, salvo se importarem ao arguido um agravamento sensível para a sua 
posição processual ou quebra para a harmonia, para a unidade processual, hipótese – als. a) e b) do n.º 2 – em que cessa 
aquela imediata aplicabilidade a todos os processos pendentes. 

III - A Lei 48/2007, de 29-08, redefinindo o regime da prisão preventiva, contemplou o CPP, no seu art.º 215.º, n.º 6, com 
uma posição inovadora, agravativa em geral do regime antecedente, alargando os prazos de prisão preventiva, em 
condições muitos especificadas, na medida em que dispôs que no caso de o arguido ter sido condenado a pena de prisão 
em 1.ª instância e a sentença condenatória tiver sido confirmada em sede de recurso ordinário, o prazo máximo da prisão 
preventiva eleva-se para metade da pena que tiver sido fixada. 

IV - Nesta especial hipótese, a norma do art.º 215.º, n.º 6, do CPP, ditada por compreensíveis razões, ligadas à forte 
probabilidade de acerto do decidido e a última instância de recurso também o manter, prevalece sobre a regra enunciativa 
do regime de máxima duração da prisão preventiva, em geral, contida no n.º 3, do citado art.º 215.º, redutora, sem dúvida, 
da redução dos prazos em geral da prisão preventiva, posto que comina para a hipótese de o procedimento ser, além do 
mais, pelo crime de associação criminosa, por que o arguido foi condenado, duração que o arguido preconiza ser de 3 anos 
e 4 meses de prisão – n.º s 1, al. d), e 2, al. a). 

V - Esta norma do art.º 215.º, n.º 3, do CPP, na redacção actual, mitigando a duração do prazo, constitui o contraponto 
da norma do n.º 6, alongando-o. 

VI - O crime de associação criminosa, p. e p. pelo art.º 299.º do CP, estava englobado já, no domínio da versão antiga do 
CPP, entre os que justificavam a elevação do prazo de prisão preventiva, integrando-se, actualmente, na categoria da 
criminalidade altamente organizada, com definição no art.º 1.º, al. m), a que a versão antecedente do CPP já se referia nos 
mesmos termos, no n.º 2 do art.º 215.º. 

VII - À evidência ressalta que o prazo alargado de prisão preventiva enunciado no art.º 215.º, n.º 6, do CPP, não cobra 
aplicação ao caso concreto pela também evidente razão de que, não tendo sido admitido pela Relação o recurso da decisão 
de 1.ª instância, esta não viu decisão de mérito da Relação confirmando a daquela. Não pode ver-se contra o elemento 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/844780b631d917368025783900406775?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/844780b631d917368025783900406775?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bf7432f62472a0928025788c003afdcc?OpenDocument
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literal e a ratio do preceito, na rejeição do recurso, uma confirmação em tal fase, para fins do art.º 215.º, n.º 6, do CPP. 
VIII - No entanto, com relevo processual, figura no processo um despacho exarado na Relação, certificando que o 

arguido, após a prolação do acórdão da Relação decidindo não conhecer do recurso que interpôs do acórdão da 1.ª 
instância, por ser extemporâneo, apresentou reclamação nos termos do art.º 417.º, n.º 8, do CPP. A reclamação para a 
conferência, e a que aí se alude, é a que tem por base uma decisão sumária do relator, nos termos dos n.º s 6 e 7, e não já 
um veredicto colegial, como é a decisão exarada no acórdão. Deste recorre-se, e não é no condicionalismo dos autos, 
previsto no art.º 400.º, n.º 1, al. c), do CPP, ou reclama-se (não nos termos do art.º 405.º, n.º 1, do CPP, a pressupor um 
despacho que não admita ou retenha o recurso) por ocorrência de qualquer vício de que o acórdão enferme. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 21-07-2010, proc. n.º 227.º/07.4JAPRT-D.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/82fe8f2b23fc8a608025779800536c34?OpenDocument) 

 
I - Como tem entendido o STJ, a providência de habeas corpus é uma providência extraordinária e expedita destinada a 

assegurar, de forma especial, o direito à liberdade constitucionalmente garantido, que não um recurso. Constitui um 
remédio excepcional, a ser utilizado quando falham as demais garantias de defesa do direito à liberdade pessoal. Por isso, a 
medida não pode ser utilizada para conhecer da bondade de decisões judiciais, que têm o recurso como sede própria para a 
sua reapreciação. 

II - O princípio da aplicação imediata da lei processual penal, sem prejuízo da validade dos actos realizados na vigência 
da lei anterior, contido no art.º 5.º, n.º 1, do CPP, sofre, designadamente, a excepção prevista na al. a) do n.º 2 do mesmo 
artigo. A lei processual penal não se aplica aos processos iniciados anteriormente à sua vigência quando da sua 
aplicabilidade imediata possa resultar agravamento sensível e ainda evitável da situação processual do arguido, 
nomeadamente uma limitação do seu direito de defesa. 

III -Quando ocorre sucessão de normas processuais materiais, a questão da aplicação da lei no tempo a um processo ou 
a uma determinada fase do processo deve ser resolvida por aplicação do regime que se mostre mais favorável ao arguido, 
analogamente ao disposto no art.º 2.º, n.º 4, primeiro segmento, do CP. 

IV -Deste modo, a questão da determinação do prazo de duração máxima da prisão preventiva, sem que tenha havido 
condenação com trânsito em julgado, deve ser resolvida segundo o regime processual que, na consideração dos regimes 
sucessivamente em vigor, se mostre mais favorável ao requerente, no caso o regime do art.º 215.º do CPP, resultante da Lei 
48/2007, de 29-08, por fixar um prazo inferior de duração máxima da prisão preventiva. 

V -O actual n.º 6 do art.º 215.º contém uma nova causa de elevação do prazo de duração máxima da prisão preventiva, 
sem que tenha havido condenação com trânsito em julgado, o que significa que só tem aplicação nos casos em que, por via 
dele, for elevado o prazo máximo de duração da prisão preventiva definido pelas regras dos números anteriores. 

VI -No caso, mesmo no entendimento de que o acórdão da Relação confirmou (confirmação in mellius) a decisão da 1.ª 
instância, a norma do n.º 6 do art.º 215.º não opera, na medida em que, por via dela, se chega a uma redução do prazo 
máximo da duração da prisão preventiva que se obtém por aplicação das regras dos n.º s 1, al. d), 2 e 3, do mesmo artigo. 

VII - Por outro lado, uma vez que o requerente não reclamou do despacho que não admitiu o recurso que interpôs, o 
acórdão da Relação, quanto a si, adquiriu a força de caso julgado, sem prejuízo de, como tem sido repetidamente afirmado 
pelo STJ, se poder vir a verificar uma condição resolutiva por procedência do recurso interposto por comparticipante. 

VIII - Pendendo um recurso da decisão condenatória, interposto por outro co-arguido, o requerente pode, 
eventualmente, vir a beneficiar, no todo ou em parte, do êxito de tal recurso, nos termos do art.º 402.º, n.º 2, al. a), do 
CPP, mas tal hipótese − a conformar o que se tem designado por caso julgado sob condição resolutiva − em nada afecta a 
natureza da actual prisão do requerente, que se encontra, efectivamente, em cumprimento de pena, não em regime de 
prisão preventiva. 

IX -Encontrando-se o requerente em cumprimento de pena, na sequência de acórdão, transitado, não tem sentido que 
questione a legalidade da sua prisão, nem que venha invocar o excesso de prisão preventiva, medida de coacção que aliás 
só se extinguiria em 07-06-2010, pelo que é de indeferir a petição de habeas corpus, por falta de fundamento bastante 
(art.º 223.º, n.º 4, al. a), do CPP). 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 18-02-2010, proc. n.º 37/10.1YFLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/73702d44e80ed1ac80257711004c4abf?OpenDocument) 

 
I - O direito ao recurso inscreve-se no leque dos direitos fundamentais do arguido no art.º 32.º, da CRP, e foi consagrado 

pela revisão constitucional de 1997, enquanto afirmação de um «due process of law”, já que o Estado não deve limitar-se a 
afirmar a sua superioridade sobre o condenado, detendo o poder punitivo, sem assegurar àquele o direito ao reexame da 
questão por um outro tribunal, situado num plano superior, que lhe ofereça garantias de defesa e imparcialidade. 

II - A nossa jurisprudência e a doutrina são unânimes em reconhecer que a lei reguladora da admissibilidade do recurso 
é a vigente na data em que é proferida a decisão recorrida – lex temporis regit actum. Importa, no entanto, distinguir, para 
efeitos de aplicação da lei processual no tempo entre regras que fixam as condições de admissibilidade do recurso e as 
que se limitam a regular as formalidades de preparação, instrução e julgamento do recurso, estas de imediata aplicação, 
em virtude de se estar perante interesses públicos que afectam ou podem afectar direitos fundamentais valiosos como o da 
liberdade humana. 

III - Para efeitos de aplicação da lei no tempo é de ponderar se, com ela, resulta agravamento da posição substantiva do 
arguido, levando na hipótese afirmativa, a que se devam ponderar as expectativas justas do recorrente em termos de 
continuar a deparar-se-lhe a possibilidade de recurso nos moldes firmados na lei antiga. 

IV - O art.º 5.º, n.º 2, do CPP, nos termos em que se mostra redigido, dispondo que a lei processual nova é de aplicação 
imediata a todos os processos pendentes, quando assuma uma natureza exclusivamente disciplinadora da ritologia 
processual – e não já quando da sua aplicabilidade imediata derive o agravamento ainda sensível da sua posição processual, 
nomeadamente quando seja afectado o direito de defesa do arguido ou quebra da unidade do processo –, vinca a natureza 
mista da norma, a um tempo de natureza formal e substantiva. 

V - No âmbito dos direitos inscritos do arguido inclui-se o direito de recorrer de todas as decisões que lhe sejam 
desfavoráveis, (art.º 61.º, n.º 1, al. i), do CPP) mas o preceito não declara quando nasce o direito ao recurso em concreto. 
Todavia, porque o arguido, na dinâmica processual, pode deixar de o ser, pode ser absolvido ou ver extinto o procedimento 
criminal, aquele direito só desponta reunidos que surjam os indispensáveis pressupostos, concentrados na forma e 
momento de emissão de decisão desfavorável. Só nessa altura surgem a legitimidade e o interesse em agir. 

VI - Por isso que a simples pendência do processo à data da entrada em vigor da lei nova, atentas as vicissitudes 
processuais a que está sujeito o estatuto do arguido, não assegura, sem mais, desligadamente da decisão, de forma 
automática, o direito ao recurso. 

VII - No caso de o acórdão da 1.ª instância ter sido proferido em momento posterior ao da entrada em vigor daquela 
alteração, os pressupostos do nascimento do recurso hão-de ser os reinantes nessa data. 
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VIII - Se a condenação da Relação situar a pena em 8 anos cumpre-se, desde logo, um pressuposto de irrecorribilidade, 
nos termos do art.º 400.º, n.º 1, al. f), do CPP, vindo a ser entendido pelo STJ que não deixa de haver confirmação nos casos 
em que in mellius, a Relação reduza a pena até esse ponto. 

IX - Não é admissível recurso para o STJ de despacho judicial objecto de recurso intercalar para a Relação, como 
directamente ressalta do art.º 400.º, n.º 1, al. c), do CPP, na versão introduzida pela Lei 48/07, de 29-08, na medida que por 
via dele se não conhece, a final, do objecto do processo, ou seja do mérito da causa, da questão de fundo, nem se põe 
termo à relação substantiva, material, punitiva, desencadeada pelo Estado. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 04-11-2009, proc. n.º 97/06.0JRLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/728d65024d07e04580257672003cf110?OpenDocument
) 

 
I - A Lei 48/2007, de 29-09, não contém nenhuma norma de direito transitório especial, pelo que, colocando-se um 

problema de aplicação da lei processual penal no tempo, se deve atender à norma de direito transitório geral do art.º 5.º 
do CPP, em cujo n.º 1.º se prescreve, como princípio geral em matéria de aplicação da lei processual no tempo, que esta é 
de aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos actos realizados na vigência da lei anterior – a regra do tempus regit 
actus que constitui, afinal, a reafirmação da doutrina consagrada no art.º 12.º do CC, de que a lei, qualquer lei, só dispõe 
para o futuro. 

II - Tendo embora a Lei 48/2007 alterado os pressupostos e condições do recurso para o STJ, de modo algum rompeu 
com o paradigma anterior e menos ainda com o modelo de processo; por isso, tendo a fase de recurso autonomia relativa, 
mas processualmente relevante, na estrutura e na dinâmica do processo (Ac. STJ n.º 4/2009, de 18-02, publicado no DR, I 
Série, de 19-03-09), a aplicação da lei nova a esta fase de processo iniciado na vigência da lei antiga não é susceptível de 
criar inconciliabilidade com as fases anteriores e desarticulação entre os vários actos do processo. 

III - Assim, a um processo que teve o seu início em 2001 e em que o acórdão da 1.ª. instância foi proferido em 15-02-08 é 
aplicável a lei nova. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 01-10-2009, proc. n.º 2345/01.3TAGMR.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6809248bd1718c838025764a004b46fc?OpenDocument) 

 
I - O STJ vem defendendo, a uma só voz, que a lei que regula a recorribilidade de uma decisão, ainda que esta tenha 

sido proferida em recurso pela Relação, é a que se encontrava em vigor no momento em que a 1.ª instância decidiu, 
salvo se lei posterior for mais favorável para o arguido; com efeito, esta é a posição que melhor se coaduna com a regra 
de que a lei processual é de aplicação imediata, salvo quando da sua aplicabilidade possa resultar agravamento sensível e 
ainda evitável da situação processual do arguido, nomeadamente uma limitação do seu direito de defesa (art.º 5.º, n.º s 1 e 
2, al. a), do CPP). 

II - No caso, a decisão de 1.ª instância foi proferida ainda no domínio da versão anterior do CPP, segundo a qual eram 
recorríveis os acórdãos condenatórios proferidos, em recurso, pelas Relações, por crime a que fosse aplicável pena de 
prisão superior a 8 anos [art.º 400.º, n.º 1, al. f)], independentemente da pena efectivamente aplicada. Por isso, por 
aplicação das regras processuais vigentes ao tempo da condenação na 1.ª instância, na consideração, também, de que à 
infracção em causa correspondia (já então, como no regime actual substantivo) uma moldura penal cujo limite máximo se 
situava nos 10 anos e 8 meses de prisão, tem-se por recorrível a decisão recorrida. 

(Acórdão do STJ de 27-01-2009, proc. n.º 08P3854, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7ad374bce40ff7f580257555003a466e?OpenDocument) 

 
I - O direito ao recurso inscreve-se no leque dos direitos fundamentais do arguido, no art.º 32.º da CRP, mas, tal como 

doutrina Paulo Pinto de Albuquerque, não é ilimitado, não se estende a todas as decisões e nem é de esgotamento de todas 
as instâncias de recurso, de todos os graus de jurisdição de recurso, sequer assegura audiência de julgamento de recurso 
em todos os casos – cf. Comentário ao CPP, pág. 994.º. 

II - A nossa jurisprudência e a doutrina são unânimes em reconhecer que a lei reguladora da admissibilidade do recurso 
é a vigente na data em que é proferida a decisão recorrida – lex temporis regit actum – (cf. Acs. deste STJ de 17-12-1969, 
BMJ 192.º /192; de 04-12-1976, BMJ 254.º /144; de 11-11-1982, BMJ 331.º /438; de 10-12-1986, BMJ 362.º /474; e José 
António Barreiros, Sistema e Estrutura do Processo Penal Português, 1997, I, pág. 189.º), e isto porque as expectativas 
eventualmente criadas às partes ao abrigo da lei antiga se dissiparam à face da lei nova, não havendo que tutelá-las, «não 
tinham razão de ser» (cf. Antunes Varela, Miguel Beleza, Sampaio e Nora, Manual de Processo Civil, 1984, págs. 54-55). 

III - Mas importa distinguir, para efeitos de aplicação da lei processual no tempo, entre regras que fixam as condições de 
admissibilidade do recurso e as que se limitam a regular as formalidades de preparação, instrução e julgamento do 
recurso, estas, sem margem para dúvida, de imediata aplicação – cf. Prof. Alberto dos Reis, RLJ, Ano 86.º, págs. 49-53 e 
84-87. 

IV - Porque em sede de direito e processo penal se jogam interesses públicos, afectando ou podendo afectar direitos 
fundamentais tão valiosos como o da liberdade humana, para efeitos de aplicação da lei no tempo é de analisar se com ela 
resulta agravamento da posição substantiva do arguido, levando, na hipótese afirmativa, a que se devam ponderar as 
expectativas, justas, do recorrente, em termos de continuar a deparar-se-lhe a possibilidade de lhe assistir o recurso nos 
moldes firmados na lei antiga. 

V - O art.º 5.º do CPP, nos termos em que se mostra redigido, dispondo que a lei processual nova é de aplicação imediata 
a todos os processos pendentes, quando assuma uma natureza exclusivamente processual e não já quando da sua 
aplicabilidade imediata derive o agravamento sensível da posição processual do arguido, realiza o interesse público da 
protecção de interesses que se jogam na sucessão de leis processuais penais. 

VI - Deste modo se perfilha o entendimento segundo o qual se, ao abrigo da lei em vigor na data da decisão inicialmente 
recorrida, estava assegurado o direito ao recurso, deve ele continuar a assistir-lhe, mesmo que outra, posterior, lho retire, a 
fim de não agravar a situação processual do arguido, marcando o consistente pressuposto do nascimento do direito aquela 
data. 

VII - À face da lei processual penal antiga, sob cuja égide foi interposto recurso da decisão da 1.ª instância, não era 
admissível recurso do acórdão da Relação para o STJ, por força do art.º 400.º, n.º 1, al. e), do CPP, visto ao crime de 
denúncia caluniosa caber, abstractamente, pena de prisão inferior a 5 anos. 

VIII - A Lei 48/2007, de 29-08, deu ao art.º 400.º, n.º 1, al. e) nova redacção, segundo a qual não é admissível recurso de 
decisões proferidas pela Relação que apliquem pena não privativa de liberdade. 

IX - Não é o caso, pois se trata de acórdão absolutório; porém, a recorribilidade, em princípio, face à lacuna da lei, 
poderia firmar-se na al. d) do n.º 1 do art.º 400.º, na versão da lei nova, por argumento a contrario, pois que se trata de 
decisão absolutória da Relação, mas que não confirma a de 1.ª instância. 
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X - Mas tal interpretação confrontar-se-ia com o pensamento do legislador de restringir os recursos para o STJ, 
reservando-os para os casos de maior complexidade ou de elevado valor, deles se excluindo as bagatelas penais, as 
questões penais de menor impacto, levando a que, como se consignou no Ac. deste STJ de 03-09-2008 (Proc. n.º 1883/08), 
fosse proferida em decisão de recurso sentença condenatória em multa quando a condenação pela Relação nessa precisa 
pena impediria o recurso para este STJ. 

XI - O Tribunal da Relação encerra, nos termos dos arts.427.º e 428.º do CPP, o ciclo do julgamento das decisões 
proferidas em tribunal singular. 

XII - Do cotejo dos arts. 14.º, 16.º, 427.º, 432.º e 433.º do CPP resulta, como se escreveu no Ac. deste STJ de 13-01-2005, 
Proc. n.º 4548/04 - 5.ª, por forca da estruturação formal dos recursos, ser inadmissível recurso de acórdãos da Relação 
sobre decisões do tribunal singular, na esteira de conhecido entendimento pacífico deste STJ, de que são exemplo os Acs de 
29-11-2005, Proc. n.º 2965/04; de 17-11-2005, Proc. n.º 2925/05; de 05-04-2000, Proc. n.º 76/00, in CJSTJ, tomo 2, pág. 
171.º; de 06-04-2000, Proc. n.º 112.º/00; de 01-02-2001, Proc. n.º 3827/00; de 17-04-2002, Proc. n.º 1227/02; de 03-06-
2004, Proc. n.º 1882/04; e de 08-07-2004, Proc. n.º 2251/04 – sumariados in Boletim Interno do STJ e acessíveis in 
http/www.stj.pt/jurisprudência/sumários. 

XIII - De resto, a admitir-se o recurso da Relação para o STJ de uma decisão do tribunal singular, quando a Relação, como 
é o caso, absolve, não deixaria de se descredibilizar aquele Tribunal superior, que nem um caso de simplicidade, aos olhos 
do legislador, soube julgar com acerto, demandando correcção pelo STJ, por mais simples que a questão se apresente, o 
que não pode, de forma alguma, ter-se presente na sua mente. 

XIV - Numa visão sistémica que, integrando o espírito do legislador em matéria de recursos, compatibilize os textos legais 
das als. d) e e) do n.º 1 do art.º 400.º do CPP, a solução que se impõe é a de rejeitar o recurso, consequência que se retira 
tanto à face da lei antiga como da nova. 

XV - Por fim, e não menos importante, a consideração de que a interposição do recurso pelo assistente, estando ao 
alcance do STJ alterar o decidido pela Relação, poderia redundar num agravamento sensível da posição do arguido, 
conduzindo, também, a não se admitir o recurso, nos termos do art.º 5.º, n.º 2, al. a), do CPP. 

XVI - E nenhum prejuízo advém aos direitos do assistente, uma vez que a lei nova não admitindo, na interpretação que se 
faz da lei, o recurso também o não restringe, porque já ao abrigo da lei processual penal vigente em 15-03-2006 tal lhe não 
era consentido, sendo exacto que o art.º 32.º, n.º 1, da CRP não garante a existência de um duplo grau de jurisdição de 
recurso em todas as situações: questões há cuja gravidade não justifica mais do que um grau de recurso, seja qual for o 
sentido da decisão da Relação. 

(Acórdão do STJ de 26-11-2008, proc. n.º 08P2884, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cc560db0fee74dcc802575f900547502?OpenDocument) 

 
I - O art.º 5.º do CPP estabelece a regra tempus regit actum: a lei processual penal é aplicada a todos os actos 

praticados a partir da sua entrada em vigor, salvaguardando-se os até então realizados, os quais mantêm plena validade 
(só assim não acontecendo em relação às normas processuais penais de natureza substantiva). 

II - A nova lei processual penal será, em regra, de aplicação imediata, nos termos do referido preceito, sendo certo que, 
nos termos do seu n.º 2, «a lei processual não se aplica aos processos iniciados anteriormente à sua vigência quando da sua 
aplicabilidade possa resultar (…) uma limitação do direito de defesa». 

III - A alteração legislativa operada em 2007 ao art.º 400.º, n.º 1, al. f), do CPP tem um sentido restritivo, circunscrevendo 
a admissibilidade de recurso das decisões confirmativas de condenações proferidas na 1.ª instância às que apliquem pena 
de prisão superior a 8 anos: face à nova versão, tendo sido aplicada pena de prisão inferior a 8 anos e confirmada a decisão 
de 1.ª instância, é indubitável que não seria admissível o recurso para o STJ, enquanto que, face à lei anterior, tendo em 
conta a moldura legal abstracta cabível ao crime em causa (5 a 15 anos de prisão), sempre seria admissível recurso do 
acórdão da Relação para o STJ. 

IV - Tem sido entendimento uniforme nesta 3.ª Secção que será de aplicar o anterior regime sempre que a decisão 
recorrida na 1.ª instância tenha sido proferida em data anterior a 15-09-2007 (data da entrada em vigor da Lei 48/2007, de 
29-08), por assim se mostrarem acautelados os direitos do arguido, pois de contrário ficaria limitado o seu direito de 
defesa, por privado do direito ao recurso. 

V - Continuando a seguir-se essa orientação, e tendo em conta que, no caso em apreço, o acórdão da 1.ª instância data 
de 31-07-2007, o acórdão do Tribunal da Relação (proferido em 23-04-2008) é recorrível. 

(Acórdão do STJ de 12-11-2008, proc. n.º 08P2853, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7125f565747d64938025751a00595f59?OpenDocument) 

 
1 - Na redacção actual do art.º 400.º, n.º 1, alínea f), passou a falar-se em pena aplicada em vez de pena aplicável e 

deixou de se fazer referência ao concurso de crimes. 
2 - Deste modo, por um lado, restringe-se o âmbito da recorribilidade, na medida em que a referência, agora, não é a 

pena aplicável, mas a pena efectivamente aplicada e, por outro lado, amplia-se essa recorribilidade, ao menos em relação 
àquela corrente jurisprudencial que atendia somente aos crimes singulares, independentemente do concurso de crimes, 
não admitindo a revisão da decisão, mesmo em relação à pena única que fosse superior a 8 anos, quando todos os crimes, 
singularmente considerados, fossem puníveis com pena não superior a esse limite e a Relação tivesse confirmado a 
condenação. 

3 - Actualmente, se é a pena aplicada que constitui a referência da recorribilidade, essa pena tanto pode ser a referida a 
cada um dos crimes singularmente considerados, como a que se reporta ao concurso de crimes (pena conjunta ou pena 
única). 

4 - O legislador aferiu a gravidade relevante como limite da dupla conforme e como pressuposto do recurso da decisão 
da Relação para o Supremo Tribunal de Justiça pela pena efectivamente aplicada, quer esta se refira a um crime singular, 
quer a um concurso de crimes. 

5 - Tal que significa que o STJ está obrigado a rever as questões de direito que lhe tenham sido submetidas em recurso ou 
que ele deva conhecer ex officio e que estejam relacionadas com os crimes cuja pena aplicada tenha sido superior a 8 anos 
de prisão, e também a medida da pena do concurso, se a aplicada nesse âmbito for superior a 8 anos de prisão, ainda que 
os crimes que fazem parte desse concurso, singularmente considerados, tenham sido punidos na 1.ª instância com penas 
inferiores ou iguais a tal limite e confirmadas pela Relação. 

6 - Nos casos de recurso directo do tribunal colectivo para o STJ (art.º 432.º, alínea c), também foi restringida 
significativamente a possibilidade desse recurso, pois, para além da exigência, que vinha já da anterior reforma, de o 
recurso visar exclusivamente matéria de direito passar a estender-se também ao recurso do tribunal de júri, o pressuposto 
relativo à pena deixou de referenciar a pena aplicável para passar a referir a pena aplicada. 

7 – Neste âmbito, só serão passíveis de tal recurso as decisões do tribunal colectivo ou de júri que isoladamente tenham 
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aplicado por um crime pena superior a 5 anos ou que, num concurso de crimes, tenham aplicado uma pena única superior 
àquele limite, ainda que as penas parcelares aplicadas sejam iguais ou inferiores a 5 anos, mas o recurso será, neste caso, 
restrito à medida da pena única, a menos que alguma das penas parcelares seja também superior a 5 anos, caso em que o 
recurso abrange essas penas parcelares e a pena conjunta 

8 - Nesta perspectiva, a lei actual é, no caso, mais restritiva de direitos do arguido, pois, tendo a decisão recorrida 
confirmado a da 1.ª instância, só admitiria recurso para o STJ relativamente ao crime de homicídio e à pena conjunta, ao 
passo que, segundo a lei antiga, admiti-lo-á relativamente aos crimes de violação (punível em abstracto com pena de 3 a 10 
anos de prisão), ao crime de homicídio qualificado tentado, punível em abstracto com pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias a 
16 anos e 8 meses de prisão, e à pena conjunta 

9 - Tendo a decisão recorrida sido proferida no domínio da lei nova, mas a decisão da 1.ª instância no domínio da lei 
antiga, abrindo-se, então, uma nova fase processual – a fase do recurso – e podendo, nessa altura, o arguido recorrer da 
decisão da Relação que lhe fosse desfavorável com o âmbito que se assinalou à lei antiga, será essa a lei aplicável ao caso, 
porque da aplicação imediata da lei nova resulta «agravamento sensível e ainda evitável da situação processual do arguido, 
nomeadamente do seu direito de defesa» (art.º 5.º, n.º 2, alínea a) do CPP). 

(Acórdão do STJ de 15-07-2008, proc. n.º 08P816, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/11bf5772c00390798025748a002d524f?OpenDocument) 

 
1 – Tem vindo a entender-se, por consenso no STJ, por forma preservar a igualdade na aplicação da lei e sustentasse a 

previsibilidade que na matéria de aplicação da lei no tempo se impõem, face à inexistência de qualquer disposição 
transitória, designadamente na fase de recurso que, para o efeito do disposto no art.º 5.º, n.º 2, al. a), do CPP, os direitos 
de defesa, para além dos que têm eficácia em todo o decurso do processo (art.º 61.º, n.º 1), são apenas os que se 
encontram consignados para a fase processual em curso no momento da mudança da lei. 

2 – A prolação da decisão final na 1ª instância encerra a fase processual do julgamento (Livro VII) e inicia, consoante o 
caso, a dos recursos (Livro IX) ou a das execuções (Livro X). 

3 – Ao se iniciar a fase dos recursos, o arguido inscreve nas suas prerrogativas de defesa o direito a todos os graus de 
recurso que a lei processual lhe faculta nesse momento. 

4 – A lei processual posterior que retirar o direito a um desses graus de recurso constitui um agravamento sensível e 
ainda evitável da situação processual do arguido, nomeadamente uma limitação do seu direito de defesa. 

5 – É recorrível para o STJ a decisão proferida pela Relação já depois da entrada em vigor da nova lei de processo que não 
reconheça esse grau de recurso, se a lei que vigorava ao tempo da decisão da 1ª instância o mandasse admitir. 

6 – É aplicável a nova lei processual à recorribilidade de decisão que na 1ª instância já tenha sido proferida depois da 
entrada em vigor dessa lei, independentemente do momento em que se iniciou o respectivo processo. 

7 – A lei que regula a recorribilidade de uma decisão, ainda que esta tenha sido proferida em recurso pela Relação, é a 
que se encontrava em vigor no momento em que a 1ª instância decidiu, salvo se lei posterior for mais favorável para o 
arguido. 

(Acórdão do STJ de 25-06-2008, proc. n.º 08P1779, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/386f4c0646023c0d8025747c004b3e55?OpenDocument) 

(Acórdão do STJ de 29-05-2008, proc. n.º 08P1313, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/19e84c677b8427d880257458005c8ba9?OpenDocument
) 

 
Estando em causa um recurso interposto de acórdão da Relação, que incidiu sobre acórdão final de tribunal colectivo, e 

muito embora o arguido tenha sido condenado na pena de 5 anos de prisão pela prática de um crime de tráfico de 
estupefacientes p. e p. pelo art.º 21.º do DL 15/93, de 22-01, que a 2.ª instância confirmou, a decisão é recorrível 
atendendo à data, não da decisão recorrida, mas da decisão de 1.ª instância, por a solução corresponder a tratamento mais 
favorável (nos termos do art.º 5.º, n.º 2, al. a), do CPP), já que face à nova redacção do art.º 400.º, n.º 1, al. f), do CPP, 
conferida pela Lei 48/2007, de 29-08, não seria admissível o recurso. 

(Acórdão do STJ de 28-05-2008, proc. n.º 08P1147, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8569a62eeedad0838025746b003707bd?OpenDocumen
t) 

 
I - Face ao disposto no art.º 5.º do CPP, a não aplicação imediata das alterações introduzidas ao processo penal pela Lei 

48/2007, de 29-08, apenas se poderá fundar numa das duas situações previstas no n.º 2 do referido preceito: 
- Quebra de harmonia e unidade dos vários actos do processo; 
- Agravamento sensível e ainda evitável da situação processual do arguido, nomeadamente uma limitação do seu direito 

de defesa. 
II - Num caso em que o arguido foi condenado em 1.ª instância, pela prática de um crime de violação p. e p. pelo art.º 

164.º, n.º 1, do CP e de um crime de sequestro p. e p. pelo art.º 158.º, n.º 1, do mesmo diploma legal, nas penas parcelares 
de 5 anos de prisão e de 9 meses de prisão, respectivamente, e na pena única de 5 anos e 3 meses de prisão, e foi 
interposto, pelo arguido, recurso visando exclusivamente a matéria de direito, nomeadamente as penas parcelares, a 
sucessão de leis processuais penais decorrente da Reforma de 2007 leva a que: 

- De acordo com o regime vigente anteriormente à entrada em vigor da Lei 48/2007, de 29-08, era ao STJ, à luz do art.º 
432.º, al. d), do CPP, que competia a apreciação do recurso; 

- Face à actual redacção do art.º 432.º, al. c), do CPP, introduzida pela mencionada Lei, o STJ apenas tem competência 
para apreciar a pena única de 5 anos e 3 meses de prisão, pois os seus poderes de cognição ficaram limitados aos recursos 
que versem exclusivamente matéria de direito e às decisões recorridas que apliquem pena de prisão superior a 5 anos. 

III - É, pois, patente que a aplicação da lei nova teria como resultado directo a redução do substrato de sindicabilidade da 
decisão recorrida, que ficará reduzido à pena conjunta aplicada. Em contrapartida, a maior abrangência resultante da 
aplicação da lei antiga é manifesta, incidindo sobre a globalidade das penas parcelares aplicadas. 

IV - O objecto de recurso é ampliado pela aplicação da lei mais antiga, o que permite afirmar que o direito ao recurso, 
étimo do direito de defesa, assume uma dimensão qualitativamente mais densa, razão pela qual é de admitir a sindicância 
das penas parcelares aplicadas. 

(Acórdão do STJ de 07-05-2008, proc. n.º 08P1008, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e75976c62697744a802574580050200f?OpenDocument
) 

 
I - A questão da aplicação da lei no tempo é regulada no art.º 5.º do CPP (quer estejam em causa normas processuais 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/11bf5772c00390798025748a002d524f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/386f4c0646023c0d8025747c004b3e55?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/19e84c677b8427d880257458005c8ba9?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/19e84c677b8427d880257458005c8ba9?OpenDocument
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materiais ou formais), que dispõe que a lei processual penal é de aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos actos 
realizados na vigência da lei anterior, e ainda que a nova lei processual penal não se aplica aos processos iniciados 
anteriormente à sua vigência quando da sua aplicabilidade imediata possa resultar: a) agravamento sensível e ainda 
evitável da situação processual do arguido, nomeadamente uma limitação do seu direito de defesa; ou b) quebra da 
harmonia e unidade dos vários actos do processo. 

II - O eixo fundamental de decisão, acentua Figueiredo Dias, é a posição processual do arguido e, nomeadamente, do 
seu direito de defesa. 

III - O direito de defesa do arguido integra um complexo de direitos parcelares que constituem, em última análise, o seu 
estatuto processual. O facto de a lei nova retirar ao arguido o direito a um recurso que estava inserido no seu complexo de 
direitos e garantias, se aplicada a lei antiga, leva a considerar que, por aplicação do art.º 5.º do CPP, é aquela mesma lei 
aplicável, sendo admissíveis os recursos interpostos. 

(Acórdão do STJ de 09-04-2008, proc. n.º 08P113, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/01f307e93130f2998025743a002ea406?OpenDocument) 

 
I - A questão da aplicação temporal da lei processual penal é regulada no art.º 5.º do CPP, que proclama a imediata 

aplicação daquela, sem prejuízo da validade dos actos realizados na vigência da lei anterior, com as duas excepções 
consignadas no n.º 2 daquele normativo, a saber: quebra de harmonia e unidade dos vários actos do processo, ou 
agravamento sensível e ainda evitável da situação processual do arguido, nomeadamente uma limitação do seu direito de 
defesa. 

II - O direito de defesa do arguido integra um complexo de direitos parcelares que constituem, em última análise, o seu 
estatuto processual. Para Figueiredo Dias a concessão daqueles autónomos direitos processuais, legalmente definidos, 
corresponde ao reconhecimento do arguido como sujeito, e não como objecto, do processo. Os actos processuais do 
arguido deverão ser, assim, expressão da sua livre personalidade e da cidadania. 

III - Como sujeito processual penal assistem ao arguido relevantes direitos, entre os quais os de audiência, de presença, 
de assistência do defensor e o direito à interposição de recursos. Aspecto importante da sua defesa material é exactamente 
o seu direito de, em qualquer momento e em qualquer fase do processo, apresentar requerimentos, exposições ou 
memoriais que tenham por finalidade a salvaguarda dos seus direitos fundamentais, desde que se contenham dentro dos 
limites do processo, e tenham por finalidade a salvaguarda dos seus direitos fundamentais. 

IV - O facto de a lei nova retirar ao arguido o direito a um recurso que estava inserido no seu complexo de direitos e 
garantias, se aplicada a lei antiga, leva-nos a considerar que, por aplicação do art.º 5.º do CPP, é a mesma lei aplicável ao 
caso vertente, sendo admissíveis os recursos interpostos [de acórdão condenatório proferido em recurso pela Relação, em 
processo por crime a que é aplicável pena de prisão superior a 8 anos, mas em que as penas aplicadas são inferiores a tal 
medida]. 

(Acórdão do STJ de 02-04-2008, proc. n.º 08P578, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6d7ca848adb78e3980257435005e4e45?OpenDocument
) 

 
I - Numa situação em que o recorrente impugna as penas parcelares, respectivamente de 2 anos, 2 anos e 5 anos de 

prisão, atento o teor dos arts. 432.º, al. d), do CPP, na redacção anterior a 15-09-2007, e 432.º, al. c), após a alteração 
introduzida pela Lei 48/2007, de 29-08, conclui-se que tal impugnação era admissível face à lei anterior mas que, perante a 
nova redacção, apenas a pena conjunta (de 6 anos de prisão) será susceptível de apreciação por este STJ, impondo-se, pois, 
questionar a aplicação temporal da lei processual penal. 

II - Tal questão é regulada no art.º 5.º do CPP, sem se fazer distinção entre normas processuais materiais e formais, 
sendo eixo fundamental da decisão desta questão o da posição processual do arguido e, nomeadamente, o seu direito de 
defesa. 

III - Acentua Figueiredo Dias que a regra de que a lei processual penal só dispõe para o futuro será respeitada logo que a 
lei nova se aplique a actos processuais que tenham lugar já no seu domínio de vigência, mesmo que o processo tivesse sido 
instaurado (ou a infracção a que se refere tivesse sido cometida) no domínio da lei antiga. 

IV - Para alguma doutrina – que, sendo dominante, não merece o inteiro aplauso daquele Autor –, o princípio da 
legalidade só tem incidência substantiva e não processual, e, dado o carácter instrumental e a natureza publicista das 
normas processuais, apenas haveria que ressalvar aqui, como em geral, o valor que a lei antiga atribuiu a actos praticados e 
a situações verificadas no seu domínio de vigência e que agora não deveria ser posto em causa. 

V - Diversamente, adianta Figueiredo Dias que, por um lado, a circunstância de o processo ser constituído por uma longa 
e complexa tramitação, em que os diversos actos se encadeiam uns nos outros de forma por vezes inextricável, pode 
conduzir a que se deva aplicar uma alteração legislativa processual apenas aos processos iniciados na vigência da lei nova, 
mesmo que a solução contrária não conduza directamente a pôr em causa o valor de um certo acto ou situação 
constituídos à sombra da lei antiga. 

VI - E, por outro – para além do nulo valor da invocação da «instrumentalidade do processo» –, o princípio jurídico-
constitucional da legalidade estende-se, em certo sentido, a toda a repressão penal e abrange, nesta medida, o próprio 
direito processual penal. Importa, pois, que a aplicação da lei processual penal a actos ou situações que decorrem na sua 
vigência, mas se ligam a uma infracção cometida no domínio da lei processual antiga, não contrarie nunca o conteúdo da 
garantia conferida pelo princípio da legalidade. Daqui resultará que não deve aplicar-se a nova lei processual penal a um 
acto ou situação processual que ocorra em processo pendente ou derive de um crime cometido no domínio da lei antiga, 
sempre que da nova lei resulte um agravamento da posição processual do arguido ou, em particular, uma limitação do seu 
direito de defesa. 

VII - Tem-se, assim, por adquirido que, face ao art.º 5.º do CPP, a não aplicação imediata da alteração cominada no 
processo penal pela Lei 48/2007 apenas se poderá sufragar numa das duas situações previstas no n.º 2 daquele preceito, ou 
seja: quebra de harmonia e unidade dos vários actos do processo ou agravamento sensível e ainda evitável da situação 
processual do arguido, nomeadamente uma limitação do seu direito de defesa. 

VIII - Num caso, como o dos autos, em que o objecto do recurso é ampliado pela aplicação da mesma lei mais antiga e, 
assim, por alguma forma se pode afirmar que o direito ao recurso, étimo do direito de defesa, assume uma dimensão 
qualitativamente mais densa, é de aplicar a anterior redacção do art.º 432.º do CPP, procedendo-se à sindicância das penas 
parcelares aplicadas. 

(Acórdão do STJ de 26-03-2008, proc. n.º 08P444, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cc084eab402dcc2680257426004887a7?OpenDocument) 

 
I - Como é entendimento pacífico e jurisprudência comum deste Supremo Tribunal, a lei reguladora da admissibilidade 
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dos recursos é a que vigora no momento em que é proferida a decisão de que se recorre. 
II - Assim, e tendo em atenção o disposto no art.º 5.º do CPP, ainda que à face do novo regime, introduzido pelo DL 

48/2007, de 29-08, não seja admissível recurso do acórdão da Relação para o STJ, uma vez que ao arguido foi aplicada pena 
inferior a 8 anos de prisão, deve o mesmo ser apreciado, já que ao crime em causa é aplicável pena de prisão superior a 8 
anos, pressuposto de recorribilidade à luz do regime revogado. 

III - A aplicação da nova lei traduzir-se-ia, em concreto, numa limitação ao direito de defesa do arguido, que assim ficaria 
privado do exercício do direito ao recurso, garantido pela redacção anterior. 

(Acórdão do STJ de 06-02-2008, proc. n.º 08P117, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0336de573a17970780257403004dfaee?OpenDocument
) 

 
I - Da hermenêutica do corpo do art.º 5.º do CPP, o qual estabelece a regra tempus regit actum, decorre que a lei 

processual penal é de aplicação imediata, ou seja, é aplicada a todos os actos praticados a partir da sua entrada em vigor, 
salvaguardando-se, obviamente, os actos já processados, os quais são plenamente válidos. 

II - A lei (nova) não será imediatamente aplicável, porém (als. a) e b) do n.º 2), sempre que daí resulte sacrifício da 
posição processual do arguido, em particular do seu direito de defesa, bem como quando tal ocasione conflitualidade entre 
os diversos actos processuais. 

III - Como refere Cavaleiro de Ferreira (Curso de Processo Penal, I, págs. 62-63), do princípio geral de que a lei aplicável é 
a vigente no momento em que o acto processual foi ou é cometido resulta que se um processo terminou no domínio de 
uma lei revogada o mesmo mantém pleno valor; se o processo se não iniciou ainda, embora o facto que constitua o seu 
objecto tenha sido cometido no domínio da anterior legislação, é-lhe inteiramente aplicável a nova legislação; e, por último, 
se a lei nova surge durante a marcha do processo, são válidos todos os actos processuais realizados de harmonia com a lei 
anterior, e serão submetidos à nova lei todos os actos ulteriormente praticados. 

IV - Em matéria de recursos tal significa, em conjugação com o princípio jurídico-constitucional da legalidade, que a lei 
nova será de aplicar imediatamente, sem prejuízo da validade dos actos já praticados, designadamente o acto de 
interposição do recurso, a menos que por efeito da aplicação da lei nova se verifique um agravamento da situação do 
arguido ou se coloque em causa a harmonia e unidade do processo. 

V - Assim, a lei nova é aplicável a todos os actos processuais futuros, com a ressalva imposta pelas als. a) e b) do n.º 2 do 
art.º 5.º do CPP, o que significa que à admissão do recurso será aplicável a lei vigente à data da respectiva interposição, 
sendo aplicável a todo o faseamento ou procedimento posterior, designadamente a expedição do recurso, o seu 
processamento e julgamento, a lei que estiver em vigor no momento em que os actos processuais respectivos forem 
praticados ou estiver em causa a sua prática. 

VI - É esta a orientação que este STJ tem assumido, de forma pacífica e constante. Orientação que, aliás, se mostra 
também consonante com a regra geral prevista na lei adjectiva civil. 

(Acórdão do STJ de 02-02-2008, proc. n.º 07P4838, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3c87a50d550dcdcc80257417004f8fba?OpenDocument) 

 
I - Com a revogação do art.º 54.º do DL 15/93, de 22-01, operada pelo art.º 5.º, al. b), da Lei 48/2007, de 29-08, caducou 

a jurisprudência fixada no Acórdão Uniformizador de Jurisprudência n.º 2/2004, de 11-02-2004. 
II - Todavia, de tal revogação não decorre que a especial complexidade do processo que resultava já do anterior quadro 

legal não surta qualquer efeito com a entrada em vigor da Lei 48/2007, pois a lei processual entra imediatamente em 
vigor, sem prejuízo dos actos validamente realizados no domínio da lei anterior (art.º 5.º, n.º 1, do CPP). 

III - Nestes termos, caso a prorrogação do prazo de prisão preventiva, por força da especial complexidade, tenha ocorrido 
validamente no domínio do direito anterior, sem despacho que a declarasse, há que entender que se mantém a referida 
especial complexidade, com os efeitos que tem sobre os prazos de prisão preventiva e apenas com uma limitação: a de que 
esses prazos não podem exceder os que, mais benéficos, resultam da nova lei – ou seja, o prazo passou a ser o de 3 anos e 
4 meses de prisão e não de 4 anos de prisão, como resultava da lei anterior. 

IV - O art.º 215.º, n.º 6, do CPP na redacção da Lei 48/2007, de 29-08, é inaplicável caso a decisão da 1.ª instância tenha 
sido confirmada por acórdão da Relação e este tenha sido, entretanto, anulado pelo STJ, encontrando-se o processo de 
novo pendente no Tribunal da Relação para apreciação de recurso interposto de 2.ª decisão da 1.ª instância proferida em 
virtude de anulação pela Relação da 1.ª decisão. 

(Acórdão do STJ de 20-09-2007, proc. n.º 07P3470, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9c9dd091dcbcc9ab80257378003d2df2?OpenDocument) 

 
I - Nos termos do art.º 5.º do CPP, a lei processual penal, se bem que «de aplicação imediata» (n.º 1), «não se aplica aos 

processos iniciados anteriormente à sua vigência quando da sua aplicação imediata possa resultar agravamento sensível e 
ainda evitável da situação processual do arguido, nomeadamente uma limitação do seu direito de defesa» [n.º 2, al. a)]. 

II - Será, por isso, de admitir o recurso quanto às penas aplicadas aos crimes puníveis com pena superior a 8 anos de 
prisão e, obviamente, à pena correspondente ao concurso criminoso, mas já não às penas parcelares (definitivamente) 
aplicadas aos crimes de «arma proibida» [punível com prisão até 5 anos] e de «furto» [punível com prisão até 3 anos], 
respectivamente, de 2 anos de prisão e de 7 meses de prisão. 

III - Tendo os recorrentes ao seu dispor a Relação para discutir a decisão de facto do tribunal colectivo, vedado lhes ficará 
pedir depois ao Supremo Tribunal a reapreciação da decisão de facto tomada pela Relação. E isso porque «a competência 
das relações, quanto ao conhecimento de facto, esgota os poderes de cognição dos tribunais sobre tal matéria, não 
podendo pretender-se colmatar o eventual mau uso do poder de fazer actuar aquela competência, reeditando-se no 
Supremo Tribunal de Justiça pretensões pertinentes à decisão de facto que lhe são estranhas, pois se hão-de haver como 
precludidas todas as razões quanto a tal decisão invocadas perante a Relação, bem como as que o poderiam ter sido». 

IV - O reexame/revista (pelo Supremo) exige/subentende a prévia definição (pelas instâncias) dos factos provados (art.º 
729.º, n.º 1, do CPC), sendo que é à Relação que compete avaliar a regularidade do processo de formação de convicção do 
tribunal a respeito dos factos impugnados pelos recorrentes da matéria de facto. 

(Acórdão do STJ de 20-09-2007, proc. n.º 07P2053, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d1f296bd133e93c88025737c003d8250?OpenDocument
) 

 
1. Em matéria de aplicação da lei processual penal no tempo, consagra o art.º 5.º, n.º. 2-a), do CPP o princípio de que a 

lei nova não se aplica aos processos iniciados anteriormente à sua vigência quando da sua aplicação imediata possa resultar 
agravamento sensível e ainda evitável da situação processual do arguido, nomeadamente uma limitação do seu direito de 
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defesa. 
2. Assim, se o arguido praticou a actividade delituosa por que respondeu antes da entrada em vigor (em 1 de Janeiro de 

2001) das alterações que foram introduzidas no CPP pelo DL 320.º-C/2000, de 15 de Dezembro e o respectivo processo se 
iniciou também antes dessa data, não podia aplicar-se no respectivo processo o disposto no art.º 333.º daquele Código, 
emergente dessa reforma, de modo a que, apesar de ele ter faltado à audiência, esta se ter iniciado, embora no fim da 
primeira sessão tivesse sido designada nova data para sua continuação, «de forma a facultar a audição do arguido», a que 
ele voltou a não comparecer. 

3. Na verdade, o regime vigente naqueles dois momentos oferecia mais vastas garantias de defesa ao arguido, desde 
logo porque o art.º 380.º -A, n.º. 2-b), respondendo ele por crime punível com prisão superior a 5 anos e tendo faltado ao 
julgamento, conferia-lhe a possibilidade de requerer novo julgamento, com os reflexos que isso poderia ter na própria 
medida da pena, por via do disposto no art.º 71.º, n.º. 2-e) e até no art.º 218.º, n.º. 3.º do CPenal. 

(Acórdão do STJ de 24-03-2004, proc. n.º 03P4040, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d1fdc027f861eb7080256e9e005392e1?OpenDocument) 

 
5- Acórdãos dos TR 
 

I. A reabertura da audiência para aplicação de lei penal mais favorável, ao abrigo do disposto no artº. 371º-A do 
Código de Processo Penal, pressupõe a existência de uma lei penal mais favorável que possa ser aplicável. Ora, o Acórdão 
do STJ de Fixação de Jurisprudência nº. 7/2008 de 25/06/2008, publicado no Diário da República - 1ª Série, nº. 146, de 
30/07/2008, com base no qual o recorrente pretendia a reabertura da audiência, não é lei penal mais favorável. Não é lei, 
não tem força de lei, não é fonte imediata de direito. 

II. Pretender que o mencionado Acórdão de Fixação de Jurisprudência seja equiparado a lei e sustentar que daí decorre 
que o Tribunal está agora vinculado a reabrir a audiência para aplicação da interpretação que o Supremo Tribunal de 
Justiça fez das normas aplicáveis naquela matéria, significaria uma violação da independência do tribunal de julgamento, 
que decidiu livremente e de forma exclusivamente vinculada à lei. 

III. No sistema jurídico português, com o esquema de separação de poderes firmado pela Constituição da República, um 
Acórdão de Fixação de Jurisprudência não é equiparável a lei. Os princípios da independência dos tribunais e da separação 
de poderes determinam que o julgador esteja vinculado somente à lei. 

IV. O Acórdão de Fixação de Jurisprudência invocado circunscreve-se a uma questão de direito processual, estritamente 
adjectivo, não se pronunciou sobre quaisquer elementos do tipo legal de crime, sobre as sanções penais aplicáveis, sobre 
requisitos substantivos de responsabilidade penal, ou sobre questões de direito processual com implicações materiais. 
Como tal, ainda que fosse admissível que o invocado Acórdão pudesse ser equiparado a lei, nunca poderia ser comparado 
a lei penal, pelo que sempre ficaria, por essa banda, afastada a possibilidade de reabertura da audiência. 

(Ac. TRE de 18-06-2013, 
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/60f324b4c7a9a66980257de10056fbfb?OpenDocument
) 

 
I. Às normas processuais materiais é aplicável o princípio constitucional da retroactividade da lei penal mais 

favorável, e da irretroactividade desfavorável, não valendo, quanto a elas, o principio tempus regit actum, da aplicação 
imediata da lei vigente à data da prática dos actos, estabelecido no artigo 5º, n.º 1 do Código de Processo Penal, cujo 
âmbito de aplicação se restringe às leis processuais de natureza meramente formal. 

II. O actual n.º 2 do artigo 207° do Código Penal, ao transformar de semi-públicos, em particulares alguns tipos legaius, 
é norma processual material. 

III. Porque a nova lei se apresenta como mais favorável ao arguido tem aplicação retroactiva. 
IV. No âmbito da lei nova, o Ministério Público carece de legitimidade para prosseguir com a acção penal pois que a 

ofendida, que havia apresentado queixa, não se constituiu assistente e nem deduziu acusação particular. 
V. Apesar da alteração legislativa não pode, sem mais, declarar-se a ilegitimidade do Ministério Público para deduzir a 

acusação e, em consequência, julgar extinto o procedimento criminal. 
VI. Tal solução agrava, de forma insuportável, a posição da ofendida que, também na lei nova, continua a ser a titular do 

direito criminalmente protegido e, não obstante, não teve sequer oportunidade para cumprir os requisitos de que, aquela 
mesma lei, passou a fazer depender o procedimento criminal. Deverá, por isso, a ofendida ser advertida da 
obrigatoriedade de se constituir assistente e dos procedimentos a observar, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 
246º do Código de processo Penal. 

VIII. O prazo peremptório para a constituição como assistente, conta-se a partir daquela advertência. 
(Ac. TRP de 19-02-2014, 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/e8279b3c1a35733980257c9300369834?OpenDocum
ent) 

 
I – O recurso da decisão da autoridade administrativa considera-se interposto na data do registo da carta mediante a 

qual aquele foi remetido a essa autoridade administrativa. 
II – O artigo 6.º da Lei n.º 107/2009, de 14/09 é norma geral que regula a contagem dos prazos no procedimento 

contraordenacional, quer na fase administrativa, como na posterior fase judicial do mesmo. 
III – O artigo 6.º da Lei n.º 107/2009, de 14/09 aplica-se aos processos pendentes, por, em regra, tal aplicação não 

integrar nenhuma das situações previstas no artigo 5.º, número 2, do Código de Processo Penal. 
IV – A aplicação do artigo 6.º da Lei n.º 107/2009, de 14/09, por contraponto ao artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 433/82, 

de 27/10, que anteriormente era a regra aplicável à contagem dos prazos na «fase judicial» dos processos 
contraordenacionais, não está sujeita ao princípio do regime mais favorável ao arguido, conforme se acha consagrado no 
direito penal. 

(Acórdão do TRL, de 06-03-2013, proc. n.º 371/12.6TTLSB.L1-4, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/92b4a9b40ea10df080257bc20054265b?OpenDocumen
t) 

 
I- Nas situações em que o recorrente nem formalmente enuncia o propósito de impugnar a matéria de facto nem, 

substancialmente, demonstra que o pretende fazer, o prazo de interposição de recurso é de 20 dias. 
II- Decorre do princípio tempus regit actum e directamente da letra do art.º 5.º, n.º 1 do CPP a aplicação imediata da lei 

processual penal a todos os actos processuais praticados a partir da sua entrada em vigor, sem prejuízo da validade dos 
actos realizados anteriormente, os quais mantém plena validade (só assim não acontecendo em relação às normas 
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processuais penais de natureza substantiva). 
III-Daqui decorre que a lei processual não tem aplicação retroactiva, pelo que a validade (ou invalidade) dos actos 

praticados na vigência da lei antiga é apreciada de acordo com as normas então aplicáveis. È o momento em que é 
praticado o acto que é relevante para a determinação da lei processual aplicável e não o momento posterior em que se 
aprecia a validade do acto processual. 

IV- Deste modo, não são aplicáveis as alterações decorrentes da Lei n.º 20/2013 de 21/02 (que uniformizou o prazo de 
recurso para 30 dias), não podendo o recorrente obter o benefício de um prazo a que não tinha direito no momento em 
que praticou o acto. 

(Acórdão do TRL, de 08-05-2013, proc. n.º 2207/10.3TDLSB.L1-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3e0d21f8a4320ab180257b8200463d7b?OpenDocumen
t) 

 
Em processo de contra ordenação laboral a nova lei que encurta o prazo de que o arguido dispunha para interpor 

recurso de impugnação, que constitui uma das formas do exercício do seu direito de defesa, tem que ser encarada como 
agravando sensivelmente de forma evitável a respectiva situação processual, pelo que cumpre aplicar a tal título, nos 
termos do disposto no artigo 5.º, n.º 2.º al a) do CPP - aplicável por força do n.º 1.º do artigo 41.º do RGCO, para o qual 
remete também o disposto no artigo 60.º da Lei n.º 107/2009, de 14/09 – a Lei anterior. 

(Acórdão do TRL, de 30-06-2010, proc. n.º 18/10.5TTCLD.L1-4, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7077bd79fa5a9c27802577ae0048fd08?OpenDocument
) 

 
Por força do disposto no n.º 2, al. a), do art.º 5.º, do CPP, a reparação da vítima, disciplinada no art.º 82.º -A, do 

mesmo diploma, não pode ter lugar nos casos em que o respectivo processo teve o seu início anteriormente à data da 
entrada em vigor deste último normativo (15/09/98), introduzido pela Lei n.º 59/98, de 25/08. 

(Acórdão do TRL, de 28-03-2007, proc. n.º 10228/2004-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/bc8943a9517c157a802572d70054de30?OpenDocumen
t) 

 
Artigo 6.º 
Aplicação da lei processual penal no espaço 
A lei processual penal é aplicável em todo o território português e, bem assim, em território 

estrangeiro nos limites definidos pelos tratados, convenções e regras do direito internacional. 
 
Artigo 7.º 
Suficiência do processo penal 
1 - O processo penal é promovido independentemente de qualquer outro e nele se resolvem todas as 

questões que interessarem à decisão da causa. 
2 - Quando, para se conhecer da existência de um crime, for necessário julgar qualquer questão não 

penal que não possa ser convenientemente resolvida no processo penal, pode o tribunal suspender o 
processo para que se decida esta questão no tribunal competente. 

3 - A suspensão pode ser requerida, após a acusação ou o requerimento para abertura da instrução, 
pelo Ministério Público, pelo assistente ou pelo arguido, ou ser ordenada oficiosamente pelo tribunal. A 
suspensão não pode, porém, prejudicar a realização de diligências urgentes de prova. 

4 - O tribunal marca o prazo da suspensão, que pode ser prorrogado até um ano se a demora na 
decisão não for imputável ao assistente ou ao arguido. O Ministério Público pode sempre intervir no 
processo não penal para promover o seu rápido andamento e informar o tribunal penal. Esgotado o 
prazo sem que a questão prejudicial tenha sido resolvida, ou se a acção não tiver sido proposta no prazo 
máximo de um mês, a questão é decidida no processo penal. 

 
Notas: 
 
1- Legislação 
 

Regime Geral das Infracções Tributárias 
Artigo 47.º 
Suspensão do processo penal tributário  
1 - Se estiver a correr processo de impugnação judicial ou tiver lugar oposição à execução, nos termos do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário, em que se discuta situação tributária de cuja definição dependa a qualificação 
criminal dos factos imputados, o processo penal tributário suspende-se até que transitem em julgado as respectivas 
sentenças. 

2 - Se o processo penal tributário for suspenso, nos termos do número anterior, o processo que deu causa à suspensão 
tem prioridade sobre todos os outros da mesma espécie. 

 
Artigo 48.º 
Caso julgado das sentenças de impugnação e de oposição  
A sentença proferida em processo de impugnação judicial e a que tenha decidido da oposição de executado, nos termos 
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do Código de Procedimento e de Processo Tributário, uma vez transitadas, constituem caso julgado para o processo penal 
tributário apenas relativamente às questões nelas decididas e nos precisos termos em que o foram. 

 
2- Acórdão do STJ 
 

Quando agiu na acção delituoso o arguido fê-lo contra o direito e conhecendo a ilicitude da sua conduta sem 
previamente requerer a anulação do acto administrativo cuja concretização obstaculizou. É, pois, de indeferir a 
suspensão do processo criminal até à decisão da causa pendente na jurisdição administrativa. 

(Ac. STJ, 5-9-07, in CJCSTJ, 2007, T3, 185) 
 

3- Acórdãos dos TR 
 

Em processo penal a suspensão dos autos deve decorrer exclusivamente da necessidade de conhecer uma questão não 
penal, objecto da competência de um tribunal não criminal, sendo inaplicáveis na matéria as regras do processo civil. 

(Ac. TRL de 1-10-2013, CJ, 2013, T4, pág. 145) 
 
I. O reenvio prejudicial consiste na colocação de uma questão relativa à interpretação ou à apreciação de validade de 

um acto de direito comunitário ao TJUE. 
II. Só deve ordenar-se o reenvio quando tal se justificar pela necessidade do recurso ao direito comunitário para a 

resolução da causa e pela existência de um problema de interpretação desse direito. 
III. Como foi decidido no acórdão Cilfit, de 06-01-1982, «a obrigação de suscitar a questão prejudicial de interpretação 

pode ser dispensada quando:i) a questão não for necessária, nem pertinente para o julgamento do litígio principal; ii) o 
Tribunal de Justiça já se tiver pronunciado de forma firme sobre a questão a reenviar, ou quando já exista jurisprudência 
sua consolidada sobre a mesma; iii) o Juiz Nacional não tenha dúvidas razoáveis quanto à solução a dar à questão de 
Direito da União, por o sentido da norma em causa ser claro e evidente («teoria do acto claro», cujos exigentes e 
cumulativos critérios de verificação foram igualmente definidos no mesmo acórdão). 

(Ac. TRE de 2-07-2013, 
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/46c6fd0f97107d8d80257c3d00539ec2?OpenDocumen
t) 

 
IV. Estão excluídas do reenvio prejudicial, previsto no art. 267.º do TFUE, as questões relativas à interpretação ou à 

apreciação das normas legislativas ou regulamentares de direito interno, bem como as de compatibilidade delas com o 
direito comunitário. 

V. Mesmo no domínio do reenvio obrigatório, se entende que, não se suscitando dúvida razoável, será caso de dispensa 
dessa obrigação de reenvio. 

(Ac. TRE de 16-04-2013, 
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/3087cfd3c57ccebe80257b72003bd595?OpenDocument
) 

 
I. Em matéria de devolução de questões prejudiciais para processo não penal, o legislador optou por um regime de 

discricionariedade juridicamente vinculada. 
II. O critério legal que vincula esse poder discricionário assenta cumulativamente nos requisitos da «necessidade» e na 

«conveniência», exigindo ainda a autonomia e a anterioridade da questão prejudicial relativamente à questão prejudicada. 
a) A «necessidade» reporta-se aos elementos do tipo legal de crime e pressupõe a indispensabilidade de conhecimento 

da questão dita prejudicial em termos tais que a questão penal não poderá sequer ser decidida sem a prévia decisão da 
questão prejudicial; 

b) A «conveniência» deverá resultar de razões de natureza subjectiva ou processual, como seja a decisão por um 
tribunal de competência específica ou a utilização de uma determinada tramitação ou forma processual dificilmente 
compatível com a prevista para o processo penal; 

c) A «autonomia» relativamente à questão prejudicada traduz-se em a questão prejudicial poder ser tratada como 
questão juridicamente autónoma, susceptível de constituir objecto de um processo específico; 

d) A sua «anterioridade» relativamente à questão prejudicada significa que a questão prejudicial deve ser pré-existente 
relativamente ao evento hipoteticamente consubstanciador da responsabilidade criminal (pré-existente do ponto de vista 
fáctico; a natureza prévia do ponto de vista jurídico, aquilo a que a doutrina chama a antecedência lógico-jurídica, está 
abrangida na necessidade do conhecimento da questão prévia). 

III. O prosseguimento de processo por crime de prestação de falsas declarações não pressupõe a prévia determinação 
da titularidade de prédio a que se reporta a justificação notarial em que os arguidos intervieram, não constituindo esta 
última verdadeira questão prejudicial relativamente ao processo penal. Em abstracto, até se poderia verificar uma 
consolidação do domínio na titularidade dos justificantes e subsistir, ainda assim, uma evidência de prestação de 
declarações falsas, não sendo a verificação do crime afastada pela comprovação da titularidade do direito de propriedade. 

IV. Se é certo que a escritura de justificação constitui documento autêntico (art.ºs 363°, n.° 3, do Código Civil e 35°, n° 2, 
do Código do Notariado), fazendo prova plena dos factos atestados pelo oficial público (notário) que o lavrou com base na 
sua percepção, não assegura, no entanto, a veracidade das declarações prestadas perante ele. 

(Ac. TRC de 23-05-2012, 
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/abb7e9d1cd9270cd80257a24003993e4?OpenDocume
nt) 

 
I. Nos crimes contra a propriedade [v.g. Dano (art. 212.º, do CP) e de Alteração de marcos (art. 216.º, do CP)], saber que 

a coisa é «alheia» constitui um a priori da própria acção típica. 
II. À luz do princípio da suficiência da acção penal, a propriedade «alheia» da coisa sobre que versa a acção delituosa 

pode ser apurada no processo penal. 
III. Quando a natureza «alheia» da coisa é incerta ou controvertida, essa situação de incerteza acaba por se projectar na 

possibilidade de se vir a formar uma convicção segura sobre o dolo do agente. 
(Ac. TRP de 11-05-2011, 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/f77ce11092a999ba8025789a0045785b?OpenDocume
nt) 
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I – As eventuais nulidades ou irregularidades processuais que hajam ocorrido no âmbito de um processo de regulação 
de poder paternal impugnáveis pela parte que se sentir lesada não permitem ter como inexistente a decisão que regulou 
provisoriamente o poder paternal e não fundamentam, em consequência, o exercício do direito de resistência previsto no 
art.º 21.º CRP, ainda por cima quando tais deficiências foram arguidas no dito processo e foram objecto de indeferimento. 

II – O exercício do direito de resistência pressupõe que a ofensa ao direito tenha origem numa ordem manifestamente 
ilegítima e ainda que, para salvaguarda desse direito, não seja possível o recurso à autoridade pública. 

III – Não é uma ordem manifestamente ilegítima a que é emanada de um tribunal cuja competência material é 
inquestionável e que tem por base uma decisão judicial proferida no âmbito de um processo pela sua titular, ainda que 
eventualmente afectada por uma pretensa nulidade de procedimento. 

IV – Mesmo que, face ao princípio da suficiência da acção penal previsto no art.º 7.º, n.º 1 CPP, se devam resolver no 
processo penal todas as questões que interessarem à decisão da causa, tal não atribuí ao juiz penal a faculdade de se 
pronunciar sobre o mérito das decisões proferidas nas demais jurisdições nem, muito menos, a faculdade de declarar nula 
e de nenhum efeito uma decisão proferida num processo da jurisdição de menores e família. 

V – Tendo qualquer dos progenitores legitimidade para exercer o poder paternal, num dado momento, em igualdade de 
circunstâncias nenhum deles pode exigir ao outro a entrega do menor. Por isso não há subtracção de menor se, nessas 
circunstâncias, tendo a mãe entregue o menor ao pai, este se recusa a devolvê-lo àquela. 

VI – Fixado um regime provisório segundo o qual o menor fica confiado à guarda da mãe que sobre ele passa a exercer o 
poder paternal, não há recusa de entrega pelo pai – ainda que a este, a pedido da mãe, seja dado conhecimento desse 
regime por um agente da autoridade policial – enquanto a decisão judicial respectiva não lhe for formalmente notificada. 

(Acórdão do TRL, de 15-06-2010, proc. n.º 10210/05.9TDLSB.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/30ec428e72908ec88025777a0046da09?OpenDocumen
t) 

 
I – No crime de dano do art.º 212.º do C. Penal o objecto da acção ilícita típica só pode ser uma coisa corpórea que 

possa ser materialmente exposta à acção. 
II – Essa acção típica, por sua vez, desdobra-se em quatro modalidades: destruir, danificar, desfigurar e tornar não 

utilizável sempre com a referência incontornável da corporeidade levando à conclusão de que não há dano se não se 
atingir de algum modo a integridade física da coisa. 

III – “Tornar não utilizável” abrangerá as acções que reduzam a utilidade da coisa segundo a sua função. 
IV – No caso de uma divisão anexa a uma casa, a “coisa” será o espaço físico tal como se apresenta: com paredes que o 

delimitam, portas que lhe dão acesso e janelas com o seu fim natural e próprio de ventilação e iluminação. 
V – Obstruir o acesso a esse espaço físico por meio da colocação, pelo lado interior, de pregos com 15 centímetros de 

comprimento nas aduelas ou aros da única porta de acesso e do levantamento, também pelo dito lado, de uma parede de 
alvenaria é objectivamente, atingir a sua integridade física; é tornar não utilizável a “coisa” na sua corporeidade. A 
utilidade funcional do espaço deixa de existir; é atingida a «utilidade da coisa segundo a sua função» mercê de uma acção 
perturbadora dessa mesma função. 

VI – No âmbito da acção penal, ao abrigo do princípio da sua suficiência consagrado no art.º 7.º CPP não é de excluir – 
antes pelo contrário – a discussão e decisão sobre questões prejudiciais não penais com interesse para a causa incluindo a 
propriedade da coisa. 

(Acórdão do TRL, de 30-06-2009, proc. n.º 159/05.0GASSB.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/88c6ce6be3ea1ff5802575fd005a58dc?OpenDocument) 

 
As questões relativas às relações laborais, nomeadamente ao estabelecimento e definição dos vínculos entre entidades 

patronais e trabalhadores subordinados e direitos e deveres delas decorrentes, são da competência dos tribunais do 
trabalho, mas o tribunal criminal pode, atento o princípio da suficiência do processo penal, decidir se existem tais 
vínculos quando tal seja relevante para a decisão da causa, nomeadamente quando a inerente qualidade seja elemento 
constitutivo essencial do crime imputado ao arguido. 

(Ac. TRP de 13-02-2008, 
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/71e357fd2f39ab0e802573f7003e822e?OpenDocumen
t) 

 
1. Nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Código de Processo Penal, o que é decisivo para limitar a suficiência do processo 

penal não é a pendência da questão prejudicial no tribunal competente. Decisivo é que esta questão não possa ser 
convenientemente decidida no processo penal. 

2. A necessidade de prevenir decisões contraditórias não figura entre as razões determinantes da devolução do 
julgamento da questão prejudicial ao tribunal competente. 

3. Não obstante as decisões judiciais contraditórias relativamente à mesma questão de direito constituírem um factor 
de insegurança jurídica, o certo é que o princípio da segurança jurídica e da protecção da confiança, elemento constitutivo 
do Estado de direito, não significa uniformidade da jurisprudência relativamente às questões de direito. 

(Acórdão do TRL, de 15-01-2008, proc. n.º 9107/2007-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/081f853ec995853a80257421005a745a?OpenDocumen
t) 

 
1. O princípio da suficiência do processo penal contido no art.º 7º CPP tem como fundamento manifesto o de arredar 

obstáculos ao exercício do jus puniendi que, directa ou indirectamente, possam entravar ou paralisar a acção penal e só 
admite a suspensão para julgar questões não penais. 

2. Nada obsta que se faça nos presentes autos a prova de que a queixosa/assistente cometeu os factos que o arguido 
imputa concretamente à mesma, independentemente de se averiguar posteriormente, em inquéritos ou processos 
separados, se tais factos constituem ilícito criminal, ou de outra natureza, e se a respectiva responsabilidade recai sobre a 
assistente. 

(Acórdão do TRL, de 29-03-2007, proc. n.º 7190/06-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2b2d42dbde9669af802572bf003c9379?OpenDocumen
t) 

 
I- Não padece de nulidade a sentença proferida em processo de contra-ordenação laboral que, como pressuposto do 

cometimento das contra-ordenações imputadas à arguida, se pronuncia sobre a qualificação jurídica do vínculo ou 
vínculos contratuais existentes entre a arguida e terceiros, trabalhadores. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/30ec428e72908ec88025777a0046da09?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/30ec428e72908ec88025777a0046da09?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/88c6ce6be3ea1ff5802575fd005a58dc?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/71e357fd2f39ab0e802573f7003e822e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/71e357fd2f39ab0e802573f7003e822e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/081f853ec995853a80257421005a745a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/081f853ec995853a80257421005a745a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2b2d42dbde9669af802572bf003c9379?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2b2d42dbde9669af802572bf003c9379?OpenDocument
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II-O disposto no art.º 7.º n.º 1 do CPP (princípio da suficiência do processo penal) tem aplicação no processo de 
contra-ordenação. 

III- O processo de contra-ordenação não oferece à arguida menores garantias processuais do que o processo declarativo 
laboral. 

(Acórdão do TRL, de 17-03-2004, proc. n.º 8760/2003-4, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e2a65c3ac0f57f3380256f11003a59e8?OpenDocument) 

 
I - É admissível a suspensão de processo crime por abuso de liberdade de imprensa para prova da verdade dos factos 

imputados, em outro processo crime já pendente no exercício de defesa do arguido: - suspensão que não poderá perder 
de vista o prazo da prescrição do procedimento criminal referente ao crime de imprensa. 

II - Tal suspensão de processo - crime se não é consentida pelo artigo 7.º do CPP/87 é, pelo menos, admissível ao abrigo 
do disposto no art.º 279.º n. 1 do CPC, "ex vi" do art.º 4.º do CPP. 

(Acórdão do TRL, de 28-01-1998, proc. n.º 0075423, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0eabbf2113283f858025680300051fef?OpenDocument) 
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PARTE I 
LIVRO I 

Dos sujeitos do processo 
TÍTULO I 

Do juiz e do tribunal 
CAPÍTULO I 

Da jurisdição 
 

Artigo 8.º 
Administração da justiça penal 
Os tribunais judiciais são os órgãos competentes para decidir as causas penais e aplicar penas e 

medidas de segurança criminais. 
 
Artigo 9.º 
Exercício da função jurisdicional penal 
1 - Os tribunais judiciais administram a justiça penal de acordo com a lei e o direito. 
2 - No exercício da sua função, os tribunais e demais autoridades judiciárias têm direito a ser 

coadjuvados por todas as outras autoridades; a colaboração solicitada prefere a qualquer outro serviço. 
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PARTE I 
LIVRO I 

Dos sujeitos do processo 
TÍTULO I 

Do juiz e do tribunal 
CAPÍTULO II 

Da competência 
SECÇÃO I 

Competência material e funcional 
 

Artigo 10.º 
Disposições aplicáveis 
A competência material e funcional dos tribunais em matéria penal é regulada pelas disposições deste 

Código e, subsidiariamente, pelas leis de organização judiciária. 
 
Notas: 
 
Acórdãos dos TR 
 

1. Invocada a escusa por entidade bancária, por motivo de sigilo bancário, deve o tribunal de 1ª instância decidir se essa 
escusa é ilegítima ou legítima. 

2. Nesta última hipótese, considerando que se justifica a quebra do dever de sigilo, deve suscitar o respectivo incidente 
perante a Relação, pois falece-lhe competência para dispensar a instituição bancária desse dever. 

3. Sendo a ponderação dos valores em conflito, matéria da competência do Tribunal da Relação hierarquicamente 
superior ao Tribunal recorrido, independentemente do mérito da apreciação a que este procedeu, ocorreu violação das 
regras de competência funcional consagradas na lei de processo penal, atento o disposto nos art.º 135.º, n.º 1 e 3, 10.º e 
12.º, n.º 2 al. g) do Código de Processo Penal e art.º 56.º, n.º 1 al. j) da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro. 

4. Tal violação, por força da aplicação do princípio da legalidade no domínio dos actos processuais, a que alude o art.º 
118.º, n.º 1 do CPP, em conjugação como disposto no art.º 119.º, al. e) do mesmo diploma, importa a nulidade insanável do 
acto praticado, que é de conhecimento oficioso e, por isso, deve ser declarada – art.º 119.º do CPP. 

(Acórdão do TRL, de 05-07-2007, proc. n.º 5051/07-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ac354212f77eabf58025734b0052d11e?OpenDocument) 

 
1. A ponderação que a quebra de segredo impõe “(…) em ordem a determinar se a salvaguarda do segredo deve, ou não, 

ceder perante os outros interesses em jogo (…), por um lado, o dever de sigilo e, por outro, o dever de colaboração com a 
administração da justiça penal, passando a resolução do conflito pela avaliação da diferente natureza e relevância dos bens 
jurídicos tutelados por aqueles deveres, segundo um critério de proporcionalidade na restrição de direitos e interesses 
constitucionalmente protegidos, como impõe o n.º 2 do art.º 18.º da Constituição da República Portuguesa, tendo em 
atenção o caso concreto” cabe ao Tribunal superior. 

2. O tribunal recorrido é incompetente para a realização de tal ponderação e consequente determinação de quebra de 
segredo profissional, por força das disposições combinadas dos arts. 135.º, n.º 1 e 3, 10.º e 12.º, n.º 2 al. g) do CPP e art.º 
55.º e 56.º, n.º 1 al. j) da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro (LOFTJ). 

(Acórdão do TRL, de 01-03-2007, proc. n.º 807/07-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0f1cb90928bef8e5802572a300420c22?OpenDocument) 

 
Artigo 11.º 
Competência do Supremo Tribunal de Justiça 
1 - Em matéria penal, o plenário do Supremo Tribunal de Justiça tem a competência que lhe é 

atribuída por lei. 
2 - Compete ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal: 
a) Conhecer dos conflitos de competência entre secções; 
b) Autorizar a intercepção, a gravação e a transcrição de conversações ou comunicações em que 

intervenham o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República ou o Primeiro-
Ministro e determinar a respectiva destruição, nos termos dos artigos 187.º a 190.º; 

c) Exercer as demais atribuições conferidas por lei. 
3 - Compete ao pleno das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal: 
a) Julgar o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro 

pelos crimes praticados no exercício das suas funções; 
b) Julgar os recursos de decisões proferidas em 1.ª instância pelas secções; 
c) Uniformizar a jurisprudência, nos termos dos artigos 437.º e seguintes. 
4 - Compete às secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal: 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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a) Julgar processos por crimes cometidos por juízes do Supremo Tribunal de Justiça e das relações e 
magistrados do Ministério Público que exerçam funções junto destes tribunais, ou equiparados; 

b) Julgar os recursos que não sejam da competência do pleno das secções; 
c) Conhecer dos pedidos de habeas corpus em virtude de prisão ilegal; 
d) Conhecer dos pedidos de revisão; 
e) Decidir sobre o pedido de atribuição de competência a outro tribunal da mesma espécie e 

hierarquia, nos casos de obstrução ao exercício da jurisdição pelo tribunal competente; 
f) Exercer as demais atribuições conferidas por lei. 
5 - As secções funcionam com três juízes. 
6 - Compete aos presidentes das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal: 
a) Conhecer dos conflitos de competência entre relações, entre estas e os tribunais de 1.ª instância ou 

entre tribunais de 1.ª instância de diferentes distritos judiciais; 
b) Exercer as demais atribuições conferidas por lei. 
7 - Compete a cada juiz das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal, 

praticar os actos jurisdicionais relativos ao inquérito, dirigir a instrução, presidir ao debate instrutório e 
proferir despacho de pronúncia ou não pronúncia nos processos referidos na alínea a) do n.º 3 e na 
alínea a) do n.º 4. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 11.º 
(Competência do Supremo Tribunal de Justiça) 
1 - Compete ao plenário do Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal: 
a) Julgar o Presidente da República pelos crimes praticados no exercício das suas funções; 
b) Julgar os recursos de decisões proferidas, em 1.ª instância, pelo plenário das secções; 
c) Conhecer dos conflitos de competência entre secções; 
d) Exercer as demais atribuições conferidas por lei. 
2 - Compete ao plenário das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal: 
a) Julgar processos por crimes cometidos por juízes do Supremo Tribunal de Justiça e das relações e magistrados do 
Ministério Público que exerçam funções junto destes tribunais ou equiparados; 
b) Julgar os recursos de decisões proferidas, em 1.ª instância, pelas secções; 
c) Uniformizar a jurisprudência, nos termos dos artigos 437.º e seguintes; 
d) Conhecer dos pedidos de revisão; 
e) Decidir sobre o pedido de atribuição de competência a outro tribunal da mesma espécie e hierarquia, nos casos de 
obstrução ao exercício da jurisdição pelo tribunal competente. 
3 - Compete às secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal: 
a) Praticar os actos jurisdicionais relativos ao inquérito, dirigir a instrução, presidir ao debate instrutório e proferir 
despacho de pronúncia ou não pronúncia nos processos referidos na alínea a) do número anterior; 
b) Julgar os recursos que não sejam da competência do plenário das secções ou do tribunal; 
c) Conhecer dos conflitos de competência entre relações, entre estas e os tribunais de 1.ª instância ou entre os tribunais 
de 1.ª instância de diferentes distritos judiciais; 
d) Conhecer dos pedidos de habeas corpus em virtude de prisão ilegal; 
e) Exercer as demais atribuições conferidas por lei. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 11.º 
[...] 
1 - Compete ao plenário do Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal: 
a) Conhecer dos conflitos de competência entre secções; 
b) Exercer as demais atribuições conferidas por lei. 
2 - Compete ao pleno das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal: 
a) Julgar o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro pelos crimes 
praticados no exercício das suas funções; 
b) Julgar os recursos de decisões proferidas em 1.ª instância pelas secções; 
c) Uniformizar a jurisprudência, nos termos dos artigos 437.º e seguintes. 
3 - Compete às secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal: 
a) Julgar processos por crimes cometidos por juízes do Supremo Tribunal de Justiça e das relações e magistrados do 
Ministério Público que exerçam funções junto destes tribunais, ou equiparados; 
b) Julgar os recursos que não sejam da competência do pleno das secções; 
c) Conhecer dos conflitos de competência entre relações, entre estas e os tribunais de 1.ª instância ou entre tribunais de 
1.ª instância de diferentes distritos judiciais; 
d) Conhecer dos pedidos de habeas corpus em virtude de prisão ilegal; 
e) Conhecer dos pedidos de revisão; 
f) Decidir sobre o pedido de atribuição de competência a outro tribunal da mesma espécie e hierarquia, nos casos de 
obstrução ao exercício da jurisdição pelo tribunal competente; 
g) Praticar os actos jurisdicionais relativos ao inquérito, dirigir a instrução, presidir ao debate instrutório e proferir 
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despacho de pronúncia ou não pronúncia nos processos referidos na alínea a) e na alínea a) do número anterior; 
h) Exercer as demais atribuições conferidas por lei. 
4 - Nos casos previstos na alínea a) do número anterior as secções funcionam com três juízes. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 11.º 
[...] 
1 - Em matéria penal, o plenário do Supremo Tribunal de Justiça tem a competência que lhe é atribuída por Lei. 
2 - Compete ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal: 
a) Conhecer dos conflitos de competência entre secções; 
b) Autorizar a intercepção, a gravação e a transcrição de conversações ou comunicações em que intervenham o Presidente 
da República, o Presidente da Assembleia da República ou o Primeiro-Ministro e determinar a respectiva destruição, nos 
termos dos artigos 187.º a 190.º; 
c) Exercer as demais atribuições conferidas por Lei. 
3 - (Anterior n.º 2.) 
4 - Compete às secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal: 
a) Julgar processos por crimes cometidos por juízes do Supremo Tribunal de Justiça e das relações e magistrados do 
Ministério Público que exerçam funções junto destes tribunais, ou equiparados; 
b) Julgar os recursos que não sejam da competência do pleno das secções; 
c) Conhecer dos pedidos de habeas corpus em virtude de prisão ilegal; 
d) Conhecer dos pedidos de revisão; 
e) Decidir sobre o pedido de atribuição de competência a outro tribunal da mesma espécie e hierarquia, nos casos de 
obstrução ao exercício da jurisdição pelo tribunal competente; 
f) Exercer as demais atribuições conferidas por Lei. 
5 - As secções funcionam com três juízes. 
6 - Compete aos presidentes das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal: 
a) Conhecer dos conflitos de competência entre relações, entre estas e os tribunais de 1.ª instância ou entre tribunais de 
1.ª instância de diferentes distritos judiciais; 
b) Exercer as demais atribuições conferidas por Lei. 
7 - Compete a cada juiz das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça, em matéria penal, praticar os actos 
jurisdicionais relativos ao inquérito, dirigir a instrução, presidir ao debate instrutório e proferir despacho de pronúncia ou 
não pronúncia nos processos referidos na alínea a) do n.º 3 e na alínea a) do n.º 4. 
 

2- Acórdão do TC 
 

146/2012 
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 11.º, conjugado com o artigo 399.º, ambos do CPP, na 

interpretação de que não há recurso de despacho proferido pelo Presidente do STJ, ao abrigo da competência prevista no 
artigo 11.º, n.º 2, b), do mesmo diploma, que não atenda a arguição, no requerimento para abertura da instrução, da 
nulidade da ordem de destruição dos registos de interceções telefónicas, emitida por aquele Magistrado. 

 
3- Acórdãos do STJ 
 

I - Os crimes cometidos por magistrados que desempenham funções em tribunal de 1.ª instância são julgados pela secção 
criminal do Tribunal da Relação, estando, deste modo, esses magistrados submetidos a uma jurisdição com uma autoridade 
acrescida. A competência em matéria penal determinada pela qualidade de magistrado, frequentemente designada como 
foro especial, constitui uma garantia, não pessoal, mas funcional, justificada por exigências próprias do prestígio e 
resguardo da função. O acórdão recorrido foi, pois, proferido em 1.ª instância, pela secção criminal da Relação. 

II - A garantia constitucional do direito ao recurso impõe que dos acórdãos da Relação proferidos em 1.ª instância haja 
recurso, que deve ser julgado pela secção criminal do STJ (cf. al. b) do n.º 4 do art. 11.º do CPP). Não obstante a norma do 
art. 434.º do CPP, a afectiva garantia de um grau de recurso em matéria de facto implica que os poderes de cognição do 
STJ, quando conhece de recursos de decisões finais da Relação proferidas em 1.ª instância, compreendam também a 
impugnação da decisão recorrida em matéria de facto. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 25-02-2015, proc. n.º 131/11.1TASLV.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a1b802a4c212755380257dfc003aa711?OpenDocument) 

 
I - Nos termos do art.º 11.º, n.º 4, al. b), do CPP, compete às secções criminais do STJ julgar recursos «em matéria 

penal”. Concordantemente, os arts. 42.º, n.º 1, e 44.º, al. a), da Lei 52/2008, de 28-08, determinam que as secções cíveis 
julgam as causas que não estejam atribuídas às secções criminais e sociais do STJ. 

II - É da competência das secções cíveis do STJ o julgamento da reclamação do despacho de não admissão do recurso de 
decisão proferida em processo de execução por custas, que não tem natureza penal, ainda que proferida por secção 
criminal do Tribunal da Relação. 

(Acórdão do STJ, 5.ª SECÇÃO, de 26-04-2012, proc. n.º 41/09.2TOLSB.L1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dd56b46855f930ad80257a280034a1b3?OpenDocument
) 

 
I - A decisão do caso vertente assenta na interpretação do art.º 11.º, n.º 2, do CPP, quando atribui ao STJ a competência 

para o julgamento do Primeiro-Ministro por crimes praticados no exercício das suas funções. A decisão está, assim, 
dependente de urna leitura mais, ou menos, restritiva sobre a concepção normativa do conteúdo das funções que 
convergem no exercício daquele cargo. 

II - O exercício de funções, nomeadamente as políticas, tem um conteúdo abrangente que se estende a todos os actos 
que se situam na esfera pública e que apenas são praticados em função do cargo político exercido. No caso vertente, o 
arguido foi interpelado na qualidade de Primeiro-Ministro e pronunciou-se sobre factos susceptíveis de afectar a dignidade 
das funções que lhe estavam cometidas porquanto lançavam uma suspeição sobre o seu carácter. O exercício da função 
política do cargo de Primeiro-Ministro é também a actuação no domínio da esfera pública em que, perante os cidadãos em 
nome dos quais se exerce tais funções, se justifica tal exercício. 

III - No caso, o arguido pronunciava-se sobre factos susceptíveis de macular a sua credibilidade para o exercício das 
funções que sobre si incumbiam O arguido falava de actos políticos que projectavam a sua qualidade como político, 
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informando os cidadãos, em nome dos quais exercia o poder, sobre a sua honorabilidade e dignidade em termos 
institucionais. Assim, entende-se que a competência para o julgamento dos referidos factos reside no STJ. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 15-12-2011, proc. n.º 7/10.0YGLSB.S2-A, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/82e9aa7e05e26573802579980056cb6e?OpenDocument
) 

 
I -Entre as normas que estabelecem a competência em matéria penal determinada pela qualidade das pessoas, o art.º 

11.º, n.º 4, do CPP, atribui às secções criminais do STJ a competência para julgar processos por crimes cometidos por Juízes 
do STJ ou equiparados. Cabe a cada Juiz das secções criminais desse Tribunal a competência para praticar os actos 
jurisdicionais relativos a inquérito, dirigir a instrução, presidir ao debate instrutório e proferir despacho de pronúncia ou 
não pronúncia em tais processos. 

II -Com idêntico perfil, nos termos do art.º 265.º, n.º 1, do CPP, «se for objecto de notícia do crime magistrado judicial ou 
do ministério público, é designado para a realização do inquérito magistrado de categoria igual ou superior à do visado». O 
art.º 266.º, n.º 1, por seu lado, dispõe que «se, no decurso do inquérito, se apurar que a competência pertence a diferente 
magistrado ou agente do Ministério Público, os autos serão transmitidos ao magistrado ou agente do Ministério Público 
competente», sendo que, de harmonia com o n.º 2, «os actos de inquérito realizados antes da transmissão só são repetidos 
se não puderem ser aproveitados». 

III -Nesses casos, o critério da determinação da competência não é, assim, como em geral, o da ocorrência dos factos, 
mas aquele que deriva da matriz de referência que é a condição funcional (a qualidade de magistrado) no momento 
processualmente relevante. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 28-09-2011, proc. n.º 22/09.6YGLSB.S2, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/25cd7aa80cc3adb0802579260032dd4a?OpenDocument
) 

 
Em sede de recurso, os despachos do relator não são susceptíveis de recurso (nomeadamente de agravo) para o pleno 

das secções criminais (competente – o que não é o caso – para «julgar os recursos de decisões proferidas em 1.ª instância 
pelas secções»: art.º 11.º, n.º 2, al. b), do CPP). 

(Acórdão do STJ de 22-02-2007, proc. n.º 06P3847, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f7d3abc6b67deeed802572d6003a2f5b?OpenDocument) 

 
Artigo 12.º 
Competência das relações 
1 - Em matéria penal, o plenário das relações tem a competência que lhe é atribuída por lei. 
2 - Compete aos presidentes das relações, em matéria penal: 
a) Conhecer dos conflitos de competência entre secções; 
b) Exercer as demais atribuições conferidas por lei. 
3 - Compete às secções criminais das relações, em matéria penal: 
a) Julgar processos por crimes cometidos por juízes de direito, procuradores da República e 

procuradores-adjuntos; 
b) Julgar recursos; 
c) Julgar os processos judiciais de extradição; 
d) Julgar os processos de revisão e confirmação de sentença penal estrangeira; 
e) Exercer as demais atribuições conferidas por lei. 
4 - As secções funcionam com três juízes. 
5 - Compete aos presidentes das secções criminais das relações, em matéria penal: 
a) Conhecer dos conflitos de competência entre tribunais de 1.ª instância do respectivo distrito 

judicial; 
b) Exercer as demais atribuições conferidas por lei. 
6 - Compete a cada juiz das secções criminais das relações, em matéria penal, praticar os actos 

jurisdicionais relativos ao inquérito, dirigir a instrução, presidir ao debate instrutório e proferir despacho 
de pronúncia ou não pronúncia nos processos referidos na alínea a) do n.º 3. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 12.º 
(Competência das relações) 
1 - Compete ao plenário das relações, em matéria penal: 
a) Conhecer dos conflitos de competência entre secções; 
b) Julgar os recursos de decisões proferidas, em 1.ª instância, pelas secções; 
c) Exercer as demais atribuições conferidas por lei. 
2 - Compete às secções criminais das relações, em matéria penal: 
a) Julgar processos por crimes cometidos por juízes de direito, procuradores da República e delegados do procurador da 
República; 
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b) Praticar os actos jurisdicionais relativos ao inquérito, dirigir a instrução, presidir ao debate instrutório e proferir 
despacho de pronúncia ou não pronúncia nos processos referidos na alínea anterior; 
c) Julgar recursos; 
d) Conhecer dos conflitos de competência entre tribunais de 1.ª instância do respectivo distrito judicial; 
e) Julgar os processos judiciais de extradição; 
f) Julgar os processos de revisão e confirmação de sentença penal estrangeira; 
g) Exercer as demais atribuições conferidas por lei. 

- DL n.º 387-E/87, de 29/12 
Artigo 12.º 
[...] 
1 - … 
b) Exercer as demais atribuições conferidas por Lei. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 12.º 
[...] 
1 - … 
b) (Anterior al. c)) 
2 - Compete às secções criminais das relações, em matéria penal: 
a) Julgar processos por crimes cometidos por juízes de direito, procuradores da República e procuradores-adjuntos; 
3 - Nos casos previstos na alínea a) do número anterior as secções funcionam com três juízes. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 12.º 
[...] 
1 - Em matéria penal, o plenário das relações tem a competência que lhe é atribuída por Lei. 
2 - Compete aos presidentes das relações, em matéria penal: 
a) Conhecer dos conflitos de competência entre secções; 
b) Exercer as demais atribuições conferidas por Lei. 
3 - Compete às secções criminais das relações, em matéria penal: 
a) Julgar processos por crimes cometidos por juízes de direito, procuradores da República e procuradores-adjuntos; 
b) Julgar recursos; 
c) Julgar os processos judiciais de extradição; 
d) Julgar os processos de revisão e confirmação de sentença penal estrangeira; 
e) Exercer as demais atribuições conferidas por Lei. 
4 - As secções funcionam com três juízes. 
5 - Compete aos presidentes das secções criminais das relações, em matéria penal: 
a) Conhecer dos conflitos de competência entre tribunais de 1.ª instância do respectivo distrito judicial; 
b) Exercer as demais atribuições conferidas por Lei. 
6 - Compete a cada juiz das secções criminais das relações, em matéria penal, praticar os actos jurisdicionais relativos ao 
inquérito, dirigir a instrução, presidir ao debate instrutório e proferir despacho de pronúncia ou não pronúncia nos 
processos referidos na alínea a) do n.º 3. 
 

2- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

2/2003 
Compete ao Tribunal Judicial de Comarca a instrução e julgamento de processo crime em que o arguido à data dos factos 

fosse juiz de direito, e este haja sido, entretanto, condenado disciplinarmente em pena de aposentação compulsiva, cuja 
execução não tenha sido declarada suspensa em recurso contencioso, entretanto interposto, nos termos dos artigos 106.º 
e 170.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais, aprovado pela Lei n.º 21/85, de 30 de Julho. 

DR 25, SÉRIE I-A, de 30-01-2003 
 

3- Acórdãos do STJ 
 

I - A revisão operada pela Lei 48/2007 pôs em prática um modelo de funcionamento do tribunal com reforço dos poderes 
do relator. À conferência cabe, pois, conhecer: (i) da reclamação que cabe sempre do despacho do relator, (ii) do recurso 
quando a decisão final do tribunal a quo não constituir decisão final, (iii) de recurso de decisão final quando não houver 
sido requerida a realização da audiência. 

II - Em consonância, o art. 12.º, n.º 3, al. b), CPP, conjugado com o n.º 4 do mesmo dispositivo, atribui às secções 
criminais que funcionam com três juízes, sendo um deles o presidente da secção, o julgamento dos recursos; note-se, 
apenas dos recursos. Por isso, no caso dos autos, era lícito ao relator proferir o despacho em que declarou nulo o acórdão 
anteriormente proferido pela Relação, quando sobre ele se podia pronunciar a conferência, se reclamado. 

III -Acresce que, o despacho que declarou nulo aquele acórdão foi notificado aos recorrentes, que dele não reclamaram 
no prazo normal de 10 dias (art. 105.º, n.º 1, do CPP). Por conseguinte, a decisão em causa transitou em julgado. 

IV - Nos recursos interpostos para o Tribunal da Relação do acórdão da 1.ª instância os arguidos deram cumprimento ao 
disposto no art. 412.º, n.º 5, do CPP, afirmando claramente manter interesse em todos recursos interpostos. Nenhum dos 
arguidos o fez nos recursos interpostos para o STJ, mas não era aí que tinham de manifestar esse interesse. Era por ocasião 
da apresentação do recurso para o Tribunal da Relação entidade a quem cabia a sua apreciação. E perante essa entidade 
não há dúvida de que os recorrentes cumpriram o ónus, decorrente do princípio da cooperação, de indicação obrigatória 
dos recursos que pretendiam ver analisados, não se podendo considerar que tenha havido qualquer atitude de renúncia 
quanto ao desejo de ver apreciadas as questões suscitadas nesses recursos interlocutórios. 

V - O acórdão recorrido, de modo explícito, não se pronunciou sobre esses ditos recursos pelo menos de forma 
autónoma, julgando-os procedentes ou improcedentes. Restaria a possibilidade de, no âmbito da fundamentação relativa 
ao recurso principal, terem sido abordadas as questões colocadas nesses recursos interlocutórios, todas elas relacionadas 
com a «acção encoberta». 

VI - Contudo, nada disto foi abordado no acórdão do Tribunal da Relação que nesta matéria da «acção encoberta» se 
limitou a reproduzir aquilo que o tribunal de 1.ª instância tinha feito constar do seu acórdão. Mesmo en passant ou de 
modo implícito não há no acórdão recorrido vestígio de abordagem destes problemas concretos colocados pela defesa dos 
recorrentes. Sendo entendido pela defesa que todas estas questões eram relevantes e poderiam ter influência no resultado 
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final do julgamento e tendo manifestado interesse na apreciação dos recursos, nada mais restava ao Tribunal da Relação do 
que apreciar esses recursos. Não o fazendo omitiu pronúncia sobre matéria que lhe era exigido considerar (verificando-se 
assim a nulidade prevista no art. 379.º, n.º 1, al. c), do CPP). 

VII - Mais se constata que também quanto a parte das questões suscitadas pelos arguidos no recurso principal, o 
argumentário essencial do acórdão recorrido foi a transcrição da fundamentação do acórdão da 1.ª instância ou o decalcar 
a resposta aos recursos dada pelo magistrado do MP. O tribunal, ao assim proceder, incorreu, igualmente, em nulidade, por 
omissão de pronúncia. 

VIII - Em relação às demais questões suscitadas pelos arguidos, ao argumentar com uso de aspectos factuais que não 
constam da matéria de facto dada como provada, o acórdão recorrido pronunciou-se sobre questão de que não podia 
tomar conhecimento pelo menos nos termos em que o fez, havendo excesso de pronúncia, com a consequente declaração 
de nulidade (art. 379.º, n.º 1, al. c), do CPP). 

IX - Impõe-se, assim, a anulação do acórdão recorrido. 
(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 09-04-2015, proc. n.º 326/12.0JELSB.L1.S1, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/21ef95ab9abdc86280257e230040c94c?OpenDocument) 
 
I - 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 - arts. 95.º, 100.º, 114.º, 115.º, 
122.º e 123.º, da Lei 144/99, de 31-08. 

II - No Capítulo IV do Título IV daquele diploma, que trata da Transferência de pessoas condenadas, na Secção III, 
prevendo especificamente a Transferência para Portugal, a propósito dos requisitos especiais da transferência para 
Portugal, dispõe o n.º 1 do art. 123.º, que, aceite o pedido, o expediente é enviado, pela PGR, ao MP junto do Tribunal da 
Relação da área da residência indicada pelo interessado, para revisão e confirmação de sentença estrangeira. 

III - E o n.º 1 do art. 100.º, ao remeter a revisão e confirmação para o CPP, pretende significar o afastamento da 
tramitação do procedimentos de outra das formas de cooperação internacional previstas no diploma - a extradição, que 
para a decisão final, na Relação, nos termos do art. 57.º, n.º 1, supõe a intervenção de dois adjuntos, pois aí se refere 
expressamente que () o juiz relator procede, em 10 dias, ao exame do processo e manda dar vista a cada um dos dois juízes-
adjuntos, por 5 dias. 

IV - Certo é que o Tribunal da Relação funciona neste processo, a exemplo do que acontece com os processos especiais 
de cooperação judiciária, como a extradição e o mandado de detenção europeu, como 1.ª instância, com recurso das 
respectivas decisões para o STJ. 

V - Estabelece o art. 12.º do CPP, na al. d) do seu n.º 3, que compete às secções criminais das Relações, em matéria 
penal, julgar os processos de revisão e confirmação de sentença penal estrangeira, sendo que o n.º 4 do mesmo artigo 
dispõe que as secções funcionam com três juízes. 

VI - E sobre o procedimento reza o art. 240.º que no procedimento de revisão e confirmação de sentença penal 
estrangeira se seguem os trâmites da lei do processo civil, em tudo quanto se não prevê na lei especial, bem como dos 
artigos anteriores e ainda das alíneas seguintes: a) da decisão da Relação cabe recurso, interposto e processado como os 
recursos penais, para a secção criminal do STJ; b) o MP tem sempre legitimidade para recorrer. 

VII - Este processo é diferente e bem mais simples do que o da extradição ou do processo especial de mandado de 
detenção europeu, os quais demandam fixação de matéria de facto e a possibilidade da sua sindicância, o que aqui não 
ocorre, pois de acordo com art. 100.º, n.º 2, al. a), da Lei 144/99, quando se pronunciar pela revisão e confirmação, o 
tribunal está vinculado à matéria de facto considerada provada na sentença estrangeira. 

VIII - Funcionando o Tribunal da Relação, como já se referiu, como 1.ª instância (art. 12.º, n.º 2, al. d), do CPP), a 
respectiva decisão é tomada em julgamento. O julgamento nestes procedimentos é feito em conferência. O que está em 
causa é o modo de funcionamento do tribunal em si. 

IX - Segundo o art. 419.º, n.º 1, do CPP, na conferência intervêm o presidente da secção, o relator e um juiz-adjunto; e o 
n.º 2 esclarece que a discussão é dirigida pelo presidente, que, porém, só vota, para desempatar, quando não puder 
formar-se maioria com os votos do relator e do juiz-adjunto. 

X - No caso sujeito, em que o acórdão recorrido se encontra assinado por dois Juízes Desembargadores, não se verifica 
qualquer falta do número de juízes. Interveio quem tinha que intervir e assinou quem devia assinar, não o fazendo o 
Presidente por desnecessário. 

XI - Havendo maioria, formada com os votos do relator e do adjunto, o que conduza à dispensa de voto do presidente, 
que só vota para desempatar, não há necessidade de intervenção do presidente na decisão, havendo dispensa de 
assinatura, assim se cumprindo o n.º 3 do art. 374.º do CPP - assinando os membros do tribunal, que no caso formaram 
maioria. 

XII - A assinatura do presidente nestes casos constará apenas da acta, a certificar a regularidade da tramitação e do 
julgamento em conferência a que presidiu, não se verificando, pois, qualquer nulidade. 

(Acordão do STJ de 23-06-2010, Proc. 2113/09.4YRLSB.S1, 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3f59f043e7c06e358025776e00518fbd?OpenDocument) 

 
I - Numa situação em que a decisão da 1.ª instância não se pronunciou sobre a natureza e a substância da eventual 

responsabilidade penal dos recorrentes, porque, na lógica e percurso decisório, considerou verificada uma causa de 
extinção do procedimento criminal, a decisão da Relação não poderia reapreciar fora dos limites traçados pela decisão 
recorrida, isto é, fora da questão específica da verificação ou não da causa de extinção do procedimento criminal. 

II - Considerando, como considerou, que não se verificava a causa de extinção do procedimento, não existia qualquer 
outro conteúdo da decisão recorrida, no que respeitava aos recorrentes, que pudesse constituir objecto do recurso. 

III - Compete às Relações, em matéria penal, o julgamento dos recursos – arts. 12.º, n.º 3, al. b), e 427.º do CPP. A sua 
competência está, assim, definida no julgamento dos recursos pela razão da hierarquia, mas também no âmbito funcional 
do julgamento em recurso que pressupõe a reapreciação, em outro grau, do conteúdo e da matéria objecto da decisão 
impugnada. 

IV - Ao pronunciar-se sobre a substância da responsabilidade criminal, com a condenação, o tribunal pronunciou-se sobre 
questão de que não podia conhecer, excedendo os limites do objecto admissível do recurso, actuando como tribunal de 
primeira decisão, numa espécie de «primeira instância» da condenação, para além dos limites da sua competência 
funcional e hierárquica. 

V - Em matéria penal, a violação das regras da competência material ou da hierarquia constitui nulidade insanável – art.º 
119.º, al. e), do CPP – pelo que o acórdão recorrido é nulo, na parte em que se pronunciou sobre a responsabilidade penal 
dos recorrentes. 
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(Acórdão do STJ de 25-03-2009, proc. n.º 09P0308, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/530de0512dfab29d802575ac004b858f?OpenDocument) 

 
I - A questão da recorribilidade de despacho de Juiz Desembargador Relator para este Supremo Tribunal tem sido 

colocada, relativamente àquele que é proferido ao abrigo do n.º 3 do art.º 18.º da Lei 65/2003, de 23-08: o Supremo tem 
entendido que face aos fins específicos visados no e pelo MDE, processo especialíssimo e simplificado, a decisão que 
mantenha a detenção ou a substitua por medida de coacção em processo de MDE é recorrível directamente para o STJ, 
como decorre do disposto no art.º 24.º da Lei 65/2003. 

II - Este entendimento está em consonância com a garantia expressa no art.º 32.º, n.º 1, da CRP, com a alteração 
introduzida pela Lei 1/97, que explicita que o direito ao recurso integrando o núcleo essencial das garantias de defesa 
constitucionalmente asseguradas pressupõe a existência de um duplo grau de jurisdição – cf. Acs. de 11-07-2007, Proc. n.º 
2618/07 - 3.ª e de 12-07-2007, Proc. n.º 2712/07 - 5.ª. 

III - Relativamente à decisão proferida pelo Juiz Desembargador Relator no quadro do art.º 22.º, n.º 1, desta lei, a mesma 
é nula, já que dispõe o art.º 15.º, n.º 2, que a competência pertence à Secção Criminal do Tribunal da Relação (cf. art.º 12.º, 
n.º s 3, als. c) e e), e 4, do CPP). 

(Acórdão do STJ de 21-05-2008, proc. n.º 08P1791, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f4cfae517a3860c680257460004797ca?OpenDocument) 

 
I - Segundo dispõe o art.º 36.º -A, n.º 1, do DL 15/93 de 22-01, quem invoque a titularidade de coisas, direitos ou 

objectos sujeitos a apreensão ou outras medidas legalmente previstas aplicadas a arguidos por infracções previstas no 
diploma pode deduzir no processo a defesa dos seus direitos «através de requerimento em que alegue a sua boa fé, 
indicando logo todos os elementos de prova». 

II - Tal requerimento, que é autuado por apenso e sujeito a contraditório do MP, tem de ser dirigido ao tribunal do 
processo, que é o tribunal de 1.ª instância funcional e materialmente competente, como competência regra - art.º 18.º da 
Lei n.º 3/99, de 13-01 (LOFTJ), não cabendo na competência material da Relação (sem ser por via de recurso, no plano da 
competência em razão da hierarquia, de decisão da 1.ª instância que eventualmente lhe seja submetida - arts. 19.º, n.º s 1 
e 2, da referida Lei, e 12.º do CPP) a decisão sobre requerimento em que se invoque o exercício de direitos nos termos do 
art.º 36.º -A do DL 15/93, de 22-01. 

III - A afectação das regras de competência funcional e material do tribunal, que constitui nulidade insanável (art.º 119.º, 
al. e), do CPP), pode ser conhecida até ao trânsito em julgado da decisão final (art.º 32.º, n.º 1, do CPP), e determina que o 
processo seja «remetido para o tribunal competente, o qual anula os actos que se não teriam praticado se perante ele 
tivesse corrido o processo e ordena a repetição dos actos necessários para conhecer da causa» - art.º 33.º, n.º 1, do CPP. 

(Acórdão do STJ de 13-04-2005, proc. n.º 04P4313, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5a96aed95490bb9d802571b80032583e?OpenDocumen
t) 

 
4- Acórdãos dos TR 
 

1. Invocada a escusa por entidade bancária, por motivo de sigilo bancário, deve o tribunal de 1ª instância decidir se essa 
escusa é ilegítima ou legítima. 

2. Nesta última hipótese, considerando que se justifica a quebra do dever de sigilo, deve suscitar o respectivo incidente 
perante a Relação, pois falece-lhe competência para dispensar a instituição bancária desse dever. 

3. Sendo a ponderação dos valores em conflito, matéria da competência do Tribunal da Relação hierarquicamente 
superior ao Tribunal recorrido, independentemente do mérito da apreciação a que este procedeu, ocorreu violação das 
regras de competência funcional consagradas na lei de processo penal, atento o disposto nos art.º 135.º, n.º 1 e 3, 10.º e 
12.º, n.º 2 al. g) do Código de Processo Penal e art.º 56.º, n.º 1 al. j) da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro. 

4. Tal violação, por força da aplicação do princípio da legalidade no domínio dos actos processuais, a que alude o art.º 
118.º, n.º 1 do CPP, em conjugação como disposto no art.º 119.º, al. e) do mesmo diploma, importa a nulidade insanável do 
acto praticado, que é de conhecimento oficioso e, por isso, deve ser declarada – art.º 119.º do CPP. 

(Acórdão do TRL, de 05-07-2007, proc. n.º 5051/07-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ac354212f77eabf58025734b0052d11e?OpenDocument) 

 
1. A ponderação que a quebra de segredo impõe “(…) em ordem a determinar se a salvaguarda do segredo deve, ou não, 

ceder perante os outros interesses em jogo (…), por um lado, o dever de sigilo e, por outro, o dever de colaboração com a 
administração da justiça penal, passando a resolução do conflito pela avaliação da diferente natureza e relevância dos bens 
jurídicos tutelados por aqueles deveres, segundo um critério de proporcionalidade na restrição de direitos e interesses 
constitucionalmente protegidos, como impõe o n.º 2 do art.º 18.º da Constituição da República Portuguesa, tendo em 
atenção o caso concreto” cabe ao Tribunal superior. 

2. O tribunal recorrido é incompetente para a realização de tal ponderação e consequente determinação de quebra de 
segredo profissional, por força das disposições combinadas dos arts. 135.º, n.º 1 e 3, 10.º e 12.º, n.º 2 al. g) do CPP e art.º 
55.º e 56.º, n.º 1 al. j) da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro (LOFTJ). 

(Acórdão do TRL, de 01-03-2007, proc. n.º 807/07-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0f1cb90928bef8e5802572a300420c22?OpenDocument) 

 
I - O juiz aposentado compulsivamente, perde o foro pessoal, atribuído à Relação, nos termos do art.º 12.º, n.º 1 b), do 

CPP, sendo materialmente competente para apreciação de processo crime instaurado, o tribunal territorialmente 
competente da 1ª instância. 

II - Esse privilégio não é dirigido à pessoa, mas estabelecido em função do cargo profissional que ocupa. 
III - Aquela competência é de atribuir mesmo que tenha sido impugnada a sanção aplicada de aposentação obrigatória. 
(Acórdão do TRL, de 28-03-2001, proc. n.º 0059103, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d364fae05359ec8780256a53003be438?OpenDocument) 
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Artigo 13.º 
Competência do tribunal do júri 
1 - Compete ao tribunal do júri julgar os processos que, tendo a intervenção do júri sido requerida 

pelo Ministério Público, pelo assistente ou pelo arguido, respeitarem a crimes previstos no título iii e no 
capítulo i do título v do livro ii do Código Penal e na Lei Penal Relativa às Violações do Direito 
Internacional Humanitário. 

2 - Compete ainda ao tribunal do júri julgar os processos que, não devendo ser julgados pelo tribunal 
singular e tendo a intervenção do júri sido requerida pelo Ministério Público, pelo assistente ou pelo 
arguido, respeitarem a crimes cuja pena máxima, abstractamente aplicável, for superior a 8 anos de 
prisão. 

3 - O requerimento do Ministério Público e o do assistente devem ter lugar no prazo para dedução da 
acusação, conjuntamente com esta, e o do arguido, no prazo do requerimento para abertura de 
instrução. Havendo instrução, o requerimento do arguido e o do assistente que não deduziu acusação 
devem ter lugar no prazo de oito dias a contar da notificação da pronúncia. 

4 - (Revogado) 
5 - O requerimento de intervenção do júri é irretractável. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 13.º 
(Competência do tribunal do júri) 
1 - Compete ao tribunal do júri julgar os processos que, tendo a intervenção do júri sido requerida pelo Ministério 
Público, pelo assistente ou pelo arguido, respeitarem a crimes previstos no título II e no capítulo I do título V do livro II do 
Código Penal. 
2 - Compete ainda ao tribunal do júri julgar os processos que, não devendo ser julgados pelo Tribunal singular e tendo a 
intervenção do júri sido requerida pelo Ministério Público, pelo assistente ou pelo arguido, respeitarem a crimes cuja 
pena máxima, abstractamente aplicável, for superior a oito anos de prisão. 
3 - O requerimento do Ministério Público e o do assistente devem ter lugar no prazo para dedução da acusação, e o do 
arguido, no prazo de cinco dias a contar da notificação da acusação ou da pronúncia, se a ela houver lugar. 
4 - O requerimento de intervenção do júri é irretractável. 

-DL n.º 317/95, de 28/11 
Artigo 13.º 
[...] 
1 - Compete ao tribunal do júri julgar os processos que, tendo a intervenção do júri sido requerida pelo Ministério Público, 
pelo assistente ou pelo arguido, respeitarem a crimes previstos no título III e no capítulo I do título V do livro II do Código 
Penal. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 13.º 
[...] 
3 - O requerimento do Ministério Público e o do assistente devem ter lugar no prazo para dedução da acusação, 
conjuntamente com esta, e o do arguido, no prazo do requerimento para abertura de instrução. Havendo instrução, o 
requerimento do arguido e o do assistente que não deduziu acusação devem ter lugar no prazo de oito dias a contar da 
notificação da pronúncia. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08, e Dec. Rect. n.º 105/2007, de 09/11 
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas): 
Artigo 13.º 
Competência do tribunal do júri 
1 - Compete ao tribunal do júri julgar os processos que, tendo a intervenção do júri sido requerida pelo Ministério Público, 
pelo assistente ou pelo arguido, respeitarem a crimes previstos no título iii e no capítulo i do título v do livro ii do Código 
Penal e na Lei Penal Relativa às Violações do Direito Internacional Humanitário. 
2 - Compete ainda ao tribunal do júri julgar os processos que, não devendo ser julgados pelo tribunal singular e tendo a 
intervenção do júri sido requerida pelo Ministério Público, pelo assistente ou pelo arguido, respeitarem a crimes cuja 
pena máxima, abstractamente aplicável, for superior a 8 anos de prisão. 
3 - O requerimento do Ministério Público e o do assistente devem ter lugar no prazo para dedução da acusação, 
conjuntamente com esta, e o do arguido, no prazo do requerimento para abertura de instrução. Havendo instrução, o 
requerimento do arguido e o do assistente que não deduziu acusação devem ter lugar no prazo de oito dias a contar da 
notificação da pronúncia. 
4 - O requerimento de intervenção do júri é irretractável. 

- Lei n.º 20/2013, de 21/02 
Artigo 13.º 
[...] 
4 - Nos casos em que o processo devesse seguir a forma sumária, o requerimento para a intervenção de júri é 
apresentado: 
a) Pelo Ministério Público e pelo arguido desde que tenham exercido o direito consagrado nos n.os 2 e 3 do artigo 382.º, 
até ao início da audiência; 
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b) Pelo assistente no início da audiência. 
5 - (Anterior n.º 4.) 

- Lei n.º 1/2016, de 25/02 
Artigo 13.º 
[...] 
4 - (Revogado) 
 

2- Legislação 
 

DL n.º 387-A/87, de 29 de Dezembro (Regime de Júri em Processo Penal) 
Artigo 1.º 
Composição do tribunal do júri  
1 - O tribunal do júri é composto pelos três juízes que constituem o tribunal colectivo e por quatro jurados efectivos e 

quatro suplentes. 
2 - O tribunal é presidido pelo presidente do tribunal colectivo. 
3 - Os jurados suplentes intervêm quando, durante o julgamento ou antes do seu início, algum dos efectivos se 

impossibilitar, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º 
4 - Para os efeitos previstos no número anterior, os jurados suplentes devem assistir às audiências de julgamento para as 

quais tiverem sido seleccionados, só sendo permitida a sua intervenção em regime de substituição caso tenham 
comparecido a todas as sessões de julgamento antecedentes àquela em que a respectiva intervenção se tiver de efectuar. 

 
Artigo 2.º 
Competência do tribunal do júri  
1 - Compete ao tribunal do júri julgar os processos que, tendo a intervenção do júri sido requerida pelo Ministério 

Público, pelo assistente ou pelo arguido, respeitarem a crimes previstos no título II e no capítulo I do título V do livro II do 
Código Penal. 

2 - Compete ainda ao tribunal do júri julgar os processos que, não devendo ser julgados pelo tribunal singular, e tendo a 
intervenção do júri sido requerida pelo Ministério Público, pelo assistente ou pelo arguido, respeitarem a crimes cuja pena 
máxima, abstractamente aplicável, for superior a oito anos de prisão. 

3 - O júri intervém na decisão das questões da culpabilidade e da determinação da sanção. 
 
Artº 40 da Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, Crimes da Responsabilidade de Titulares de Cargos Políticos [e de altos cargos 

públicos]. 
Da não intervenção do júri  
O julgamento dos crimes a que se refere a presente lei far-se-á sem intervenção do júri. 
 

3- Acórdãos do TC 
 

460/2011 
Não julga inconstitucional o artigo 40.º da Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, no segmento em que impede o julgamento por 

um tribunal do júri dos crimes de participação económica em negócio, de corrupção passiva para acto ilícito e de abuso de 
poder quando cometidos por um membro de um órgão representativo de autarquia local. 

 
450/2008 
Julga inconstitucional a norma extraída dos n.ºs 1 e 2 do artigo 13.º do CPP (na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 

29 de Agosto), conjugado com o artigo 51.º do DL n.º 15/93, de 2 de Janeiro, quando interpretada no sentido de que o 
tribunal de Júri é competente para julgar o crime de tráfico de estupefacientes enquanto criminalidade altamente 
organizada, tal como é definida no art.º 1.º-2 do CPP. (na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto). 

 
4- Acórdãos do STJ 
 

É legítima a afirmação de que, face ao regime de recursos inicialmente previsto no CPP, bem como aos propósitos do 
legislador na reforma que lhe sucedeu, constituía uma afronta ao mesmo regime a admissibilidade de recurso de uma 
decisão do tribunal singular para o STJ – cf. arts. 13.º e ss., 400.º e 432.º do CPP. É neste contexto que aparece a alteração 
introduzida pela Lei 48/2007 que, em relação à matéria do sistema de recursos, enuncia, em termos de proposta, que é 
objectivo do legislador «restringir o recurso de segundo grau perante o Supremo Tribunal de Justiça aos casos de maior 
merecimento penal, substitui-se, no artigo 400.º.°, a previsão de limites máximos superiores a 5 e 8 anos de prisão por uma 
referência a penas concretas com essas medidas.” 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 15-12-2011, proc. n.º 2393/06.7TAGMR.G2.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9da075f6e98d1a14802579980059dcaa?OpenDocument) 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 29-04-2009, proc. n.º 329.º/05.1PTLRS.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9276896ff3a8429d802575c5003cd257?OpenDocument) 

(Acórdão do STJ de 19-03-2009, proc. n.º 09P0383, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/86bb7c849be59d16802575f90049e7a0?OpenDocument
) 

 
5- Acórdão do TR 
 

Não havendo recurso do despacho que, ao receber a acusação, der aos factos diferente qualificação jurídica, é a partir 
desta que se determina, segundo as regras dos artigos 13.º a 16.º do CPP, qual o tribunal, colectivo ou singular, competente 
para o julgamento. 

(Acórdão do TRL, de 12-11-1996, proc. n.º 0004485, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/33091ad87397cec08025688900580fd1?OpenDocument) 
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Artigo 14.º 
Competência do tribunal colectivo 
1 - Compete ao tribunal colectivo, em matéria penal, julgar os processos que, não devendo ser 

julgados pelo tribunal do júri, respeitarem a crimes previstos no título iii e no capítulo i do título v do 
livro ii do Código Penal e na Lei Penal Relativa às Violações do Direito Internacional Humanitário. 

2 - Compete ainda ao tribunal colectivo julgar os processos que, não devendo ser julgados pelo 
tribunal singular, respeitarem a crimes: 

a) Dolosos ou agravados pelo resultado, quando for elemento do tipo a morte de uma pessoa; ou 
b) Cuja pena máxima, abstratamente aplicável, seja superior a 5 anos de prisão mesmo quando, no 

caso de concurso de infrações, seja inferior o limite máximo correspondente a cada crime. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 14.º 
(Competência do tribunal colectivo) 
1 - Compete ao tribunal colectivo, em matéria penal, julgar os processos que, não devendo ser julgados pelo tribunal do 
júri, respeitarem a crimes previstos no título II e no capítulo I do título V do livro II do Código Penal. 
2 - Compete ainda ao tribunal colectivo julgar os processos que, não devendo ser julgados pelo tribunal singular, 
respeitarem a crimes: 
a) Dolosos ou agravados pelo resultado, quando for elemento do tipo a morte de uma pessoa; ou 
b) Cuja pena máxima, abstractamente aplicável, for superior a três anos de prisão. 

- DL n.º 317/95, de 28/11 
Artigo 14.º 
[...] 
1 - Compete ao tribunal colectivo, em matéria penal, julgar os processos que, não devendo ser julgados pelo tribunal do 
júri, respeitarem a crimes previstos no título III e no capítulo I do título V, do livro II do Código Penal. 
2 - … 
b) Cuja pena máxima, abstractamente aplicável, seja superior a cinco anos de prisão, mesmo quando, no caso de concurso 
de infracções, seja inferior o limite máximo correspondente a cada crime. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08, e Dec. Rect. n.º 105/2007, de 09/11 
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas): 
Artigo 14.º 
Competência do tribunal colectivo 
1 - Compete ao tribunal colectivo, em matéria penal, julgar os processos que, não devendo ser julgados pelo tribunal do 
júri, respeitarem a crimes previstos no título iii e no capítulo i do título v do livro ii do Código Penal e na Lei Penal Relativa 
às Violações do Direito Internacional Humanitário. 
2 - Compete ainda ao tribunal colectivo julgar os processos que, não devendo ser julgados pelo tribunal singular, 
respeitarem a crimes: 
a) Dolosos ou agravados pelo resultado, quando for elemento do tipo a morte de uma pessoa; ou 
b) Cuja pena máxima, abstractamente aplicável, seja superior a 5 anos de prisão, mesmo quando, no caso de concurso de 
infracções, seja inferior o limite máximo correspondente a cada crime. 

- Lei n.º 20/2013, de 21/02 
Artigo 14.º 
[...] 
2 -... 
a) Dolosos ou agravados pelo resultado, quando for elemento do tipo a morte de uma pessoa e não devam ser julgados 
em processo sumário; ou 
b) Cuja pena máxima, abstratamente aplicável, seja superior a 5 anos de prisão mesmo quando, no caso de concurso de 
infrações, seja inferior o limite máximo correspondente a cada crime e não devam ser julgados em processo sumário. 

- Lei n.º 1/2016, de 25/02 
Artigo 14.º 
[...] 
2 -... 
a) Dolosos ou agravados pelo resultado, quando for elemento do tipo a morte de uma pessoa; ou 
b) Cuja pena máxima, abstratamente aplicável, seja superior a 5 anos de prisão mesmo quando, no caso de concurso de 
infrações, seja inferior o limite máximo correspondente a cada crime. 
 

2- Acórdão do TC 
 

90/2013 
Não julga inconstitucional a norma constante dos artigos 14.º, 17.º, n.º 1, in fine, 33.º, n.º 1, 268.º e 269.º, todos do CPP, 

interpretados no sentido de reconhecer competência ao tribunal de julgamento para apreciar e decidir da validação ou 
invalidação de atos de Juiz de Instrução Criminal declarado incompetente, praticados em fase de inquérito. 

 
3- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

3/1995 
No caso de concurso de infracções passíveis individualmente de pena máxima não superior a três anos de prisão, mas a 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130090.html
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/1995/06/141A00/40224024.pdf
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que, em cúmulo jurídico, possa corresponder uma pena única superior àquele limite, é competente para o seu julgamento 
o tribunal colectivo. 

DR I, 25-06-1995: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
Nota: proferido ao abrigo da redacção originária do art.º 14.º 
 

4- Acórdãos do STJ 
 

I - No presente caso está-se em face de um acórdão do tribunal colectivo e de um recurso que visa exclusivamente o 
reexame da matéria de direito: o recorrente foi condenado pela prática de vários crimes (roubo simples e qualificado, 
violação, sequestro e condução sem habilitação legal), em várias penas que não ultrapassam e em penas que ultrapassam 
ligeiramente os 5 anos de prisão e, em cúmulo jurídico, foi condenado na pena única de 12 anos de prisão. 

II - Como vem sendo entendimento da jurisprudência, expresso numa parte significativa da jurisprudência, nos casos de 
recurso directo do tribunal colectivo para o STJ, foi restringida significativamente a possibilidade desse recurso, pois, para 
além da exigência – que vinha da anterior reforma introduzida pela Lei 59/98, de 25-08 –, de o recurso visar exclusivamente 
matéria de direito passar agora a estender-se ao recurso da decisão final do tribunal de júri, foi acrescentado o 
pressuposto relativo à pena, que não constava do texto legal, a não ser de modo implícito, pela referência ao tribunal 
colectivo e à competência deste, resultante do art.º 14.º do CPP, em especial da al. b) do n.º 2: processos respeitantes a 
crimes, cuja pena aplicável fosse superior a 5 anos de prisão, mesmo no caso de concurso de infracções em que fosse 
inferior a esse limite a pena aplicável a cada a crime. 

III - Com a redacção actual, passou a exigir-se, como pressuposto do recurso directo para o STJ, que a pena aplicada seja 
superior a 5 anos de prisão; com efeito, só são recorríveis para o STJ os acórdãos do tribunal colectivo ou do tribunal de júri, 
que, visando exclusivamente matéria de direito, tenham aplicado pena superior a 5 anos de prisão. 

IV - Na perspectiva dessa jurisprudência – que tem a nossa adesão –, mesmo considerando que a expressão pena 
aplicada tanto pode referir-se à pena singular, como à pena conjunta, o certo é que, tendo em mente o focado desígnio de 
redução drástica dos recursos para o STJ, ou de reserva deste para os casos mais graves, a referida expressão (pena 
aplicada) só alcança projecção relevante, nesse enquadramento, quando entendida na sua dupla faceta de referência quer 
a penas singulares, quer à pena conjunta, estando em causa um concurso de crimes. 

V - Só serão passíveis de recurso directo para o STJ as decisões do tribunal colectivo ou de júri que isoladamente tenham 
aplicado por um crime pena superior a 5 anos de prisão ou que, num concurso de crimes, tenham aplicado uma pena única 
superior àquele limite, ainda que as penas parcelares aplicadas sejam iguais ou inferiores a 5 anos de prisão. 

VI - Neste caso, porém, o recurso será restrito à medida da pena única, a menos que alguma das penas parcelares seja 
também superior a 5 anos, caso em que o recurso abrange essas penas parcelares e a pena conjunta. 

VII - Na verdade, seria um contra-senso, na perspectiva da reforma introduzida, que o legislador, ao falar de pena 
aplicada em concreto, pretendesse referir-se tão-somente à pena a cumprir ou à pena única, num caso de concurso de 
infracções, levando o STJ a conhecer de todos os crimes que formam esse concurso, mesmo que tais crimes 
correspondessem àquela noção que normalmente se designa de criminalidade bagatelar ou a que tivesse sido aplicada uma 
pena de gravidade não superior a determinado limite, a que, em geral, se associa a pequena e média criminalidade. 

VIII - Este contra-senso tornar-se-ia mais saliente se, levando às últimas consequências tal tese (a de que a pena conjunta 
e só esta é que, por ser superior a 5 anos de prisão, determinaria a competência do STJ), se tivesse que admitir que era 
possível o recurso directo para o STJ mesmo que não se pusesse em questão a pena única, superior àquele limite, mas só 
qualquer das penas parcelares, inferiores a 5 anos de prisão, ou questões relativas aos respectivos crimes, com eventual 
reformulação consequencial da pena única. 

IX - Isto é, nos casos em que a pena única só indirectamente e por via da impugnação de qualquer das penas singulares 
inferiores a 5 anos de prisão viesse a ser posta em causa, e não como decorrência da violação dos critérios de determinação 
desta. 

X - Por outro lado, a lei, ao referir-se, nas alíneas e) e f) do art.º 400.º do CPP, a pena aplicada não adopta critério 
diferente do aqui consignado, pois, também aí, é possível distinguir (e assim se tem distinguido) entre pena singular e pena 
conjunta, nomeadamente para efeitos de se não incluírem no recurso de revista que tenha sido interposto da decisão final 
as questões relativas a crimes em que foram aplicadas penas singulares iguais ou inferiores a 8 anos de prisão que tenham 
sido confirmadas pela Relação, num concurso de crimes, ou relativas a uma pena não privativa de liberdade, também numa 
situação de crimes concorrentes. 

XI - Já, pelo contrário, tem-se considerado que podem ser incluídas nesse recurso as questões de direito relativas a penas 
singulares (e só estas) que ultrapassem 8 anos de prisão, bem como a pena conjunta, necessariamente superior. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 03-11-2011, proc. n.º 69/09.2PAGDM.P1.SD1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/084822ff03d741e98025796600528c94?OpenDocument) 

 
I - Após as alterações introduzidas pela Lei 48/2007, de 29-08, a recorribilidade, per saltum, para o STJ, dos acórdãos 

finais do tribunal do júri ou do tribunal colectivo é determinada pela pena concreta de prisão aplicada (superior a 5 anos), 
pelo que, se a pena aplicada for igual ou inferior a 5 anos, e mesmo que o recurso seja interposto de acórdão final do 
tribunal do júri ou do tribunal colectivo e verse exclusivamente matéria de direito, a competência para conhecer do recurso 
é da Relação. 

II - Quando, num acórdão final do tribunal do júri ou do tribunal colectivo seja aplicada mais do que uma pena de prisão, 
sendo uma (ou mais do que uma) delas, de medida igual ou inferior a 5 anos e sendo uma (ou mais do que uma) delas, e 
tanto pena parcelar como pena única, de medida superior a 5 anos de prisão, levanta-se a questão de saber qual é o 
tribunal competente para conhecer do recurso que vise exclusivamente o reexame de matéria de direito. 

III - A questão tem sido decidida, maioritariamente, nesta 5.ª Secção Criminal, no sentido de que, nesses casos, a 
competência do STJ é restrita às questões de direito relacionadas com o crime por que foi aplicada a pena (ou penas) 
superior(es) a 5 anos de prisão e à pena única, também ela superior a 5 anos de prisão. 

IV - Se é pelo objecto do recurso que se pode afirmar um dos pressupostos da competência do Supremo (a questão ou 
questões postas serem exclusivamente de direito), deverá ser também pelo objecto do recurso que se deve verificar o 
pressuposto referente à pena de prisão concretamente aplicada. 

V - Por isso, no caso de ser aplicada mais do que uma pena de prisão, verificando-se, relativamente a uma delas (ou mais 
do que uma), o pressuposto de recorribilidade para o Supremo, a competência do Supremo só deve ser afirmada se o 
recurso tiver por objecto, justamente, questões de direito relativas aos crimes por que essa ou essas penas (de medida 
concreta de prisão superior a 5 anos) foram aplicadas. 

VI - Daí que, se na decisão final do tribunal do júri ou do tribunal colectivo forem aplicadas penas de prisão iguais ou 
inferiores a 5 anos e penas de prisão superiores a 5 anos mas o objecto do recurso se referir – ou, também, se referir – a 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/06/141A00/40224024.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/95beebb83a81c42b8025742f003a085c?OpenDocument&Highlight=0,047095
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/084822ff03d741e98025796600528c94?OpenDocument
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questões de direito relativas aos crimes por que foram aplicadas as penas de prisão iguais ou inferiores a 5 anos, a 
competência para conhecer do recurso caiba à Relação. 

V - A recorribilidade directa para o Supremo é limitada, não só pela matéria objecto do recurso, mas também pela pena 
concretamente aplicada. Sendo, justamente, na introdução dessa nova limitação que se manifesta a intenção do legislador 
de restrição do acesso ao Supremo. 

VI - A admissão de que é bastante para determinar o recurso directo para o Supremo dos acórdãos finais proferidos pelo 
tribunal colectivo a aplicação de uma pena de prisão superior a 5 anos (parcelar ou única), independentemente de o 
recurso se referir, ou não, a questões de direito relativas ou ao crime por que foi aplicada a pena superior a 5 anos de 
prisão ou ao concurso, não se apresenta congruente com o assinalado propósito legislativo. 

VII - Basta considerar, por exemplo, as hipóteses de competência do tribunal colectivo previstas na al. b) do n.º 2 do art.º 
14.º do CPP: julgamento, num único processo, de vários crimes, porventura todos eles bagatelares, sendo, por cada um 
deles, aplicada uma pena parcelar inferior a 5 anos de prisão, mas em que a pena única aplicada é superior a 5 anos de 
prisão. 

VIII - A aceitar-se que essa pena única, por si, satisfaz o pressuposto de recorribilidade directa para o STJ de toda a 
decisão sobre questões de direito, as consequências podem ser as de, por via do recurso, o Supremo ser chamado a 
apreciar toda e qualquer questão de direito relativa aos crimes bagatelares, mesmo que nem seja (directamente) chamado 
a apreciar qualquer questão de direito relativa à pena única, aquela que, afinal, fornece o critério objectivo de 
recorribilidade directa para o Supremo. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 21-09-2011, proc. n.º 7406/04.4TDPRT.P1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bd3a3993628008a88025793c0033e368?OpenDocument
) 

 
Não constitui nulidade insanável, a circunstância de um julgamento ter decorrido perante tribunal colectivo quando o 

deveria ser perante tribunal singular: com efeito, ainda que o julgamento devesse obedecer à forma de processo comum 
singular, daí não decorreria qualquer nulidade de julgamento, face ao princípio geral constante do artigo 199.º, do Código 
de Processo Civil (aplicável, em processo penal, por força do art.º 4. do Codigo de Processo Penal) segundo o qual, havendo 
erro na forma de processo, só se anulam os actos que não possam ser aproveitados e que só não podem ser aproveitados 
quando do facto em que consiste o erro, resultar diminuição das garantias do arguido, o que aconteceria na situação 
inversa (julgamento pelo tribunal singular quando o deveria ser pelo tribunal colectivo, mas não ocorre na consignada na 
qual, pelo contrário, sempre se verificaria um acréscimo daquelas garantias. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00038391, de 26-05-1999, proc. n.º 99P455, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e3eab6ad7a18fc9a80256a4e0030c2a6?OpenDocument) 

 
5- Acórdãos dos TR 
 

O despacho proferido pelo juiz que preside à audiência em tribunal colectivo, com o julgamento em curso, sem prévia 
deliberação do tribunal viola a imposição de decisão colegial emergente da forma do processo e da competência do 
tribunal (artº 14º CPP) e está ferido de nulidade insanável (artº 119º1 e) e 122º CPP). 

(Ac. TRP de 8-07-2015, em 
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/d1bd583ed6e994b680257e9700371509?OpenDocumen
t) 

 
I – No concurso superveniente de infracções, “tudo se passa como se, por pura ficção, o tribunal apreciasse, 

contemporaneamente com a sentença, todos os crimes praticados pelo arguido, formando um juízo censório único, 
projectando-o retroactivamente”. Isto porquanto o nosso sistema rejeita uma visão atomística da pluralidade dos crimes, 
instituindo a pena conjunta, ou única, como a sanção ajustada à unidade relacional de ilícito e de culpa, numa ponderação 
do conjunto dos crimes e da relação da personalidade com o conjunto dos factos. 

II – Em sede de cúmulo jurídico cabe discernir duas realidades distintas: 
a) Uma é o momento temporal relevante que se deve considerar para o estabelecimento de uma relação de concurso 

superveniente, e, surgindo uma situação de cúmulos sucessivos, saber as penas parcelares que hão-de integrar os 
respectivos cúmulos. 

b) Outra, diversa, é a determinação do Tribunal competente para levara a efeito o cúmulo jurídico. 
III – Quanto à primeira, estabelece o art.º 77.º, n.º 1, do C.P., também aplicável ao conhecimento superveniente do 

concurso, ex vi do art.º 78.º, n.º 1, do mesmo Corpo de leis, que “Quando alguém tiver praticado vários crimes antes de 
transitar em julgado a condenação por qualquer deles é condenado numa pena única”. 

E o conhecimento do concurso é superveniente quando, “…depois de uma condenação transitada em julgado, se mostrar 
que o agente praticou, anteriormente àquela condenação, outro ou outros crimes” (art.º 78.º, n.º 1 do C.P.). 

IV – Daqui se colhe que o momento temporal relevante para a verificação da ocorrência de um concurso de crimes a 
sujeitar a pena única é o trânsito em julgado de qualquer das decisões. Isto é, para haver concurso de infracções é 
necessário que as várias infracções tenham sido praticadas antes de ter transitado em julgado a pena imposta por qualquer 
uma delas, excluindo-se do âmbito da pena única os crimes praticados posteriormente. 

V – Com o trânsito em julgado surge, de modo definitivo, a solene advertência ao arguido, donde, o cometimento de 
qualquer crime após esta solene advertência, quebra o concurso, não havendo já razão para esta pena ser englobada na 
pena única, tratando-se antes de uma situação de sucessão de crimes. 

VI – o “cúmulo por arrastamento” contraria expressamente a lei e não se adequa ao sistema legal de distinção entre 
punição do concurso de crimes e da reincidência. 

VII – Havendo duas penas únicas de cumprimento sucessivo, a escolha das penas que hão-de integrar cada um dos 
cúmulos jurídico não pode ser aleatória ou arbitrária, já que o resultado difere consoante as penas parcelares. A escolha 
tem de ser feita de acordo com o disposto nos arts. 77.º e 78.º, ambos do C.P., e o resultado a que se chegar com a inclusão 
daquelas penas terá de ser o mais favorável para o arguido. 

VIII – Quanto à determinação do Tribunal competente para realizar o cúmulo jurídico, releva o disposto nos arts. 14.º, 
471.º, n.º s. 1 e 2, e 472.º, todos do CPP. Assim, considerando os fundamentos subjacentes à atribuição da competência 
territorial ao Tribunal da última condenação, só a incompetência material do Tribunal Singular pode desviar tal regra. 

IX – Sendo o Tribunal Singular o da última condenação, o cúmulo jurídico será elaborado pelo Tribunal Colectivo se o 
arguido tiver sido anteriormente condenado em pena que somada à do Tribunal Singular exceda os cinco anos de prisão. O 
tribunal competente para elaborar o cúmulo jurídico será então o Tribunal Colectivo com competência territorial na área do 
Tribunal Singular (da última condenação). Porém, no caso de o Tribunal Colectivo ser o “foro da última condenação”, será 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bd3a3993628008a88025793c0033e368?OpenDocument
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e3eab6ad7a18fc9a80256a4e0030c2a6?OpenDocument
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sempre esse o Tribunal material e territorialmente competente para a elaboração do competente cúmulo jurídico. 
X – No caso de condenações sofridas pelo arguido que espelham a existência de relação de concurso entre as penas 

cominadas ao arguido nos processos referenciados, respectivamente, de 3 anos de prisão e 4 anos de prisão. E em que, por 
sua vez, a condenação por último sofrida pelo arguido no processo n.º 258/08.7PCAMD, da 4.ª Vara Criminal, por sentença 
proferida em 24-09-2010, na pena de 3 anos de prisão, e por factos ocorridos em 10-03-2008, mostra-se em relação de 
concurso com a condenação sofrida nos presente autos (P. n.º 435/06.5PDNT), em que o arguido foi condenado, por 
sentença proferida em 27-04-2010, e por factos ocorridos em 16-09-2006, na pena de 16 meses de prisão. 

XI – Neste caso, nada justifica que se não tivesse atendido à relação de concurso entre estas duas últimas condenações, 
quer pela sua proximidade e actualidade, quer porque no conjunto das condenações sofridas pelo arguido (sujeito a duas 
penas únicas de cumprimento sucessivo), se afigura ser este o resultado mais favorável ao arguido, em que apenas fica por 
cumular precisamente a pena menos grave, de 50 dias de prisão, que o arguido há-de cumprir sucessivamente (por não 
haver lugar ao chamados “cúmulos por arrastamento”. 

XII – Consequentemente, o Tribunal competente para a realização deste cúmulo jurídico é o Tribunal da última 
condenação, ou seja, o cúmulo será efectuado no Proc. n.º 258/08.7PCAMD, da 4.ª Vara Criminal, englobando esta pena e a 
pena cominada ao arguido nos presentes autos. 

(Acórdão do TRL, de 02-11-2011, proc. n.º 435/06.5PDSNT.L1-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3f75be3c522c239d802579b80066bcdd?OpenDocument) 

 
I - O disposto no artigo 4.º da Lei 59/98, de 25 de Agosto (diploma preambular do Código de Processo Penal revisto), é 

uma norma de carácter transitório, sendo, pois, aplicável aos processos por crime de emissão de cheque sem provisão 
pendentes à data da sua entrada em vigor; 

II - Estando em causa a prática de factos já ocorridos na vigência do CPP/revisto e integradores de dois crimes de emissão 
de cheque sem provisão, é competente para proceder ao respectivo julgamento, sem prejuízo do disposto no artigo 16.º, 
n.º 3, do CPP, o Tribunal Colectivo (artigo 14.º, n.º 2, alínea b) e 15.º do C.P.Penal). 

(Acórdão do TRL, de 07-03-2002, proc. n.º 00109739, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1e1e80931138896d80256ba7004e0063?OpenDocumen
t) 

 
Transitando o despacho em que o senhor juiz, qualificando diferentemente os factos constantes da acusação, declara a 

incompetência da vara criminal, e ordena a remessa dos autos à distribuição pelos juízes criminais, ambos de Lisboa, fica 
definida a competência deste último, se tal for imposto pelças regras constantes dos artigos 14.º e 16.º do CPP. 

(Acórdão do TRL, de 30-01-2001, proc. n.º 0099905, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0f1856221297964e80256b10004fb232?OpenDocument) 

 
A decisão sobre a competência orgânica do Tribunal colectivo ou do Tribunal singular faz-se, no caso dos artigos 14.º n. 2 

b) e 16 n. 1 c) do CPP, pela punição abstractamente aplicável ao crime; 
Por outro lado, o artigo 2.º n. 4 do CP só tem aplicação no momento da concreta aplicação da pena ao condenado. 
Assim é ilegítimo, para o efeito da decisão sobre a competência para julgamento de outro Tribunal, fazer uso do disposto 

no artigo 2.º n. 4 do CP. 
(Acórdão do TRL, de 25-06-1997, proc. n.º 0028213, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0e917fa0fb0c976d802568030004ca7d?OpenDocument) 

 
Artigo 15.º 
Determinação da pena aplicável 
Para efeito do disposto nos artigos 13.º e 14.º, na determinação da pena abstractamente aplicável, 

são levadas em conta todas as circunstâncias que possam elevar o máximo legal da pena a aplicar no 
processo. 

 
Notas: 
 
1- Acórdão do TC 
 

632/1995 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 15.º do CPP, na interpretação que considera o concurso de infracções uma 

das circunstâncias que pode elevar o máximo legal da pena a aplicar no processo para efeitos de determinar o tribunal 
competente. 

 
2- Acórdão do STJ 
 

O artigo 15.º do CPP reporta-se à «pena a aplicar no processo» e não à pena pelos crimes nele abrangidos. 
(Acórdão do STJ, JSTJ00033627, de 19-12-1996, proc. n.º 96P650, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d6afb87e11a9e4a8802568fc003b8862?OpenDocument) 

 
Artigo 16.º 
Competência do tribunal singular 
1 - Compete ao tribunal singular, em matéria penal, julgar os processos que por lei não couberem na 

competência dos tribunais de outra espécie. 
2 - Compete também ao tribunal singular, em matéria penal, julgar os processos que respeitarem a 

crimes: 
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a) Previstos no capítulo ii do título v do livro ii do Código Penal; ou 
b) Cuja pena máxima, abstractamente aplicável, seja igual ou inferior a 5 anos de prisão. 
c) (Revogado) 
3 - Compete ainda ao tribunal singular julgar os processos por crimes previstos na alínea b) do n.º 2 do 

artigo 14.º, mesmo em caso de concurso de infracções, quando o Ministério Público, na acusação, ou, 
em requerimento, quando seja superveniente o conhecimento do concurso, entender que não deve ser 
aplicada, em concreto, pena de prisão superior a 5 anos. 

4 - No caso previsto no número anterior, o tribunal não pode aplicar pena de prisão superior a 5 anos. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 16.º 
(Competência do tribunal singular) 
1 - Compete ao tribunal singular, em matéria penal, julgar os processos que respeitarem a crimes: 
a) Previstos no capítulo II do título V do livro II do Código Penal; 
b) De emissão de cheque sem provisão; ou 
c) Cuja pena máxima, abstractamente aplicável, for igual ou inferior a três anos de prisão. 
2 - Compete ainda ao tribunal singular julgar os processos por crimes previstos no artigo 14.º, n.º 2, mesmo em caso de 
concurso de infracções, quando o Ministério Público, na acusação, ou em requerimento, quando for superveniente o 
conhecimento do concurso, entender que não deve ser aplicada, em concreto, pena de prisão superior a três anos ou 
medida de segurança de internamento por mais do que esse tempo. 
3 - No caso previsto no número anterior, o tribunal não pode aplicar pena de prisão ou medida de segurança de 
internamento superior a três anos. 

- DL n.º 387-E/87, de 29/12 
Artigo 16.º 
[...] 
1 - Compete ao tribunal singular, em matéria penal, julgar os processos que por Lei não couberem na competência dos 
tribunais de outra espécie. 
2 - (O anterior n.º 1.) 
3 - (O anterior n.º 2.) 
4 - (O anterior n.º 3.) 

- DL n.º 317/95, de 28/11 
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas): 
Artigo 16.º 
Competência do tribunal singular 
1 - Compete ao tribunal singular, em matéria penal, julgar os processos que por lei não couberem na competência dos 
tribunais de outra espécie. 
2 - Compete também ao tribunal singular, em matéria penal, julgar os processos que respeitarem a crimes: 
a) Previstos no capítulo II do título V do livro II do Código Penal; 
b) De emissão de cheque sem provisão; ou 
c) Cuja pena máxima, abstractamente aplicável, seja igual ou inferior a cinco anos de prisão. 
3 - Compete ainda ao tribunal singular julgar os processos por crimes previstos no artigo 14.º, n.º 2, mesmo em caso de 
concurso de infracções, quando o Ministério Público, na acusação, ou em requerimento, quando seja superveniente o 
conhecimento do concurso, entender que não deve ser aplicada, em concreto, pena de prisão superior a cinco anos. 
4 - No caso previsto no número anterior, o tribunal não pode aplicar pena de prisão superior a cinco anos. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 16.º 
[...] 
2 -... 
b) [Anterior alínea c).] 
3 - Compete ainda ao tribunal singular julgar os processos por crimes previstos no artigo 14.º, n.º 2, alínea b), mesmo em 
caso de concurso de infracções, quando o Ministério Público, na acusação, ou, em requerimento, quando seja 
superveniente o conhecimento do concurso, entender que não deve ser aplicada, em concreto, pena de prisão superior a 
cinco anos. 

- Lei n.º 20/2013, de 21/02 
Artigo 16.º 
[...] 
2 -... 
c) Que devam ser julgados em processo sumário. 

- Lei n.º 1/2016, de 25/02 
Artigo 16.º 
[...] 
2 -... 
c) (Revogado) 
 

2- Acórdãos do TC 
 

847/2013 
Julga inconstitucional a norma extraída da conjugação entre a alínea a) do n.º 2 do artigo 16º e o n.º 1 do artigo 381º do 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130847.html
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Código de Processo Penal, de acordo com a redação introduzida pela Lei n.º 20/2013, de 21 de fevereiro, segundo a qual 
podem ser julgados em processo sumário crimes que, em concurso, comportem uma pena unitária máxima, 
abstratamente aplicável, superior a 5 (cinco) anos de prisão, por violação dos n.ºs 1 e 2 do artigo 32º, da Constituição da 
República Portuguesa. 

Extracto da fundamentação: 
A questão ora em apreço tem sido alvo de acesa discussão, doutrinária e jurisprudencial, e reconduz-se a saber se a 

alteração da lei processual penal, provocada pela Reforma de 2013, que permite a sujeição a julgamento em processo 
sumário de arguidos da prática de crimes com pena superior a cinco anos de prisão se afigura consentânea com a Lei 
Fundamental. A este propósito, a 3ª Secção deste Tribunal já teve oportunidade de apreciar a questão, tendo aprovado os 
Acórdãos n.º A questão ora em apreço tem sido alvo de acesa discussão, doutrinária e jurisprudencial, e reconduz-se a saber 
se a alteração da lei processual penal, provocada pela Reforma de 2013, que permite a sujeição a julgamento em processo 
sumário de arguidos da prática de crimes com pena superior a cinco anos de prisão se afigura consentânea com a Lei 
Fundamental. A este propósito, a 3ª Secção deste Tribunal já teve oportunidade de apreciar a questão, tendo aprovado os 
Acórdãos n.º 428/2013 e n.º 469/2013, que concluíram pela inconstitucionalidade da norma extraída do n.º 1 do artigo 
381º do CPP, por violação das garantias de defesa e do condicionamento da celeridade processual a essas mesmas 
garantias (artigo 32º, n.ºs 1 e 2, da CRP). e n.º 469/2013, que concluíram pela inconstitucionalidade da norma extraída do 
n.º 1 do artigo 381º do CPP, por violação das garantias de defesa e do condicionamento da celeridade processual a essas 
mesmas garantias (artigo 32º, n.ºs 1 e 2, da CRP). 

 
377/2003 
Não julga inconstitucional a alínea e) do n.º 1 do art.º 400.º do CPP (irrecorribilidade de acórdão da relação que aplicou 

pena inferior a cinco anos em processo em que o Ministério Público tenha usado da faculdade prevista no artigo 16.º, n.º 
3). 

Nota: 
Cfr. o Ac. do TC 65/2004. 
 
362/2000 
A norma do n.º 3 do art.º 16.º do CPP foi já objecto de uma jurisprudência uniforme no sentido da não 

inconstitucionalidade (vejam-se, por todos, os acórdãos 393/89 e 41/90). 
 
1252/1996, 386/1994, 76/1994, 75/1994 
Não julga inconstitucional a norma ínsita no n.º 3 do art.º 16.º do CPP, pelas razoes aduzidas no Acórdão 393/89. 
 
145/1995, 563/1994, 490/1994, 451/1994, 450/1994, 349/1994, 169/1994, 164/1994, 73/1994 
Não julga inconstitucional a norma do art.º 16.º, 3, do CPP, pelos fundamentos dos acórdãos n.ºs 31/91 e 41/91. 
 
40/1995, 126/1994, 517/1993 
Não julga inconstitucional a norma do art.º 16.º, 3, do CPP. 
 
478/1993 e 477/1993 
Extracto da fundamentação: 
O objecto do recurso é, tão só, o da averiguação da compatibilidade constitucional da norma constante do n.º 3 do art.º 

16.º do CPP. 
Tem o Tribunal tido ocasião de lavrar um imenso número de arestos nos quais se tem concluído não ser a referida norma 

colidente com os preceitos ou princípios constantes da Constituição, designadamente o que se prescreve nos seus artigos 
205.º e 206.º 

Reitera essa jurisprudência uniforme, citando, a título meramente exemplificativo, os Acórdãos números 393/89 (Diário 
da República, 2ª Série, de 14-SET-89), 435/89 (idem, idem, de 21-SET- -89), 455/89, 465/89 (idem, idem, de 30-JAN-90), 
466/89, 467/89, 41/90, 43/90, 44/90 (idem, idem, de 4-JUL-90), 48/90 (idem, idem, de 11-JUL-90), 95/90, 96/90, 97/90, 
100/90, 101/90, 102/90, 137/90 (idem, idem, de 7-SET-90), 140/90, 142/90, 143/90 (idem, idem, de 7-SET-90), 145/90, 
147/90, 164/90, 165/90, 166/90, 167/90, 168/90, 178/90, 183/90, 195/90, 197/90, 206/90, 208/90, 217/90, 218/90, 
219/90, 220/90, 226/90, 252/90, 269/90, 276/90, 282/90, 291/90, 293/90, 296/90, 297/90, 301/90, 319/90, 320/90, 
326/90, 327/90, 328/90, 335/90, 5/91, 9/91, 11/91, 24/91, 28/91, 31/91, 35/91, 41/91, 43/91, 45/91, 46/91, 47/91, 50/91, 
78/91, 79/91, 169/91, 170/91, 171/91, 212/91, 214/91, 281/91, 300/91, 301/91, 302/91, 303/ /91, 304/91, 305/91, 306/91, 
307/91, 308/91, 309/91, 310/91, 311/ /91, 312/91, 313/91, 314/91, 385/91, 436/91, 455/91, 456/91, 27/92, 39/92, 68/92, 
79/92, 97/92, 339/92 e 291/93. 

 
455/1989, 80/1990 
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 16.º, n.º 3, do CPP, de 1987, na redacção dada pelo Decreto-Lei 

n.º 387-E/87, de 29 de Dezembro, que atribui ao tribunal singular competência para o julgamento de certos processos 
quando o Ministério Publico o requeira, por entender que não deve ser aplicada, em concreto, pena ou medida de 
segurança de internamento por mais do que esse tempo. 

Julga inconstitucional a norma do n.º 4 do mesmo artigo, também na redacção daquele Decreto-Lei, ao impedir o 
Tribunal, no caso previsto no numero anterior, de aplicar pena ou medida superiores aos limites ali estabelecidos. 

 
436/1989, 435/1889, 393/1989 
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 16.º, n.º 3, do CPP. 
 

3- Acórdãos do STJ 
 

I - O direito processual penal português não admite os acordos negociados de sentença. 
II - Constitui uma prova proibida a obtenção da confissão do arguido mediante a promessa de um acordo negociado de 

sentença entre o Ministério Publico e o mesmo arguido no qual se fixam os limites máximos da pena a aplicar. 
(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 10-04-2013, proc. n.º 224.º/06.7GAVZL.C1.S1, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/533bc8aa516702b980257b4e003281f0?OpenDocument
) 
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I - É inadmissível recurso de acórdãos condenatórios da Relação em processo por crime a que seja aplicável pena de 
multa ou prisão não superior a 5 anos, mesmo em caso de concurso de infracções, ou em que o MP tenha usado da 
faculdade prevista no art.º 16.º, n.º 1, do CPP, nos termos do art.º 400.º, n.º 1, al. e), do mesmo diploma, na redacção 
anterior à reforma que a 15.ª alteração ao CPP trouxe a Lei 48/2007, de 29-08. 

II - Essa inadmissibilidade, face à nova lei processual, prolonga-se no art.º 400.º, n.º 1, al. f), do CPP, agora na redacção 
introduzida pela Lei 48/2007, de 28-09, vedando o recurso dos acórdãos condenatórios da Relação que confirmem a 
decisão da 1.ª instância e apliquem pena de prisão não superior a 8 anos. 

III - A dupla conforme, critério de aferição de recorribilidade agora reservado para as penas efectivamente aplicadas e 
não aplicáveis, faz presumir o acerto da decisão recorrida, enquanto objecto de apreciação por duas instâncias em acordo, 
e a desnecessidade de, na área da pequena e média criminalidade, intentar o recurso para o STJ. 

(Acórdão do STJ de 10-10-2007, proc. n.º 07P3302, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5c04271628a21ea2802573db003d292a?OpenDocument
) 

 
I - Embora ao crime de ofensas corporais graves, tipificado no art.º 144.º, als. b) e d), do CP, caiba pena de prisão de 2 a 8 

anos, uma vez que o MP, ao acusar, perfilhou o entendimento de que não devia ser aplicada pena de prisão superior a 5 
anos (n.º 3 do art.º 16.º do CPP), por força da faculdade contida no n.º 4 daquele preceito, em julgamento não pode ser 
aplicada pena de prisão superior àquela, sendo assim o julgamento da competência do juiz singular. 

II - A norma do art.º 16.º do CPP retira a competência ao tribunal colectivo, e concede ao MP a escolha do tribunal, em 
obediência a um critério de estrita legalidade e objectividade, partindo de uma correcta aplicação da lei e «não já de uma 
aplicação perversa ou originada em fins anómalos e inconfessáveis» (cf. Maia Gonçalves, CPP anotado, pág. 124.º). 

III - Do art.º 400.º, n.º 1, al. e), do CPP, ressalta que não é admissível recurso de acórdão da Relação, para além do mais, 
sempre que o MP tenha usado da faculdade prevista no art.º 16.º, n.º 3, do CPP. 

IV - Esta norma realiza a harmonia do sistema e foi ditada com esse objectivo, na medida em que só dos acórdãos finais 
do tribunal colectivo, visando em exclusivo o reexame da matéria de direito, é admissível recurso para este STJ, por força 
do art.º 432.º, al. d), do CPP; de outro modo, a ser admissível o recurso estar-se-ia a consentir o reexame de decisões do 
juiz singular em contrário do estipulado naquela norma de competência. 

V - Assim, é de rejeitar o recurso em causa, por ser inadmissível para este STJ, não vinculando, por não formar caso 
julgado formal, o despacho em contrário proferido pela Relação (art.º 414.º, n.º 3, do CPP). 

(Acórdão do STJ de 04-01-2007, proc. n.º 06P3940, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/100e44b452042646802572db004b34d6?OpenDocumen
t) 

 
I - De acordo com o disposto nos arts. 400.º, n.º 1, al. e), e 432.º, al. b), ambos do CPP, não é admissível recurso de 

acórdãos proferidos, em recurso, pelas Relações, em processo em que o MP tenha usado da faculdade prevista no art.º 
16.º, n.º 3, do CPP. 

II - Assim, a decisão do Tribunal da Relação que confirmou uma sentença de tribunal singular, em que este interveio na 
sequência do uso que o MP fez da referida faculdade, é insusceptível de recurso para o STJ, pelo que o recurso interposto 
terá de ser rejeitado (cf. arts. 420.º, n.º 1, e 414.º, n.º 2, ambos do CPP). 

(Acórdão do STJ de 27-09-2006, proc. n.º 06P1564, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9977acac3982e0a48025724200523409?OpenDocument
) 

 
Não constitui nulidade insanável, a circunstância de um julgamento ter decorrido perante tribunal colectivo quando o 

deveria ser perante tribunal singular: com efeito, ainda que o julgamento devesse obedecer à forma de processo comum 
singular, daí não decorreria qualquer nulidade de julgamento, face ao princípio geral constante do artigo 199.º, do Código 
de Processo Civil (aplicável, em processo penal, por força do art.º 4. do Codigo de Processo Penal) segundo o qual, havendo 
erro na forma de processo, só se anulam os actos que não possam ser aproveitados e que só não podem ser aproveitados 
quando do facto em que consiste o erro, resultar diminuição das garantias do arguido, o que aconteceria na situação 
inversa (julgamento pelo tribunal singular quando o deveria ser pelo tribunal colectivo, mas não ocorre na consignada na 
qual, pelo contrário, sempre se verificaria um acréscimo daquelas garantias. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00038391, de 26-05-1999, proc. n.º 99P455, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e3eab6ad7a18fc9a80256a4e0030c2a6?OpenDocument) 

 
4- Acórdãos dos TR 
 

I. Ante a apensação de processos conexos, no caso previsto no artigo 16.º, n.º 3, do CPP, o Ministério Público deve ter 
oportunidade de se manifestar sobre que concreto tribunal (singular ou colectivo) é competente para a realização do 
julgamento. 

II. Porém, o uso da prerrogativa a que alude aquele normativo tem de se verificar antes de o juiz do tribunal singular 
declarar a sua incompetência. 

(Ac. TRC de 26-06-2014, 
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/9dd4ea524beb17bc80257d07004cade9?OpenDocumen
t) 

 
1. A faculdade de o Ministério Público usar do disposto no artigo 16º, nº 3, do CPP, não se restringe apenas ao 

momento da dedução da acusação pública; 
2. Tendo o Ministério Público requerido o julgamento do arguido perante tribunal singular, e havendo posteriormente a 

assistente deduzido acusação pela prática de dois crimes de injúria, a que o MP aderiu, alterados ficaram os pressupostos 
que levaram a justificar/fundamentar a posição do MP do julgamento do arguido perante o tribunal singular; 

3. Consequentemente, pode ainda fazer uso da faculdade do artigo 16º, nº 3, do CPP, requerendo a intervenção do 
tribunal singular em vez de deixar seguir os autos para o julgamento perante o tribunal coletivo; 

4. É que, pese embora o MP já tivesse requerido a intervenção do tribunal singular, tal juízo foi feito e apenas vincula 
quanto aos crimes pelos quais deduziu acusação; 

5.Impunha-se ao Ministério Público, caso mantivesse a posição de manter o julgamento do arguido perante o tribunal 
singular, de o manifestar expressa e fundadamente, perante o acréscimo de crimes imputados ao arguido. 

(Ac. TRC de 19-06-2013, 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5c04271628a21ea2802573db003d292a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5c04271628a21ea2802573db003d292a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/100e44b452042646802572db004b34d6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/100e44b452042646802572db004b34d6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9977acac3982e0a48025724200523409?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9977acac3982e0a48025724200523409?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e3eab6ad7a18fc9a80256a4e0030c2a6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/9dd4ea524beb17bc80257d07004cade9?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/9dd4ea524beb17bc80257d07004cade9?OpenDocument
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http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/95b6f4e1741a458180257b950050f0a0?OpenDocumen
t) 

 
I – Se a soma das penas abstractamente aplicáveis é superior a 5 anos, a lei que impõe, o julgamento em tribunal 

colectivo.., a menos que o M.º P.º faça uso do art.º 16.º, n.º 3, do C.P.P.. 
II – Caso o M.º P.º pretenda fazer uso expresso do mecanismo previsto no art.º 16.º, n.º 3, do C.P.P., deverá 

fundamentar a razão pela qual, em concreto, entende que não deverá ser imposta ao arguido pena superior a 5 anos de 
prisão. 

III - Recorrendo o Ministério Público ao mecanismo do art.º 16.º, n.º 3, do CPP, por entender que não deve ser aplicada 
ao arguido pena superior a cinco anos de prisão, no despacho a que se refere o art.º 311.º, do CPP, não podem juiz, 
assistente ou mesmo arguido exprimir entendimento diferente. 

(Acórdão do TRL, de 04-10-2012, proc. n.º 32/12.6PCRGR-A.L1-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fc3a5e79b9f70f3480257a9800576d55?OpenDocument) 

 
I. O facto de ter sido ordenada a conexão de processos na fase de julgamento, não impede que o Ministério Público, em 

face desse conhecimento superveniente do concurso de crimes, faça uso do disposto no nº 3 do artº 16º do CPP. 
II. E a tal não obsta o facto de, logo no despacho que ordenou a conexão, o juiz ter atribuído a competência ao Tribunal 

Colectivo, já que aquele não forma, nessa parte, caso julgado. 
(Ac. TRC de 30-03-2011, CJ, 2011, T2, pág. 63) 
 
A apensação de outro processo àquele em que o Ministério Público usou da faculdade prevista no artº 16º, nº3, do CPP, 

sem que formulasse requerimento similar perante o conhecimento superveniente do concurso, determina que a 
competência para o julgamento passe a pertencer ao Tribunal Colectivo. 

(Ac. TRE de 10-11-2009, in CJ, 2010, T5, pág. 241) 
 
Sendo pela acusação que se determina e fixa o objecto do julgamento e tendo o Ministério Público, ao deduzi-la, 

decidido fazer uso fundamentado do diposto no art.º 16.º, n.º 3 CPP, estava vedado ao juiz do tribunal singular alterar 
sem mais a qualificação jurídica dos factos imputados ao arguido com vista a ajuizar qual o tribunal competente par ao 
julgamento, se o singular se o colectivo. 

(Acórdão do TRL, de 28-09-2009, proc. n.º 407/07.2GAMTA-A.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/90d7d0a7cb40ad73802576630041bd09?OpenDocument
) 

 
O juiz que designa dia para julgamento não pode sindicar o entendimento do Ministério Público quando este usa o 

poder previsto no artº 16º, nº3, do CPP. 
(Ac. TRG de 20-10-2008, in CJ, 2008, T4, pág. 308) 
 
Recorrendo o Ministério Público ao mecanismo do art.º 16.º, n.º 3, do CPP, por entender que não deve ser aplicada ao 

arguido pena superior a cinco anos de prisão, no despacho a que se refere o art.º 311.º, do CPP, não pode o juiz exprimir 
entendimento diferente. 

(Acórdão do TRL, de 20-11-2007, proc. n.º 8404/2007-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7171b871ff7d5668802573af004d6fca?OpenDocument) 

 
Ao processo abreviado é também aplicável o disposto no art.º 16.º, n.º 3, do CPP. 
(Acórdão do TRL, de 14-03-2007, proc. n.º 1275/2007-3, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/556e9cc058840b3f802572d7005499d7?OpenDocument
) 

 
Se o M.º P.º, ao deduzir a acusação manifesta, no âmbito do art.º 16.º, n.º 3 do C.P.P. o seu entendimento de que não 

deve ser aplicada, naquele concreto caso, mesma em face de concurso de infracções, pena superior a 5 anos, não pode o 
juiz do tribunal singular – que é o competente para o julgamento – manifestar entendimento diferente remetendo os 
autos a julgamento para o tribunal de círculo que, esse sim, não é competente para julgar a causa. 

(Acórdão do TRL, de 12-05-2005, proc. n.º 2278/2005-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/dcf0c332e0de28b580257011004a846d?OpenDocument) 

 
I - A norma do art.º 4.º da Lei n.º 59/98, de 25/08 é de natureza transitória. 
II - A competência para o julgamento pela prática do crime de emissão de cheque sem provisão deixou, para o regime 

preconizado no art.º 16.º do CPP, de caber exclusivamente ao tribunal singular, aplicando-se as regras gerais. 
(Acórdão do TRL, de 15-01-2003, proc. n.º 0062973, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7aecec9bf354e45f80256cd1003a217b?OpenDocument) 
(Acórdão do TRL, de 22-01-2002, proc. n.º 00111225, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4102837b780ce1b580256b7500523b69?OpenDocumen
t) 

 
I - O disposto no artigo 4.º da Lei 59/98, de 25 de Agosto (diploma preambular do Código de Processo Penal revisto), é 

uma norma de carácter transitório, sendo, pois, aplicável aos processos por crime de emissão de cheque sem provisão 
pendentes à data da sua entrada em vigor; 

II - Estando em causa a prática de factos já ocorridos na vigência do CPP/revisto e integradores de dois crimes de emissão 
de cheque sem provisão, é competente para proceder ao respectivo julgamento, sem prejuízo do disposto no artigo 16.º, 
n.º 3, do CPP, o Tribunal Colectivo (artigo 14.º, n.º 2, alínea b) e 15.º do C.P.Penal). 

(Acórdão do TRL, de 07-03-2002, proc. n.º 00109739, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1e1e80931138896d80256ba7004e0063?OpenDocumen
t) 

 
Sendo a pena máxima abstractamente aplicável superior à que compete ao tribunal singular e não tendo o MP usado da 

faculdade conferida pelo n.º 3, do artigo 16.º, do CPP, deve aquele tribunal conhecer e declarar a sua incompetência, sob 
pena de nulidade insanável do julgamento, se efectuado. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/dcf0c332e0de28b580257011004a846d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7aecec9bf354e45f80256cd1003a217b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4102837b780ce1b580256b7500523b69?OpenDocument
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(Acórdão do TRL, de 19-02-2002, proc. n.º 00125815, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0619d3976f201f3d80256ba400471192?OpenDocument) 

 
Transitando o despacho em que o senhor juiz, qualificando diferentemente os factos constantes da acusação, declara a 

incompetência da vara criminal, e ordena a remessa dos autos à distribuição pelos juízes criminais, ambos de Lisboa, fica 
definida a competência deste último, se tal for imposto pelças regras constantes dos artigos 14 e 16.º do CPP. 

(Acórdão do TRL, de 30-01-2001, proc. n.º 0099905, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0f1856221297964e80256b10004fb232?OpenDocument) 

 
Se, findo o inquérito, estando indiciada a prática pelo arguido, jovem de 17 anos, sem antecedentes criminais, vivendo 

com os pais, tendo ocorrido a recuperação dos objectos e tendo o M.º P.º, na acusação, usado do poder conferido pelo n.º 
3, do art.º 16.º, do CPP, justifica-se a alteração da medida de coação de obrigação de permanência na habitação por termo 
de identidade e residência já prestado. 

(Acórdão do TRL, de 16-11-2000, proc. n.º 0060449, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7261247f815d09f380256b1700422678?OpenDocument) 

 
Tendo a acusação sido deduzida após a entrada em vigor das alterações introduzidas ao artigo 16, do CPP, pelo DL 

317/95, de 28/11, cabendo a pena máxima na competência do tribunal singular, é este o competente, ainda que 
anteriormente o não fosse. 

(Acórdão do TRL, de 18-03-1998, proc. n.º 0075343, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4b2cc00372aea4468025680300053da0?OpenDocument
) 

 
Não depende da concordância do juiz, o uso da faculdade ou "poder-dever" que o artigo 16.º n. 3 CPP/87 confere ao 

MP. 
(Acórdão do TRL, de 15-04-1997, proc. n.º 0077915, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1037449e45de03e1802568030004f4b0?OpenDocument
) 

 
Usando o MP dos poderes previstos do artigo 16.º n. 3, do CPP, limitando a pena aplicável é ao prazo de prescrição do 

procedimento criminal previsto para aquela que deve atender-se e não ao prazo de prescrição aplicável sem aquela 
limitação. 

(Acórdão do TRL, de 09-04-1997, proc. n.º 0017293, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0660c6eec14c832e802568030004b63b?OpenDocument
) 

 
Não tendo o MP usado da faculdade conferida pelo artigo 16.º n. 3 do CPP, compete ao Tribunal Colectivo, sob pena de 

nulidade insanável, julgar o processo em que haja concurso de infracções passíveis individualmente de pena máxima não 
superior a 5 anos de prisão, mas a que, em cúmulo jurídico, possa corresponder uma pena única (abstractamente aplicável) 
superior àquele limite; o qual, antes da entrada em vigor do DL n. 317/95 de 28 de Novembro, era de 3 anos de prisão. 

(Acórdão do TRL, de 21-01-1997, proc. n.º 0005685, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/614c3068204ea953802568030004a9c4?OpenDocument
) 

 
Não havendo recurso do despacho que, ao receber a acusação, der aos factos diferente qualificação jurídica, é a partir 

desta que se determina, segundo as regras dos artigos 13.º a 16.º do CPP, qual o tribunal, colectivo ou singular, competente 
para o julgamento. 

(Acórdão do TRL, de 12-11-1996, proc. n.º 0004485, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/33091ad87397cec08025688900580fd1?OpenDocument) 

 
Sendo de aplicação imediata a lei processual penal, deve ser julgado em tribunal singular o arguido pronunciado por 

crime punível com prisão até 5 anos; quando à data da pronúncia (18.12.95) estava já em vigor a nova redacção dada ao 
art.º 16.º n. 2 c) do CPP, pelo DL 317/95 de 28.11. 

(Acórdão do TRL, de 04-06-1996, proc. n.º 0001885, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/021d1cf7c1e10711802568030004d4c0?OpenDocument) 

 
5- Decisão do TR 
 

I. Nas alterações do objecto dos processos, nomeadamente nos casos em que o assistente vem a deduzir acusação 
particular, só com a apresentação deste libelo é que se evidencia o eventual concurso de infracções; 

II. Igualmente, nos casos como o dos autos, em que foi proferido despacho de pronúncia, em instrução requerida pelo 
assistente inconformado com o despacho de arquivamento do M.ºP.º. 

III. Se, posteriormente, surgir uma nova acusação particular, ou despacho de pronúncia, como ocorreu no caso em 
apreço, para poder manter-se a competência do tribunal singular, o Ministério Público tem de manifestar tal pretensão, 
em requerimento, como estabelece o citado artigo 16°, n°3, do CPP. 

(Decisão TRL de 7-09-2015, 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/bde410f4d4ca7f1180257eb9005cd30e?OpenDocument) 

 
Artigo 17.º 
Competência do juiz de instrução 
Compete ao juiz de instrução proceder à instrução, decidir quanto à pronúncia e exercer todas as 

funções jurisdicionais até à remessa do processo para julgamento, nos termos prescritos neste Código. 
 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0619d3976f201f3d80256ba400471192?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0f1856221297964e80256b10004fb232?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7261247f815d09f380256b1700422678?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4b2cc00372aea4468025680300053da0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4b2cc00372aea4468025680300053da0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1037449e45de03e1802568030004f4b0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1037449e45de03e1802568030004f4b0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0660c6eec14c832e802568030004b63b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0660c6eec14c832e802568030004b63b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/614c3068204ea953802568030004a9c4?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/614c3068204ea953802568030004a9c4?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/33091ad87397cec08025688900580fd1?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/021d1cf7c1e10711802568030004d4c0?OpenDocument
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Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 17.º 
(Competência do juiz de instrução) 
Compete ao juiz de instrução proceder à instrução, decidir quanto à pronúncia e exercer as funções jurisdicionais relativas 
ao inquérito, nos termos prescritos neste Código. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 17.º 
[...] 
Compete ao juiz de instrução proceder à instrução, decidir quanto à pronúncia e exercer todas as funções jurisdicionais até 
à remessa do processo para julgamento, nos termos prescritos neste Código. 
 

2- Acórdãos do TC 
 

90/2013 
Não julga inconstitucional a norma constante dos artigos 14.º, 17.º, n.º 1, in fine, 33.º, n.º 1, 268.º e 269.º, todos do CPP, 

interpretados no sentido de reconhecer competência ao tribunal de julgamento para apreciar e decidir da validação ou 
invalidação de atos de Juiz de Instrução Criminal declarado incompetente, praticados em fase de inquérito. 

 
395/2004 
Não poderá considerar-se como desconforme com a Lei Fundamental a sindicada acepção normativa que foi inferida dos 

referidos artigos 120.º, 1, alínea d), 17.º, 262.º e 263.º do CPP, segundo a qual o Ministério Público é livre, salvaguardados 
os actos de prática obrigatória e as exigências decorrentes do princípio da legalidade, de levar a cabo ou de promover as 
diligências que entender necessárias, com vista a fundamentar uma decisão de acusar ou de arquivar o inquérito e não 
determina a nulidade do inquérito por insuficiência a omissão de diligências de investigação não impostas por lei, como 
aquelas que estão aqui em causa: escutas telefónicas relativas a factos do passado e efectivação de diligências tendentes à 
identificação do condutor de certo veículo definido que se encontra referenciado apenas nos mencionados termos amplos 
constantes dos autos. 

 
3- Acórdão do STJ 
 

I - Após o despacho do M.º P.º que ordenou o arquivamento do inquérito, o denunciante, bem ou mal, deduziu uma 
acusação particular contra o denunciado, no caso um Juiz Desembargador, pelo crime do art.º 183.º do C. Penal e arguiu, 
simultaneamente, uma nulidade perante o Juiz Conselheiro da Secção Criminal do Supremo Tribunal de Justiça. 

II - O M.º P.º remeteu os autos ao Juiz de Instrução, apenas para este admitir o denunciante como assistente. Porém, o 
juiz de instrução (no caso um Juiz Conselheiro do STJ, dada a qualidade profissional do denunciado), não só admitiu o 
denunciante como assistente, como se pronunciou sobre a eventual nulidade arguida pelo denunciante/assistente. 

III - Ora, compete ao juiz de instrução «proceder à instrução, decidir quanto à pronúncia e exercer todas as funções 
jurisdicionais até à remessa do processo para julgamento, nos termos prescritos neste Código» (art.º 17.º do CPP). 

IV - Por isso, deduzida acusação particular, a arguição de uma nulidade do inquérito, feita em simultâneo com tal 
acusação, só poderá caber ao juiz competente para proferir despacho nos termos do art.º 313.º do CPP e não ao juiz de 
instrução, salvo se o arguido, notificado de tal acusação, vier requerer instrução. 

V - Assim, a arguição de nulidade, que até nem foi dirigida ao juiz de instrução, não poderia ter sido apreciada pelo 
Excm.º Conselheiro a exercer funções de juiz de instrução, por falta de competência material para esse efeito. 

VI - Deste modo, nos termos do art.º 33.º, n.º 1, do CPP, há que anular o despacho recorrido e ordenar a remessa dos 
autos para o M.º P.º, tendo em vista o normal prosseguimento do processo, designadamente, com a notificação ao 
denunciado da acusação particular. 

VII - A arguição da dita nulidade será apreciada pelo juiz que se revelar posteriormente competente, que decidirá se dela 
toma conhecimento ou não, que poderá vir a ser, ou o juiz de instrução, caso essa fase processual venha a ser requerida 
pelo arguido, ou então o que, por nova distribuição, for designado para proferir despacho nos termos do art.º 313.º do CPP. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 28-02-2013, proc. n.º 1/12.6YGLSB.SI-A, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b1d03aa487636ad380257b2400343bcd?OpenDocument
) 

 
4- Acórdãos dos TR 
 

 Ac. TRC de 16-02-2011 : Na fase de inquérito, é o MP que tem competência para ordenar a separação de processos. 
 
 Ac. TRP de 4-03-2011 : O Juiz competente para proferir o despacho a que alude o art.º 384º nºs 1 e 2 do Código de 

Processo Penal é o juiz de instrução. Disposições legais: art.º 384º do Código de Processo Penal, na redacção introduzida 
pela Lei n.º 26/2010, de 30 de Agosto, art.º 10º e 17º do Código de Processo Penal, art.ºs 79º e 102º n.º1 da LOFTJ. 

 
 Ac. TRP de 9-03-2011 : No processo sumário, compete ao juiz de instrução criminal proferir o despacho a que se refere o 

artigo 281.º, do CPP [de concordância ou não com a suspensão provisória do processo determinada pelo Ministério 
Público]. 

 
 Ac. TRP de 30-03-2011 : I. Não pode haver dúvidas de que pertence ao juiz de instrução criminal a competência para dar 

ou recusar a concordância a que se refere o nº 2 do art. 284º do Código de Processo Penal. 
II. O princípio do juiz natural, visando preservar a independência dos tribunais perante o poder político, tem a ver com a 
proibição de criação ou de determinação de uma competência ad hoc, de excepção, de um certo tribunal para uma certa 
causa. 

 
 Ac. TRP de 15-06-2011 : Após as alterações introduzidas pela Lei nº 26/2010, de 30 de Agosto, o juiz competente para 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130090.html
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http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/c7d32b1ab78c036b802578be00475879?OpenDocument


 

78 
 

proferir o despacho a que alude o art. 384º, nº 2, do Código de Processo Penal é o juiz de instrução. 
 
 Ac. TRP de 8-06-2011 : O Juiz competente para a prolação do despacho de eventual concordância com a suspensão 

provisória do processo já decidida pelo Ministério Público, é, nos termos do artº 384º/2 do C.P.P. [Red. Lei 26/2010 de 
30/8], o Juiz de Instrução. 

 
 Ac. TRP de 16-03-2011 : I. A direcção do inquérito cabe ao Ministério Público, pelo que só haverá lugar à intervenção do 

juiz de instrução criminal nos casos excepcionais previstos na lei e que se prendam com a defesa dos direitos, liberdade e 
garantias dos cidadãos. 
II. Assim, é da competência do juiz de instrução a declaração de perda, a favor do Estado, de bens apreendidos, quando o 
Ministério Público proceder ao arquivamento do inquérito. 
III. Mas compete ao Ministério Público, na fase de inquérito, dar o destino que entender conveniente aos bens 
declarados perdidos a favor do Estado pelo juiz de instrução uma vez que já não estão em causa quaisquer direitos ou 
garantias que importe acautelar. 

 
 Ac. TRL de 30-11-2010 : I. Resulta do disposto no artº 268º, nº1, al.e) do CPP que quando o Ministério Público arquiva o 

inquérito nos termos dos artºs 277º, 280º e 282º do CPP, compete exclusivamente ao juiz de instrução a declaração de 
perda dos bens apreendidos a favor do Estado. 
II. A verificação do condicionalismo a que se reporta o artº 186º, nºs 3 e 4 do CPP, nomeadamente a verificação da 
regularidade das notificações e cominações feitas, não é automática, razão pela qual não pode operar 'ope legis' - deve ser 
feita pelo juiz de instrução em declaração a proferir nos termos do artº 268º, nº1, al. e) do CPP. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 
 Ac. TRP de 9-06-2010 : Procedendo o MºPº ao arquivamento do inquérito, compete ao JIC, em exclusivo, a declaração 

da perda a favor do Estado de bens apreendidos, mas já não lhe compete a destinação subsequente, destruição incluída. 
 
 Ac. TRL de 15-09-2010 : I. A união ou anexação de processos (artº 29º do CPP), não integra, em abstracto, um acto de 

natureza jurisdicional ou uma violação dos direitos legalmente protegidos, pelo que nada obsta a que seja conferida ao 
Ministério Público competência para a determinar. 
II. Todavia, no caso, o arguido encontra-se sujeito a prisão preventiva e fundamenta a requerida separação de processos, no 
facto pretender obstar a uma alegada violação dos seus direitos causada pelo eventual prolongamento excessivo da prisão 
preventiva decorrente da natureza do processo, do número de arguidos e da circunstância de se ter procedido à apensação 
de outros inquéritos. 
III. Assim, fundando o arguido (com ou sem razão) a sua pretensão na defesa de direitos e interesses legalmente protegidos 
e nas garantias do processo criminal, decorrente do eventual prolongamento excessivo da prisão preventiva a que se 
encontra sujeito, o conhecimento dessa questão integra o núcleo de competência do Juiz de Instrução, competindo-lhe, no 
caso, apreciar o pedido de separação de processos a que se refere o artº 30º do CPP. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 
 Ac. TRL de 27-05-2010 : I. A perda para o Estado de bens, objectos ou valores apreendidos, nos termos e dentro do 

condicionalismo específico do artº 186º, n.s 3 e 4 do CPP não opera ope legis, exigindo-se a intervenção do juiz a decretá-la, 
sob pena da sua violação bem como dos artº 286º, n.1, alínea e) do mesmo código e 62º da Constituição (CRP).  
II. No caso, havendo arquivamento do inquérito, tal competência recai sobre o juiz de instrução (JIC). 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 
Ac. TRP de 28-10-2009 : Compete ao juiz de instrução apreciar o pedido de separação de processos a que se refere o art. 

30º do CPP. 
 
 Ac. TRL de 30-09-2009 : 1. Como decorre do disposto no art.º 281° do CPP, nos casos em que se verifiquem os 

pressupostos legais e nomeadamente depois de obtido o acordo do arguido e do assistente sobre as injunções e regras de 
conduta, compete ao Ministério Público determinar com a concordância do juiz de instrução, a suspensão do processo.  
2. Decisão em que o Juiz de Instrução condicione a concordância com a suspensão provisória do processo (alteração dos 
montantes das injunções pecuniárias) representa uma clara e evidente interferência numa esfera de competência e 
atribuição que não lhe compete mas sim ao titular do inquérito, o Ministério Público. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 
 Ac. TRC de 15-07-2009 : Em sede de inquérito compete ao Mº Pº pronunciar-se sobre o destino dos bens declarados 

perdidos a favor do Estado. 
 
Compete ao juiz de instrução exercer «todas as funções jurisdicionais até à remessa do processo para julgamento», nos 

termos do artigo 17.º do Código de Processo Penal, independentemente de ter ou não sido requerida a abertura de 
instrução. 

(Acórdão do TRL, de 15-10-2008, proc. n.º 7841/2008-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9f058a08d97f1122802574f2005097c8?OpenDocument) 

 
Ac. TRL de 2-07-2008, CJ, 2008, T3, pág. 135: I. A declaração de perda de objectos apreendidos, no decurso do inquérito, 

é uma espécie de medida de segurança, de carácter preventivo, assumindo natureza substantiva, já que tem ínsita uma 
decisão constitutiva que opera uma mudança na ordem jurídica existente, extinguindo uma situação subjectiva.  
II. É da exclusiva competência do juiz de instrução a declaração de perda a favor do Estado de objectos apreendidos 
incidentalmente a uma testemunha, no decurso do inquérito, mesmo que não exista nessa parte qualquer despacho de 
arquivamento. 

 
Ac. TRL de 8-04-2008 : I. Nos termos do art. 202º. da C.R.P., ao conjunto dos tribunais compete exercer as funções 

jurisdicionais, assegurando a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos e dirimir os conflitos de 
interesses públicos e privados, sendo que, na fase de inquérito, as funções jurisdicionais competem ao juiz de instrução 
(art.17º.z do CPP). 
II. Não tendo o processo ultrapassado a fase de inquérito e carecendo de definição o invocado direito a honorários da 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/fe8d1e2584bf1268802578bc00551eed?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/fcf8a67d786b743280257865002de0b2?OpenDocument
http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/jurel/jur_busca_processo.php?buscaprocesso=582/07.6GARMR-A.L1&codseccao=5
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/f9143cce212b044980257789004cc6c8?OpenDocument
http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/jurel/jur_busca_processo.php?buscaprocesso=137/08.8swlsb-B.L1&codseccao=3
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/jurel/jur_busca_processo.php?buscaprocesso=525/07.7TARMR&codseccao=9
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/ae690e562a85ec6780257665003f0e79?OpenDocument
http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/jurel/jur_busca_processo.php?buscaprocesso=2303/08.7TAOER.L1&codseccao=3
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/34e6a400fd9098b38025765100329c06?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9f058a08d97f1122802574f2005097c8?OpenDocument
http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/jurel/jur_busca_processo.php?buscaprocesso=1227/08&codseccao=5
http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/jurel/jur_busca_processo.php?buscaprocesso=1227/08&codseccao=5
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advogada nomeada patrona da ofendida, a decisão sobre tal direito, por se tratar nitidamente de um acto jurisdicional que 
pressuporá, desde logo, a decisão sobre se os mesmos são devidos, compete ao juiz de instrução.  
III. Com efeito, embora o Ministério Público seja um órgão de administração da justiça, não lhe estão conferidas funções 
definidoras de direitos. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 
Ac. TRL de 6-02-2008 : A competência para a atribuição de honorários a defensor oficioso, nomeado pelo M.º P.º na fase 

de inquérito de um processo que, depois de suspenso provisoriamente nos termos dos artigos 281º e 282º CPP, veio a ser 
arquivado por cumprimento das injunções que haviam sido impostas, pertence ao Magistrado do M.º P.º titular do 
mesmo. 

 
 Ac. TRC de 12-12-2007 : Não compete ao JIC pronunciar-se sobre a legalidade ou ilegalidade de diligências no inquérito, 

fora das situações previstas nos arts. 268 e 269 do CPP (ou expressas em outros preceitos) nomeadamente na recolha de 
autógrafos. 

 
Ac. TRL de 14/11/2007, CJ, 2007, T5, pág. 123: Ainda que em fase de inquérito é ao Juiz e não ao MP que incumbe a 

fixação de honorários aos defensores oficiosos. 
 
 Ac. TRL de 7-11-2007 : Não havendo o processo ultrapassado a fase de inquérito e não estando em causa qualquer dos 

actos que o art. 268.°, do CPP, atribui em exclusivo ao JIC naquela fase, compete ao MP a fixação de honorários ao 
defensor que haja tido intervenção no inquérito, já que é a entidade a quem cumpre a direcção do mesmo. 

Nota: no mesmo sentido: Ac. TRC de 1-04-2009, CJ, 2009, T2, pág. 47. 
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 
I. Embora o Ministério Público seja um órgão de administração da justiça, não lhe estão deferidas funções definidoras de 

direitos. 
II. Compete ao conjunto dos tribunais exercer funções jurisdicionais, assegurando a defesa dos direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos e dirimindo os conflitos de interesses públicos e privados (art.202, da C.R.P.).  
III. Na fase de inquérito, as funções jurisdicionais competem ao juiz de instrução (art.17.º, do C.P.P.). 

III. Apresentando a Advogada nomeada, patrona da ofendida, pedido de fixação de honorários, mesmo não tendo o 
processo ultrapassado a fase de inquérito, cabe ao Juiz de Instrução a apreciação desse requerimento. 
(Acórdão do TRL, de 23-10-2007, proc. n.º 7191/2007-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b990558ea62a4bb5802573ae005ff549?OpenDocument) 

 
Ac. TRC de 15-07-2007, in CJ, 2009, T3, pág. 57: Em sede de inquérito não compete ao Juiz de Instrução ordenar a 

destruição de objectos declarados perdidos a favor do Estado, a sua colocação fora do comércio jurídico ou a definição do 
seu concerto destino. 

 
Ac. TRP de 27-06-2007 : O juiz de instrução com jurisdição numa determinada comarca pode declarar-se incompetente, 

em razão do território, para a prática de acto jurisdicional em inquérito a correr termos nessa comarca. 
 
Ac. TRP de 28-02-2007 : Estando a correr termos um inquérito em determinada comarca, o juiz de instrução com 

competência nessa comarca não pode, a pretexto de que a competência para o inquérito pertence a outra comarca, 
declarar o «seu» tribunal incompetente em razão do território. 

 
Ac. TRP de 17-01-2007 : Não pertence ao juiz de instrução, mas ao Ministério Público, a competência para, na fase de 

instrução, decidir sobre um pedido para consultar e fotocopiar peças do processo. 
 
Ac. TRP de 6-07-2005 : Tendo sido ordenadas pelo juiz de instrução em inquérito, a perda a favor do Estado e posterior 

destruição de objecto apreendido, é a secção de processos afecta ao juiz de instrução que deve proceder à destruição. 
 
Ac. TRL de 12-04-2005, CJ, XXX, T2, pág. 142: I. Durante o inquérito, é ao juiz de instrução, como titular das funções 

jurisdicionais, que compete ordenar a separação de processos, única solução que se coaduna com a interpretação feita pelo 
artº 30º, nº1 do CPP e com a garantia dos direitos fundamentais do processo criminal, consagrada no artº 32º da CRP. 
II. O nº5 do artº 264º do CPP reporta-se apenas à distribuição da competência entre o MP, não podendo ser interpretado no 
sentido de excluir do âmbito da competência do JIC as decisões relativas à apreciação da existência dos pressupostos da 
conexão processual (artº 24º do CPP), de acordo com so critérios do artº 28º do mesmo Código.  
III. Em conclusão, atribuindo a lei a competência ao JIC para ordenar a cessação da conexão e a separação dos processos, 
também será dele a competência para ordenar quais os processos que devem ser instruídos conjuntamente e, por isso, 
devem ser apensados, nos termos do artº 30º, nº1, 268º, nº1, al.f) e 269º, nº1, al.d), todos do CPP. 

Nota: em sentido concordante são citados: Ac. STJ de 11-05-1995 e Ac. TRL de 1-07-1997 . 
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 

 
Artigo 18.º 
Tribunal de Execução das Penas 
A competência do Tribunal de Execução das Penas é regulada em lei especial. 
 
Notas: 
 
1- Acórdãos do STJ 
 

O Tribunal de Execução de Penas (TEP) competente para decidir a impugnação que um determinado preso apresentou, 
nos termos do art.º 114.º do Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade (CEP), contra medida 
disciplinar que lhe foi aplicada pelo Director do Estabelecimento Prisional (EP) onde se encontrava quando cometeu a 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/47a9ce9d6e10733880257435003dc6d8?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/4e3869f54c6592cd802573c5005c3804?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fe11aecab73fa16e8025739b00586292?OpenDocument
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b990558ea62a4bb5802573ae005ff549?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/e2aae37fd62545a480257308004e6423?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/309becbdbce420a880257297005710c1?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/fc605883589638e58025726e003dd162?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/553361a2327448d58025703d0039a2f5?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/64106a26dd581510802568fc003b8f67?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b05f7176f7464f5f802568030004cec7?OpenDocument
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
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infracção, é o da área do estabelecimento para onde posteriormente foi transferido, nos termos do art.º 137.º, n.º 1, do 
CEP. 

(Ac. STJ de 25-11-2010, 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b846cd1c7b2aa164802577ed004bbe2e?OpenDocument
) 

 
I. O Tribunal de Execução de Penas competente para apreciar e decidir os processos relativos aos indivíduos em 

liberdade condicional é aquele em cuja área se situa a residência do libertado. 
II - A residência do arguido em liberdade condicional é aquela que for fixada pelo Tribunal. 
(Ac. STJ de 22-10-200, 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dd7704f59b9da2e28025739f003b413a?OpenDocument) 
 

2- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRC de 6-05-2009 : O tribunal competente para a declaração de contumácia no decurso de processo de revogação de 
saída precária prolongada é o TEP. 

 
Ac. TRL de 19-06-2007 : Conforme decorre do art. 475º CPP, o Tribunal competente para a execução da pena é aquele 

em que correram os autos (e nos próprios autos) e não o tribunal de execução das penas com competência análoga nos 
casos especiais indicados no art. 91º da Lei nº 3/99, de 13 de Janeiro, alterada pela Lei nº 105/2003, de 10 de Dezembro, 
em que, por exemplo, tenha concedido a liberdade ao recluso. 

 
De acordo com a legislação nacional devidamente adaptada, aceite o pedido, cabe ao Tribunal de Execução de Penas de 

Lisboa (arts. 18.º, 485.º, n.º 3 e 495.º do Código de Processo Penal e Dec. Lei n.º 783/76, de 29 de Outubro) a execução da 
vigilância da fase de suspensão da execução da pena com regime de prova de pessoa condenada, devendo ser assegurada 
toda a colaboração e prestada toda a informação ao Estado solicitante (art.º 134.º). 

(Acórdão do TRL, de 12-04-2007, proc. n.º 1235/07-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7ea0c402e5e25a9d802572e40042b4f2?OpenDocument) 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b846cd1c7b2aa164802577ed004bbe2e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b846cd1c7b2aa164802577ed004bbe2e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dd7704f59b9da2e28025739f003b413a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/53d09568ca422c96802575be003a94b6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/28bc2e6160ae5d7a802573160066c28c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7ea0c402e5e25a9d802572e40042b4f2?OpenDocument
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PARTE I 
LIVRO I 

Dos sujeitos do processo 
TÍTULO I 

Do juiz e do tribunal 
CAPÍTULO II 

Da competência 
SECÇÃO II 

Competência territorial 
 

Artigo 19.º 
Regras gerais 
1 - É competente para conhecer de um crime o tribunal em cuja área se tiver verificado a consumação. 
2 - Tratando-se de crime que compreenda como elemento do tipo a morte de uma pessoa, é 

competente o tribunal em cuja área o agente actuou ou, em caso de omissão, deveria ter actuado. 
3 - Para conhecer de crime que se consuma por actos sucessivos ou reiterados, ou por um só acto 

susceptível de se prolongar no tempo, é competente o tribunal em cuja área se tiver praticado o último 
acto ou tiver cessado a consumação. 

4 - Se o crime não tiver chegado a consumar-se, é competente para dele conhecer o tribunal em cuja 
área se tiver praticado o último acto de execução ou, em caso de punibilidade dos actos preparatórios, o 
último acto de preparação. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 19.º 
(Regras gerais) 
1 - É competente para conhecer de um crime o tribunal em cuja área se tiver verificado a consumação. 
2 - Para conhecer de crime que se consuma por actos sucessivos ou reiterados, ou por um só acto susceptível de se 
prolongar no tempo, é competente o tribunal em cuja área se tiver praticado o último acto ou tiver cessado a 
consumação. 
3 - Se o crime não tiver chegado a consumar-se, é competente para dele conhecer o tribunal em cuja área se tiver 
praticado o último acto de execução ou, em caso de punibilidade dos actos preparatórios, o último acto de preparação. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 19.º 
[...] 
1 -... 
2 - Tratando-se de crime que compreenda como elemento do tipo a morte de uma pessoa, é competente o tribunal em 
cuja área o agente actuou ou, em caso de omissão, deveria ter actuado. 
3 - (Anterior n.º 2.) 
4 - (Anterior n.º 3.) 
 

2- Legislação 
 

Lei n.º 2/99, de 13 de Janeiro (Lei de Imprensa) 
Artigo 38.º 
Competência territorial  
1 - Para conhecer dos crimes de imprensa é competente o tribunal da comarca da sede da pessoa colectiva proprietária 

da publicação. 
2 - Se a publicação for propriedade de pessoa singular, é competente o tribunal da comarca onde a mesma tiver o seu 

domicílio. 
3 - Tratando-se de publicação estrangeira importada, o tribunal competente é o da sede ou domicílio da entidade 

importadora ou o da sua representante em Portugal. 
4 - Tratando-se de publicações que não cumpram os requisitos exigidos pelo n.º 1 do artigo 15.º, e não sendo conhecido o 

elemento definidor de competência nos termos dos números anteriores, é competente o tribunal da comarca onde forem 
encontradas. 

5 - Para conhecer dos crimes de difamação ou de injúria é competente o tribunal da comarca do domicílio do ofendido. 
 
Art.º 13.º do DL n.º 454/91, de 28 de Dezembro (Estabelece normas relativas ao uso do cheque) 
Tribunal competente  
É competente para conhecer do crime previsto neste diploma o tribunal da comarca onde se situa o estabelecimento da 

instituição de crédito em que o cheque for inicialmente entregue para pagamento.  
 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=138&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=132&tabela=leis
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3- Acórdãos do STJ 
 

I - A regra geral relativa à competência territorial em matéria penal, definida no art.º 19.º, n.º 1, do CPP, determina que 
«para conhecer de um crime» é «competente o tribunal em cuja área se tiver verificado a consumação». 

II - Porém, em determinadas situações, a regra cede para satisfazer imposições de concordância ou de unidade, dado que 
a aplicação estrita determinaria consequências de fragmentação processual que acrescentariam complexidade ao modelo, 
provocando disfunções organizacionais. 

III - As situações em que a regra geral de competência poderia ficar inoperativa ou produzir resultados funcional e 
processualmente negativos estão identificadas na lei de processo pela consideração de elementos de conexão, sejam 
pessoais (em relação ao arguido), sejam materiais (relativos à infracção) – conexão subjectiva e objectiva. As situações de 
conexão estão referidas no art.º 24.º, n.º 1, als. a) a e), do CPP. 

IV - Tratando-se de uma situação com pluralidade de agentes e pluralidade de infracções, praticadas em vários locais, se 
fosse aplicada a regra geral os processos relativos a cada infracção deveriam ser da competência de tribunais com jurisdição 
nas diferentes áreas. 

Mas, porque existe pluralidade, a regra geral cede e aplicam-se as regras de competência determinadas pela conexão 
fixadas no art.º 28.º do CPP, enunciadas por ordem sucessiva de aplicabilidade, de modo a abranger as diversas hipóteses 
de conexão. 

V - Segundo a ordem da lei, nos casos de conexão é competente para conhecer de todos os crimes conexos: i) o tribunal 
competente para conhecer do crime a que couber pena mais grave; ii) em casos de igual gravidade, o tribunal a cuja ordem 
o arguido estiver preso ou, em caso de vários arguidos presos, aquele a cuja ordem estiver preso o maior número; iii) não 
havendo arguidos presos, ou havendo igual número de arguidos presos à ordem de diversos tribunais, o tribunal onde 
primeiro tiver havido notícia de qualquer dos crimes. 

VI - Estando os arguidos pronunciados – e a pronúncia delimita o objecto do processo e contém os elementos que 
constituem os pressupostos para determinação da competência – pela prática de vários crimes, sendo os mais graves (furto 
qualificado) de igual gravidade, medida pela moldura abstracta da pena aplicável, em conjunto e em diversos locais, e os 
arguidos aos quais foi aplicada a medida de coacção de prisão preventiva presos à ordem do tribunal de …, verifica-se que a 
regra de competência em casos de conexão, prevista no art.º 28.º, al. b), do CPP, é aplicável ao caso, o que determina que a 
competência pertença a àquele tribunal. 

(Acórdão do STJ de 11-04-2007, proc. n.º 07P345, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3c8dca924eb6594780257307004fc5f9?OpenDocument) 

 
I - O momento da consumação do crime de burla é aquele em que o lesado abre mão da coisa ou do valor, sem que a 

partir daí possa controlar o seu destino, perdendo a disponibilidade dela ou desse valor no seu património. 
II - Tendo a quantia titulada pelos cheques deixado de estar na disponibilidade fáctica do lesado no preciso momento em 

que procedeu ao respectivo depósito na agência bancária (na conta do arguido), logo aí ocorrendo o seu efectivo prejuízo 
patrimonial (posto que já a não podia reaver), constituindo a imediata transferência da quantia depositada (para outra 
agência, em localidade diferente) operação efectiva e juridicamente ulterior, e bastando que, ao nível do tipo objectivo, se 
observe o empobrecimento (= dano) da vítima, o crime de burla ficou consumado com o depósito dos cheques na agência 
de (…), sendo competente para conhecer do crime o tribunal em cuja área se verificou a consumação (art.º 19.º, n.º 1, do 
CPP). 

(Acórdão do STJ de 21-06-2006, proc. n.º 06P1055, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/77734434706c43d680257273003d73cf?OpenDocument
) 

 
4- Acórdãos dos TR 
 

I - Existindo vários arguidos e vários crimes, sendo um mais grave do que os outros, a competência territorial determina-
se pelo local da consumação do crime mais grave. 

II - Não sendo possível, porém, aplicar as regras gerais do artigo 19.º do C.P.P. em virtude de não ser conhecido o local da 
consumação do crime mais grave de associação criminosa para a prática do tráfico de estupefacientes, deve fixar-se a 
competência com recurso às regras do artigo 21.º do C.P.P. 

III - Não havendo na pronúncia menção espacial sobre os elementos relevantes da prática do dito crime a que se refere a 
regra do n.º 1 do artigo, resta a regra do n.º 2, segundo a qual é competente o tribunal da área onde primeiro tiver havido 
notícia do crime. 

(Acórdão do TRL, de 23-11-2012, proc. n.º 308/10.7JELSB-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3735c0dbc5732cee80257acc0037be56?OpenDocument) 

 
III - Se à luz do novo C.J.M. não há dúvida que os factos imputados aos arguidos não constituem, até pela sua qualificação 

feita à luz do C.P. e consoante resulta do despacho de pronúncia, crimes de natureza estritamente militar, como se pode 
constatar, sem qualquer perplexidade, da leitura de todo o título II, do Livro I, do mesmo Código (art.º s 25.º a 106.º, 
inclusive) as regras de processo do mencionado diploma não tem qualquer aplicação no caso dos autos. 

IV - Daí o ter sido o processo, ao abrigo das regras da competência material e territorial decorrentes do C.P.P. e da 
L.O.F.T.J. e do disposto no art.º 3.º, da Lei n.º 105/2003, de 10/12, remetido para a comarca de Oeiras para inquérito e 
posterior instrução, por ser a territorialmente competente, o que, aliás, não teria sucedido se estivessem em causa crimes 
de natureza estritamente militar. 

V – Assim está afastada a competência material das Varas Criminais de Lisboa para efectuar o julgamento cabendo essa 
competência ao tribunal territorialmente competente de acordo com as regras do art.º 19.º, n.º s 1 e 3 do Código de 
Processo penal, ou seja, o da comarca de Oeiras. 

(Acórdão do TRL, de 11-12-2009, proc. n.º 12719/04.TDLSB-F.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ce4c8f1467d16b1a802576af004c83ba?OpenDocument) 

 
Ac. TRC de 3-10-2007, CJ, 2007, T4, pág. 60-61: Estando imputado aos arguidos um ilícito de natureza fiscal é 

competente para conhecer da infracção o tribunal do domicílio ou sede do respectivo agente, podendo o domicílio 
reportar-se também a uma pessoa colectiva. Localizando-se o domicílio ostentado pela empresa arguida na Comarca da 
Anadia, apesar de a sua sede social ser na Comarca de Coimbra, é aquele tribunal o competente para conhecer das 
infracções fiscais ínsitas na acusação. 
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I - Os crimes de corrupção consumam-se com aceitação do suborno (corrupção passiva) é com a sua entrega (corrupção 
activa); 

II - O tribunal competente para julgar tais crimes, é o da área em que se tiver verificado a respectiva consumação - artigo 
19.º n. 1, do CPP. 

(Acórdão do TRL, de 30-04-1996, proc. n.º 0002875, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9394f9a6ee913b2d8025680300043dd6?OpenDocument
) 

 
Artigo 20.º 
Crime cometido a bordo de navio ou aeronave 
1 - É competente para conhecer de crime cometido a bordo de navio o tribunal da área do porto 

português para onde o agente se dirigir ou onde ele desembarcar; e, não se dirigindo o agente para 
território português ou nele não desembarcando, ou fazendo parte da tripulação, o tribunal da área da 
matrícula. 

2 - O disposto no número anterior é correspondentemente aplicável a crime cometido a bordo de 
aeronave. 

3 - Para qualquer caso não previsto nos números anteriores é competente o tribunal da área onde 
primeiro tiver havido notícia do crime. 

 
Artigo 21.º 
Crime de localização duvidosa ou desconhecida 
1 - Se o crime estiver relacionado com áreas diversas e houver dúvidas sobre aquela em que se 

localiza o elemento relevante para determinação da competência territorial, é competente para dele 
conhecer o tribunal de qualquer das áreas, preferindo o daquela onde primeiro tiver havido notícia do 
crime. 

2 - Se for desconhecida a localização do elemento relevante, é competente o tribunal da área onde 
primeiro tiver havido notícia do crime. 

 
Notas: 
 
1- Acórdãos do STJ 
 

I - Estando em causa na acusação, a prática de um crime conexionado com várias áreas territoriais, a competência para 
julgamento do feito pertence a qualquer dos tribunais dessas áreas territoriais, «preferindo o daquela onde primeiro tiver 
havido notícia do crime» - art.º 21.º, n.º 1, do CPP. 

II - Para tal efeito, notícia do crime, é, apenas e só, o conhecimento que o Ministério Público adquire dos factos, pois 
que o procedimento criminal só se inicia com um acto do Ministério Público (art.º s 48.º e 53.º, n.º 2, a), do CPP e art.º 
219.º, n.º 1, da Constituição). 

III - A participação entretanto feita a entidade diferente do Ministério Público, ainda que se trate de um órgão de polícia 
criminal, reveste a natureza de acto meramente instrumental relativamente ao momento relevante para desencadeamento 
da acção penal por quem de direito: o Ministério Público, após a notícia, directa ou indirecta que assuma do mesmo facto. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 05-01-2011, proc. n.º 176.º/06.3EAPRT-B.P1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/405c1af51da989c880257810004f4044?OpenDocument) 

 
I - Num processo originado em denúncia por crime de difamação agravada, em que é assistente um juiz de direito, o 

Tribunal da Relação de Lisboa decidiu que, sendo, como no caso, o crime cometido por meio de remessa das imputações 
por via postal, «o crime se consuma com a emissão da participação que pode vir a motivar o crime a que os autos se 
reportam» e «considerando que os factos e emissão das exposições ocorreram em …. o Tribunal competente é o da Relação 
de Évora”. 

II - Por decisão também já transitada em julgado, este Tribunal declinou a competência, julgando competente o Tribunal 
da Relação de Lisboa. 

III - Segundo o Prof. Faria e Costa (Comentário Conimbricense, pág. 609.º), os elementos do tipo de difamação 
estruturam-se em dois grandes segmentos: 

- um, o segmento da ofensa propriamente dita, que pode ser concretizado por quem quer que seja, através da, a) 
imputação de facto ofensivo da honra de outrem, b) por meio de formulação de um juízo de igual modo lesivo da honra de 
uma pessoa ou ainda, c) pela reprodução daquela imputação ou juízo; 

- o outro segmento, o segmento do rodeio ou do enviesamento, exige que as condutas anteriormente descritas se não 
façam directamente ao ofendido, mas se levem a cabo dirigindo-se a terceiros. 

IV - Este crime também é punido quando cometido por escrito (art.º 182.º do CP) e, em qualquer caso, o crime consuma-
se logo que «chegue ao conhecimento de uma pessoa diversa do ofendido, pessoa que tenha conhecimento da natureza 
ofensiva da expressão» (Luís Osório, Notas ao Código Penal Português, Vol. III, pág. 321.º). 

V - No caso, não se sabe se o documento escrito com menções alegadamente ofensivas do magistrado queixoso foi 
enviado por via postal, se entregue em mão na sede do Conselho Superior da Magistratura. 

VI - A ter sido esta hipótese, o crime consumou-se em Lisboa, assim sendo o caso da competência da respectiva Relação. 
VII - A ter sido a primeira hipótese, também a consumação se verificou na capital pois foi aí que a carta foi aberta em 

primeiro lugar e as imputações ofensivas foram conhecidas por terceiros – cf. Ac. deste Supremo Tribunal de 05-06-97, 
Proc. n.º 2/97 - 3.ª, segundo o qual «os crimes de difamação e de injúrias consumam-se no momento e no lugar em que 
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tiverem sido imputados os factos ofensivos, formuladores dos juízos difamatórios ou proferidas por escrito as palavras 
injuriosas em causa. Sendo os crimes cometidos através de carta, só se consumam quando esta for recebida pelo terceiro 
ou pelo ofendido que dela tomou conhecimento”. 

VIII - Só assim não seria ou não seria necessariamente, se a carta com o conteúdo alegadamente ofensivo, antes de 
atingir o destino – o CSM –, por qualquer motivo, tivesse sido aberta por outrem, pois, em tal hipótese seria porventura aí, 
no lugar onde esse outrem dela se inteirasse, que o crime se teria ou poderia ter consumado. 

IX - Nada indica que essa circunstância anormal tenha acontecido, pelo que também por aqui se conclui que o eventual 
crime se terá consumado em Lisboa. 

X - Em todo o caso, sempre seria aqui que o caso deveria ser judicialmente conhecido, acaso ficassem dúvidas sobre o 
local onde o conteúdo da também eventual carta foi primeiramente conhecido, já que foi em Lisboa, nomeadamente no 
Tribunal da Relação, que primeiro houve notícia do alegado crime, pelo menos dos factos em que assenta a queixa – art.º 
21.º do CPP. 

(Acórdão do STJ de 12-07-2007, proc. n.º 07P2288, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6af20ddc8f7ddedc8025737000457936?OpenDocument) 

 
I - É competente para conhecer de um crime o tribunal em cuja área se tiver verificado a consumação, sendo que, 

verificando-se uma situação de concurso de infracções, a competência é determinada pelo local onde foi cometida a 
infracção mais grave: estando em causa um crime de burla agravada e outro de falsificação de documento, a competência 
determina-se pelo local onde foi cometida a burla agravada. 

II - O crime de burla, como crime material ou de resultado, consuma-se com a saída das coisas ou dos valores da esfera 
de disponibilidade fáctica do sujeito passivo ou da vítima. 

III - Embora tenha de existir a intenção de enriquecimento ilegítimo, não se exige para a consumação a concretização 
desse enriquecimento. 

IV - Numa situação em que se verificaram duas transferências bancárias a favor da Câmara Municipal de …, radicando o 
prejuízo patrimonial nessas transferências, a questão que se coloca é a de saber se esse prejuízo se verificou com a ordem 
de transferência ou com o recebimento das quantias pelo seu destinatário. 

V - Se os elementos constantes da acusação não revelam como foram efectuadas as transferências, parecendo que se 
terá lançado mão das vulgares transferências efectuadas informaticamente e de modo rápido, por vezes imediato, por 
ordens dadas aos bancos, na ausência de elementos que apontem para diversa conclusão, deve considerar-se que com a 
ordem de transferência bancária a entidade emitente, titular da conta, perdeu a disponibilidade sobre o montante 
transferido, pelo que é de concluir que o crime se consumou com as ordens de transferência dadas ao banco ou bancos. 

VI - Referindo-se na acusação que a Câmara … «logrou receber do FEDER, a quantia de (…)» e «do IND a quantia de (…)», 
sendo o FEDER a nível nacional gerido pela Direcção-geral de Desenvolvimento Regional, sedeada em Lisboa, e o IND um 
organismo que, tendo deixado de existir com a publicação do DL 96/2003, de 07-05, foi substituído pelo Instituto do 
Desporto Nacional, também sedeado em Lisboa, na falta de elementos da acusação que apontem para factualidade diversa, 
é de presumir que as ordens de transferência foram 

emitidas em Lisboa, e terá, pois, de se considerar que o crime de burla foi cometido na área da comarca de Lisboa. 
VII - A entender-se que subsistem dúvidas inultrapassáveis sobre o local onde foram dadas as ordens de transferência, 

então estaríamos perante uma situação de desconhecimento do elemento relevante para a determinação da competência, 
sendo de lançar mão do disposto no art.º 21.º, n.º 1, do CPP, de acordo com o qual também seria competente o tribunal da 
comarca de Lisboa, por ter sido aí que primeiro houve notícia do crime. 

VIII - Ao reenvio dos autos para a comarca de Lisboa não obsta o facto de na fase de instrução ter sido proferido 
despacho que considerou competente outro tribunal, pois, por um lado, a questão da competência para conhecer de um 
crime não se coloca apenas em relação a uma fase do processo, e, por outro, porque o trânsito em julgado de um despacho 
proferido num tribunal não pode relevar para definir a competência de outro, sem o que nunca haveria conflitos de 
competência: o trânsito em julgado de uma decisão sobre competência proferido por um tribunal considerando-se 
incompetente, por a competência pertencer a outro, conduziria a que este tivesse de aceitar inelutavelmente essa 
competência. 

(Acórdão do STJ de 22-11-2006, proc. n.º 06P3066, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4b68c5e2b9379eb6802572db0053f64f?OpenDocument) 

 
I- Tendo os arguidos constituído uma associação criminosa, à qual outros mais tarde se juntaram, para a prática do crime 

de contrabando, e sendo ainda imputado a um deles um crime de corrupção passiva destinado a facilitar esse ilícito, a 
competência territorial não se fixa na comarca da área onde a Polícia Judiciária fez cessar a actividade criminosa, mas no 
territorialmente competente para conhecer do crime a que couber pena mais grave, de acordo com a regra para os casos 
de conexão de processos por crimes cometidos em comarcas diferentes, estabelecida no art.º 28.º, al. a), do CPP. 

II- O crime a que cabe pena mais grave é, no caso, o da chefia ou direcção da associação criminosa, mas como a acusação 
não indica em que local ocorreu a respectiva fundação, momento em que o crime se consumou, aplica-se o disposto no 
art.º 21.º, n.º 2, que dispõe que «se for desconhecida a localização do elemento relevante, é competente o tribunal onde 
primeiro tiver havido notícia do crime». 

(Acórdão do STJ de 27-04-2005, proc. n.º 05P467, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ad382ee7df256a358025702e0053886b?OpenDocument
) 

 
2- Acórdãos dos TR 
 

I. Existindo vários arguidos e vários crimes, sendo um mais grave do que os outros, a competência territorial determina-
se pelo local da consumação do crime mais grave. 
II. Não sendo possível, porém, aplicar as regras gerais do artigo 19.º do C.P.P. em virtude de não ser conhecido o local da 
consumação do crime mais grave de associação criminosa para a prática do tráfico de estupefacientes, deve fixar-se a 
competência com recurso às regras do artigo 21.º do C.P.P. 
III. Não havendo na pronúncia menção espacial sobre os elementos relevantes da prática do dito crime a que se refere a 
regra do n.º 1 do artigo, resta a regra do n.º 2, segundo a qual é competente o tribunal da área onde primeiro tiver havido 
notícia do crime. 

(Acórdão do TRL, de 23-11-2012, proc. n.º 308/10.7JELSB-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3735c0dbc5732cee80257acc0037be56?OpenDocument) 
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1. Consistindo a infracção numa omissão por falta de envio de determinada documentação para certo organismo, como é 
aqui o caso, que poderia ser feito pelo correio, pela internet ou via fax, não se sabendo donde poderia ter sido enviada, não 
se pode dizer qual o local em que a arguida devia ter actuado, pois poderia sê-lo de a partir de mais de um lugar, havendo 
assim dúvidas sobre o elemento relevante para determinação da competência territorial, pelo se impõe o recurso ao 
regime estatuído no art.º 21.º, n.º 1 do CPP, aplicável ex vi art.º 41.º, n.º 2 do RGCC. 

2. Nos termos desse preceito, se o crime estiver relacionado com áreas diversas e houver dúvidas sobre aquela em que 
se localiza o elemento relevante para a determinação da competência territorial é competente para conhecer do crime o 
tribunal de qualquer das áreas, preferindo o daquela onde primeiro tiver havido notícia do crime. 

3. Transpondo esse regime para o caso dos autos, tendo sido a comarca do Barreiro aquela em que primeiro houve 
notícia da contra-ordenação, é competente para conhecer do recurso interposto os Juízos Criminais do Tribunal Judicial da 
Comarca do Barreiro. 
(Acórdão do TRL, de 29-03-2007, proc. n.º 212/07-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fcc6edd7594b7229802572b30051b589?OpenDocument
) 

 
Artigo 22.º 
Crime cometido no estrangeiro 
1 - Se o crime for cometido no estrangeiro, é competente para dele conhecer o tribunal da área onde 

o agente tiver sido encontrado ou do seu domicílio. Quando ainda assim não for possível determinar a 
competência, esta pertence ao tribunal da área onde primeiro tiver havido notícia do crime. 

2 - Se o crime for cometido em parte no estrangeiro, é competente para dele conhecer o tribunal da 
área nacional onde tiver sido praticado o último acto relevante, nos termos das disposições anteriores. 

 
Artigo 23.º 
Processo respeitante a magistrado 
Se num processo for ofendido, pessoa com a faculdade de se constituir assistente ou parte civil um 

magistrado, e para o processo devesse ter competência, por força das disposições anteriores, o tribunal 
onde o magistrado exerce funções, é competente o tribunal da mesma hierarquia ou espécie com sede 
mais próxima, salvo tratando-se do Supremo Tribunal de Justiça. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 23.º 
(Processo respeitante a magistrado ou seus parentes) 
Se num processo for arguido, ofendido, pessoa com a faculdade de se constituir assistente ou parte civil um magistrado, e 
para o processo devesse ter competência, por força a das disposições anteriores, o tribunal onde o magistrado exerce 
funções, é competente o tribunal da mesma hierarquia ou espécie com sede mais próxima, salvo tratando-se do Supremo 
Tribunal de Justiça. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Ver o artigo em anotação. 

 
2- Acórdão do TC 
 

71/2000 
Não julga inconstitucional a norma constante da alínea a) do n.º 2 do artigo 32.º do CPP, que considera precludida a 

excepção de incompetência territorial do tribunal onde decorre a fase da instrução após o início do debate instrutório e 
operando tal efeito preclusivo mesmo no caso de a incompetência daquele tribunal radicar na norma constante do artigo 
23.º do CPP, que altera a normal fixação da competência em função de ser ofendido na causa juiz em exercício no órgão 
jurisdicional que, em regra, seria o competente para a instrução ou julgamento. 

 
3- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

6/2005 
À luz do preceituado no artigo 23.º do CPP vigente, se num processo for ofendido, pessoa com a faculdade de se 

constituir assistente ou parte civil, um magistrado, e para esse processo devesse ter competência territorial o tribunal 
onde o magistrado exerce funções, é competente o tribunal da mesma hierarquia ou espécie com sede na circunscrição 
mais próxima, ainda que na circunscrição judicial onde aquele magistrado exerce funções existam outros juízes ou juízos da 
mesma hierarquia e espécie. 

 
4 - Acórdãos do STJ 
 

Ac. STJ de 21-01-2009, CJ, 2009, T1, pág. 204-205: Até à nomeação como magistrados estagiários, ou seja, durante a fase 
teórico-prática, os auditores de justiça estão sujeitos ao foro comum, não gozando do foro especial próprio dos 
magistrados. 
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Ac. STJ de 11-04-2007, CJ, 2007, T2, pág. 163: I. A competência em matéria penal determinada pela qualidade de 
magistrado constitui uma garantia funcional, e não pessoal, justificada pelas exigências próprias do prestígio e resguardo da 
função. II. Os magistrados em situação de licença ilimitada não gozam da garantia funcional decorrente do seu estatuto de 
magistrado, porquanto o mesmo se encontra suspenso. 

 
5 - Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRC de 20-07-2015 : I. A Reforma Judiciária entrada em vigor em 1de Setembro de 2014, introduzida pela LOSJ, 
alterou não só o Mapa Judiciário como reestruturou competências. 
II. Face à nova organização judiciária, há que fazer uma interpretação atualista do disposto no art. 23.º do CPP. Assim, 
sendo ofendido num processo um magistrado a exercer funções numa Instância Local de uma Comarca e devendo o 
processo correr termos na Instância Central da mesma Comarca, não se verificam os pressupostos enunciados no art. 23.º 
do CPP, ou seja, in casu, o processo não corre termos no tribunal onde o magistrado ofendido, efetivamente, exerce 
funções. 
 

O tribunal da mesma hierarquia ou espécie com sede mais próxima, em se tratando de processos respeitantes a 
magistrados e seus parentes, referido no artigo 23, do CPP, em comarcas com mais do que um juízo, é o do juízo substituto 
do juíz desafectado. 
(Acórdão do TRL, de 30-04-1997, proc. n.º 0019763, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e0500799f7b76bae802568030004af0f?OpenDocument) 
 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/fda20cd6a6a5483a80257e4d0038eddd?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e0500799f7b76bae802568030004af0f?OpenDocument
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PARTE I 
LIVRO I 

Dos sujeitos do processo 
TÍTULO I 

Do juiz e do tribunal 
CAPÍTULO II 

Da competência 
SECÇÃO III 

Competência por conexão 
 

Artigo 24.º 
Casos de conexão 
1 - Há conexão de processos quando: 
a) O mesmo agente tiver cometido vários crimes através da mesma acção ou omissão; 
b) O mesmo agente tiver cometido vários crimes, na mesma ocasião ou lugar, sendo uns causa ou 

efeito dos outros, ou destinando-se uns a continuar ou a ocultar os outros; 
c) O mesmo crime tiver sido cometido por vários agentes em comparticipação; 
d) Vários agentes tiverem cometido diversos crimes em comparticipação, na mesma ocasião ou lugar, 

sendo uns causa ou efeito dos outros, ou destinando-se uns a continuar ou a ocultar os outros; ou 
e) Vários agentes tiverem cometido diversos crimes reciprocamente na mesma ocasião ou lugar. 
2 - A conexão só opera relativamente aos processos que se encontrarem simultaneamente na fase de 

inquérito, de instrução ou de julgamento. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 24.º 
(Casos de conexão) 
1 - Há conexão de processos quando: 
a) O mesmo agente tiver cometido vários crimes através da mesma acção ou omissão, na mesma ocasião ou lugar, sendo 
uns causa ou efeito dos outros, ou destinando-se uns a continuar ou a ocultar os outros; 
b) O mesmo crime tiver sido cometido por vários agentes em comparticipação; ou 
c) Vários agentes tiverem cometido diversos crimes em comparticipação, reciprocamente, na mesma ocasião ou lugar, 
sendo uns causa ou efeito dos outros, ou destinando-se uns a continuar ou a ocultar os outros. 
2 - A conexão só opera relativamente aos processos que se encontrarem simultaneamente na fase de inquérito, de 
instrução ou de julgamento. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 24.º 
[...] 
1 - Há conexão de processos quando: 
a) O mesmo agente tiver cometido vários crimes através da mesma acção ou omissão; 
b) O mesmo agente tiver cometido vários crimes, na mesma ocasião ou lugar, sendo uns causa ou efeito dos outros, ou 
destinando-se uns a continuar ou ocultar os outros; 
c) O mesmo crime tiver sido cometido por vários agentes em comparticipação; 
d) Vários agentes tiverem cometido diversos crimes em comparticipação, na mesma ocasião ou lugar, sendo uns causa ou 
efeito dos outros, ou destinando-se uns a continuar ou ocultar os outros; ou 
e) Vários agentes tiverem cometido diversos crimes reciprocamente na mesma ocasião ou lugar. 
2 -... 
 

2- Legislação 
 

Regime Geral das Infracções Tributárias 
Artigo 46.º 
Competência por conexão  
Para efeitos do presente diploma, as regras relativas à competência por conexão previstas no Código de Processo Penal 

valem exclusivamente para os processos por crimes tributários da mesma natureza. 
 

3- Acórdão do TC 
 

196/2007 
Não julga inconstitucional o art.º 24.º do CPP, interpretado no sentido de permitir a conexão de processos que obste, 

em fase processual subsequente à dedução da acusação, à escolha de um arguido, advogado, como defensor de outro 
arguido, através de procuração previamente junta aos autos. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=259&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20070196.html
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4- Acórdãos do STJ 
 

I - O art.º 24.º do CPP, embora refira que há conexão de processos quando o mesmo agente tiver cometido vários crimes 
através da mesma acção ou omissão (n.º 1, al. a)), e quando o mesmo agente tiver cometido vários crimes, na mesma 
ocasião ou lugar, sendo uns causa ou efeito dos outros, ou destinando-se uns a continuar ou ocultar os outros (n.º 1, al. b)), 
estabelece no seu n.º 2 que a conexão só opera relativamente aos processos que se encontrarem simultaneamente na fase 
de inquérito, de instrução ou de julgamento. 

II - Como salienta Maia Gonçalves (CPP Anotado e Comentado, 15.ª ed., pág. 109.º, nota 4), tal «destina-se a evitar que, 
em nome de eventual pretensão de apensar processos em fase distintas de tramitação, os tribunais possam deixar alguns 
dos processos numa situação de pendência, aguardando o desenrolar do processamento daqueles que se encontram numa 
fase mais atrasada, cessando assim, a generalizada possibilidade, que o CPP de 1929 facilitava, de julgamento com base em 
culpas tocantes». 

III - Numa situação em que: 
- a acusação formulada pelo MP se referia a factualidade constitutiva de um crime de prevaricação; 
- requerida e declarada aberta a instrução, viria a terminar por decisão instrutória que pronunciou o recorrente por um 

crime de prevaricação; 
- em data posterior à dessa decisão instrutória, o MP requereu a extracção de certidão de todo o processado, para ser 

aberto inquérito por factos pertinentes, vindo a ser desencadeado inquérito que conduziu a uma outra acusação, onde o 
mesmo comportamento do arguido foi incriminado por mais 3 crimes de prevaricação; 

quando o MP apresentou esse requerimento o objecto do processo encontrava-se já fixado pelo despacho de pronúncia, 
o qual, sendo irrecorrível, lançava imediatamente o processo para a fase de julgamento, como resulta do artigo 310.º, n.º 1, 
do CPP, pelo que a nova acusação deduzida não podia ser considerada para efeitos de conexão de processos, uma vez 
que não se encontravam na mesma fase processual. 

IV - A alteração da qualificação jurídica, nos termos pretendidos pela acusação posterior ao despacho de pronúncia, 
representaria uma alteração substancial de factos face ao despacho de pronúncia, que somente em audiência de 
julgamento poderia ser conhecida de harmonia com o art.º 359.º do CPP. 

V- Assim, a conexão operada, resultante da segunda acusação, processualmente inadmissível, por intempestiva, é 
inválida e ineficaz, e não afecta o objecto do processo que fica exclusivamente delimitado pelo despacho de pronúncia, 
estando por isso apenas em causa um crime de prevaricação, p. e p. no art.º 369.º, n.º 4, do CP. 

(Acórdão do STJ de 05-09-2007, proc. n.º 07P2080, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/daa90f0252bbbcc08025737900393c41?OpenDocument) 

 
I - A competência em processo penal - a cada crime corresponde um processo para o qual é competente o tribunal 

predeterminado em função das regras sobre competência material, funcional e territorial - é, por princípio, unitária, 
respondendo a exigências precisas de determinação prévia do tribunal competente, para prevenir a manipulação avulsa ou 
arbitrária de competência em contrário do respeito pelo princípio do juiz natural. 

II - O princípio, no entanto, e respeitando ainda exigências mínimas, pode sofrer adequações, previstas na lei e formadas 
segundo critérios objectivos, organizando-se um só processo para uma pluralidade de crimes, assim se afastando a 
competência primária relativamente a alguns dos crimes, desde que entre os vários crimes se verifique uma ligação 
(pressupostos de natureza objectiva ou subjectiva, previstos no art.º 24.º do CPP, als. c), d) e e) os primeiros e a) e b) os 
segundos) que torne conveniente para melhor realização da justiça - evitando contradições de julgados - que todos sejam 
apreciados conjuntamente. 

III - Na verificação da existência de conexão de processos, respeitantes a crimes de tráfico de estupefacientes, há que 
ter em atenção que o crime de tráfico, como crime exaurido, consuma-se imediatamente aquando da ocorrência de um 
qualquer dos vários momentos ou das condutas implicados na ampla descrição típica do art.º 21.º do DL 15/93, de 22-01, 
sendo, por isso, indiferente a ocorrência e a adjunção, posterior ou sequente, de um outro dos vários momentos de 
tipicidade; qualquer deles determina, por si, a consumação do crime. 

IV - O STJ colocado perante a resolução de um conflito negativo de competência, assente em divergência quanto ao 
fundamento das regras de conexão, não pode ratificar nenhuma das decisões se conclui que aqueles pressupostos estão 
errados e não se verificam quaisquer elementos de conexão. 

V - Neste caso, deve o STJ remeter o processo para o tribunal onde se encontra o processo para que este observe os 
procedimentos necessários para aplicação das regras gerais sobre competência funcional e territorial. 

(Acórdão do STJ de 06-10-2004, proc. n.º 04P1139, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c8a4967f9c40e6d7802571bc003a96ce?OpenDocument) 

 
Em processo penal, os efeitos do caso julgado são intraprocessuais, podendo ser apenas invocado nos precisos limites do 

artigo 673.º do CPC: a sentença constitui caso julgado nos precisos termos em que julga. Daí a possibilidade de haver 
respostas diferentes para os mesmos factos em casos de conexão cujo julgamento venha a ocorrer em separado, nos 
termos dos artigos 24 e 30.º do CPP. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00035706, de 14-10-1998, proc. n.º 98P595, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6ff7acaf59445344802568fc003ba5f6?OpenDocument) 

 
I - Dado que a acusação funciona como condição e limite do julgamento, como emanação do princípio do contraditório, é 

aos factos nela descritos que deve atender-se para definir a competência do tribunal, incluindo a territorial e a competência 
por conexão. 

II - Não se verificando identidade de ocasião e lugar entre os factos imputados aos vários arguidos, justificativos da 
conexão de processos regulada no artigo 24.º do CPP de 1987, o tribunal, oficiosamente, ou por requerimento do 
Ministério Público, do assistente ou do arguido, deve declarar-se incompetente para conhecer da infracção que não tenha 
sido cometida nas circunstâncias caracterizadoras da situação prevista para a referida conexão, declarando nula a parte 
respectiva da acusação, e ordenar o prosseguimento do processo, se for caso disso, para se conhecer da responsabilidade 
criminal da parte não afectada pela nulidade. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00029501, de 30-04-1996, proc. n.º 96P009, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/24dfb0c064f98fb2802568fc003b6641?OpenDocument) 
 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/daa90f0252bbbcc08025737900393c41?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c8a4967f9c40e6d7802571bc003a96ce?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6ff7acaf59445344802568fc003ba5f6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/24dfb0c064f98fb2802568fc003b6641?OpenDocument
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5 - Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRL de 19-10-2010: I. O princípio geral de que parte o C. P. Penal é o de que a cada crime corresponde um processo 
para o qual é competente o tribunal definido em função das regras da competência material, funcional e territorial. A lei, 
permite, porém, que esta regra seja alterada, organizando-se um só processo para uma pluralidade de crimes, desde que 
entre eles exista uma ligação que torne conveniente para a melhor realização da justiça que todos sejam apreciados 
conjuntamente. 
II. Já a separação de processos é justificada pela procura de maior justiça, quando da junção puder resultar maior dano do 
que benefício para a realização daquela. 
III. É a própria lei constitucional que permite a derrogação do princípio do contraditório nas fases não jurisdicionais do 
processo penal, maxime, durante o inquérito, o qual compreende o conjunto de diligências que visam investigar a 
existência de um crime, determinar os seus agentes e a responsabilidade deles e descobrir a recolher as provas, em ordem 
à decisão sobre a acusação, o qual é dirigido pelo MP, sem embargo de o juiz de instrução praticar, ordenar ou autorizar os 
actos que contendam com os direitos fundamentais do arguido ou, nesse âmbito, exercer actos de instrução ? arts. 262º, 
263º e 267º a 269º, C. P. Penal. 
IV. Relativamente à separação de processos é a própria lei processual penal que confere ao MP o poder de a determinar 
(art. 264º, 5, C. P. Pen.) desde que não tenha havido ainda intervenção judicial no inquérito, posto que então se terá fixado 
já uma regra de competência que não pode ser alterada, sem prejuízo da observância do princípio do juiz natural (ínsito na 
regra expressa no art. 31º, C. P. Pen.) 
V. Durante o inquérito, nem a Constituição nem a lei ordinária conferem paridade de armas entre o seu titular, o MP, e o 
arguido, competindo àquele decidir quanto ao seu percurso, evolução e decisão final sobre os factos investigados,. Tal 
desigualdade é materialmente fundada no objecto do inquérito e no munus aqui atribuído ao MP, a qual só será de modo 
tendencialmente pleno aniquilada na fase da audiência de discussão e julgamento (e antes disso, nos actos de instrução). 
VI. Nada na lei impede que os actos do processo 'original' sejam aproveitados no novo processo determinado por 
conexão. Pelo contrário, quer a paridade de estatuto, quer o princípio do aproveitamento dos actos processuais e da não 
prática de actos inúteis, impõem, que tais actos transitem incólumes para o processo consubstanciador da nova conexão, 
quanto mais não seja, em face da natureza substancial e não meramente formal daqueles actos, no âmbito de uma 
transição paritária para um outro processo, que em nada afecta os direitos de defesa do arguido. 

 
Ac. TRE de 29-01-2008, CJ, 2008, T1, pág. 260: I. Fixada a competência do tribunal colectivo, por efeito da conexão de 

processos que importa a possibilidade de, em cúmulo jurídico, ser aplicada pena máxima superior a cinco anos de prisão, o 
princípio geral é o da estabilidade dessa competência, sobretudo quando ao processo em causa corresponde uma forma de 
processo mais solene e, como tal, mais garantística, em relação a qualquer dos arguidos. 
II. A competência determinada por conexão mantém-se mesmo que se faça cessar a conexão por declaração de 
contumácia. 

 
Ac. TRL de 12-04-2005, CJ, XXX, T2, pág. 142: I. Durante o inquérito, é ao juiz de instrução, como titular das funções 

jurisdicionais, que compete ordenar a separação de processos, única solução que se coaduna com a interpretação feita pelo 
artº 30º, nº1 do CPP e com a garantia dos direitos fundamentais do processo criminal, consagrada no artº 32º da CRP.  
II. O nº 5 do artº 264º do CPP reporta-se apenas à distribuição da competência entre o MP, não podendo ser interpretado 
no sentido de excluir do âmbito da competência do JIC as decisões relativas à apreciação da existência dos pressupostos da 
conexão processual (artº 24º do CPP), de acordo com so critérios do artº 28º do mesmo Código. 
III. Em conclusão, atribuindo a lei a competência ao JIC para ordenar a cessação da conexão e a separação dos processos, 
também será dele a competência para ordenar quais os processos que devem ser instruídos conjuntamente e, por isso, 
devem ser apensados, nos termos do artº 30º, nº1, 268º, nº1, al.f) e 269º, nº1, al.d), todos do CPP. 
Nota: em sentido concordante são citados Ac. STJ de 11-05-1995 e Ac. TRL de 1-07-1997 . 

 
I – O objecto de recurso é a separação de processo requerida por um dos 54 arguidos já pronunciados e aguardando 

julgamento, num processo com 96 volumes e arguidos estrangeiros, com o fundamento, em síntese, de que a previsível 
demora do julgamento constituía interesse ponderoso e atendível para a separação de processos, relativamente ao 
recorrente como a qualquer dos arguidos, designadamente pelo não prolongamento da prisão preventiva. 

II – Tal pretensão é de indeferir porque a regra da conexão de processo está verificada (art.º 24.º do C.P.P.), porque nem 
o arguido demonstra nem se deve dar por certo que a pretendida separação dos processos viabilizasse julgamento mais 
curto já que o julgamento do processo separado haveria de ser posterior ao julgamento do processo principal. 

III – Não há pois fundamentos de direito para se atender a pretensão que, aliás, resultaria na prática em solução pior do 
que aquela que, em termos de celeridade, se obterá no julgamento conjunto. 

(Acórdão do TRL, de 03-11-2004, proc. n.º 8649/2004-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/032c90adf5f2c4e980256f8c00502961?OpenDocument) 

 
I - O trânsito em julgado da condenação criminal do arguido por algum ou alguns dos factos integrantes de um crime 

constituído por esse e outros impede - por interferência da excepção dilatória do «caso julgado» - que se conheça 
ulteriormente dos demais. 

II - Com a reunião dos vários processos num só (em observância, aliás, do disposto no art.º 24.º do CPP), muito se 
ganharia em termos de celeridade processual, de uniformidade de decisões e de uma mais recta administração da justiça 
no âmbito da fixação da pena em concreto, poupando-se também o arguido (e os demais intervenientes processuais) a um 
evitável desgaste sistemático, visto que, nem por o ser, deixa de ter direito a um processo justo («a due process of law»), 
ou seja, a um processo que, fazendo correcto uso do direito, o pusesse e ponha a salvo de desproporcionados incómodos. 

(Acórdão do TRL, de 14-07-1999, proc. n.º 0025923, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/74cc09cee4f73ca5802568ea00490f2c?OpenDocument) 

 
I - A infracção às regras sobre a conexão, previstas nos arts. 24.º e 25.º, do CPP, integra irregularidade processual, de 

conhecimento oficioso, por afectar o valor da acusação. 
II - Deve, assim, o juiz, ao proferir o despacho a que alude o art.º 311.º n.º 1, do CPP, conhecer daquela infracção, em 

sede de questão prévia, remeter os autos ao M.º P.º, a fim de sanar aquela irregularidade. 
III - O art.º 30.º do CPP não é aplicável em situações em que está afastada, à partida, a conexão de processos. 
(Acórdão do TRL, de 16-10-1996, proc. n.º 0004463, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/63cbbf9b9fe103fd802569b3003b228b?OpenDocument) 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/e6e1f17fa82712ff80257583004e3ddc/a653f7770f086b64802577ff0043d49d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/64106a26dd581510802568fc003b8f67?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b05f7176f7464f5f802568030004cec7?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/032c90adf5f2c4e980256f8c00502961?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/74cc09cee4f73ca5802568ea00490f2c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/63cbbf9b9fe103fd802569b3003b228b?OpenDocument
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Tendo um dos arguidos, em conferência de imprensa, produzido, de viva voz, afirmações, que o Assistente reputa de 

ofensivas da sua honra e consideração, as quais vieram a ser reproduzidas, posteriormente, nos periódicos em que os co-
arguidos são directores ou jornalistas, utilizando estes um texto que, após a conferência de imprensa o primeiro lhes 
entregou, não existem elementos constitutivos da conexão de processos, prevista no art.º 24.º do CPP de 1987. 

(Acórdão do TRL, de 18-06-1996, proc. n.º 0075805, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9974d4f763062bcc8025680300048115?OpenDocument) 

 
6- Decisões dos TR 
 

Decisão TRE de 14-07-2015 : I. A declaração de contumácia pressupõe a prática de determinados trâmites com vista à sua 
declaração, nomeadamente a designação de data para julgamento e a realização subsequente das diligências exequíveis 
para conhecimento do paradeiro do arguido. 
II. Existindo uma situação de conexão de processos, que correram à revelia do arguido, o qual apenas foi declarado 
contumaz no âmbito do processo ao qual os demais devem ser apensados, não deve operar-se a apensação dos processos 
enquanto o arguido não for declarado contumaz em todos eles. 

 
Decisão Vice-Presidente do TRL de 4-06-2015 : A conexão só opera relativamente aos processos que se encontrarem 

simultaneamente na fase de inquérito, de instrução ou de julgamento. 
 
Despacho do Vice-Presidente do TRP de 5-11-2011, CJ, 2011, T. V, pág. 223: I. Não há lugar à apensação de um processo a 

outro instaurado contra o mesmo arguido, mesmo que, em ambos, estejam em causa crimes cometidos através da mesma 
acção, se, no processo que se quis apensar, ainda não foi sequer designada data para julgamento, e no outro, já foi 
proferido acórdão que, em recurso, foi parcialmente mantido, tendo o reenvio parcial sido ordenado para apuramento 
apenas de 3 questões. 
II. É que a competência por conexão é ditada por razões de celeridade e economia processuais. Ora, se no caso se 
procedesse à apensação, ir-se-ia retardar o processo em que o reenvio foi determinado, sem quaisquer ganhos no outro 
processo, uma vez que a prova a produzir naquele não aproveita a este. 

 
Artigo 25.º 
Conexão de processos da competência de tribunais com sede na mesma comarca 
Para além dos casos previstos no artigo anterior, há ainda conexão de processos quando o mesmo 

agente tiver cometido vários crimes cujo conhecimento seja da competência de tribunais com sede na 
mesma comarca, nos termos dos artigos 19.º e seguintes. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 25.º 
(Conexão de processos da competência de tribunal de competência genérica e de tribunal de competência especializada) 
Se algum ou alguns dos processos conexos forem da competência de tribunal de competência genérica e outro ou outros 
da competência de tribunal de competência especializada, é este último competente para de todos conhecer. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Ver o artigo em anotação. 
 

2- Acórdãos do TR 
 

Apesar da verificação de conexão subjectiva entre os processos (art.º 25, CPP), não deve ser ordenada a respectiva 
apensação quando, não ocorrendo as vantagens próprias da conexão objectiva, relacionadas com a facilitação da 
produção da aprova e descoberta da verdade material, um dos processos tenha natureza urgente, esteja pronto para 
julgamento, ao contrário do outro, resultando da apensação prejuízo para a celeridade processual daquele e para o 
interesse da ofendida. 
(Acórdão do TRL, de 22-03-2011, proc. n.º 139/07.1PZLSB.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/562259eb89a3720a802578b200476127?OpenDocume
nt) 
 
1 - Existe conexão de infracções de processos quando o arguido através da mesma acção comete dois crimes: denúncia 
caluniosa ao enviar para a Conselho Superior da Magistratura uma carta, visando juiz de direito em exercício de função; e 
abuso de liberdade de impressa, ao remeter para dois jornalistas, carta idêntica, com base na qual elaboraram texto 
publicado no jornal com transcrição de alguns excertos da carta. 
2 - Correndo por tais factos dois processos, um em tribunal de competência genérica (Covilhã) e o outro em tribunal de 
competência especializada (6ª Criminal de Lisboa) será este o competente para o julgamento conjunto. 
Face ao disposto no artigo 25.º CPP/87, com vigor à data dos factos. 
3 - Devem por isso serem os respectivos processos apensados já que, ambos se encontram na fase de julgamento, sem 
este se ter iniciado ainda em qualquer deles. 
4 - O Juiz não tem que ouvir o arguido para se pronunciar sobre eventual conexão e apensação de processos; basta a 
notificação do respectivo despacho. 
(Acórdão do TRL, de 04-05-1999, proc. n.º 0063775, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/22a126b960774832802569b2003c5614?OpenDocume
nt) 
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I - A infracção às regras sobre a conexão, previstas nos arts. 24.º e 25.º, do CPP, integra irregularidade processual, de 
conhecimento oficioso, por afectar o valor da acusação. 
II - Deve, assim, o juiz, ao proferir o despacho a que alude o art.º 311.º n.º 1, do CPP, conhecer daquela infracção, em 
sede de questão prévia, remeter os autos ao M.º P.º, a fim de sanar aquela irregularidade. 
III - O art.º 30.º do CPP não é aplicável em situações em que está afastada, à partida, a conexão de processos. 
(Acórdão do TRL, de 16-10-1996, proc. n.º 0004463, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/63cbbf9b9fe103fd802569b3003b228b?OpenDocumen
t) 

 
Artigo 26.º 
Limites à conexão 
A conexão não opera entre processos que sejam e processos que não sejam da competência de 

tribunais de menores. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 26.º 
(Limites à conexão) 
A conexão não opera entre processos que sejam e processos que não sejam da competência: 
a) De tribunais militares; 
b) De tribunais de menores; 
c) Do Supremo Tribunal de Justiça ou das relações, sempre que funcionarem em 1.ª instância e se se tratar de hipótese 
cabida no artigo 24.º, n.º 1, alíneas b) e c). 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 26.º 
[...] 
A conexão não opera entre processos que sejam e processos que não sejam da competência de tribunais de menores. 
 

2- Acórdão do TR 
 

A conexão de processos não é possível caso os processos não se encontrem na mesma fase processual – art.º 26.º, do 
CPP. 
(Acórdão do TRL, de 07-11-2007, proc. n.º 5955/2007-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/61519eb28edf65a78025747200513577?OpenDocume
nt) 

 
Artigo 27.º 
Competência material e funcional determinada pela conexão 
Se os processos conexos devessem ser da competência de tribunais de diferente hierarquia ou 

espécie, é competente para todos o tribunal de hierarquia ou espécie mais elevada. 
 
Artigo 28.º 
Competência determinada pela conexão 
Se os processos devessem ser da competência de tribunais com jurisdição em diferentes áreas ou com 

sede na mesma comarca, é competente para conhecer de todos: 
a) O tribunal competente para conhecer do crime a que couber pena mais grave; 
b) Em caso de crimes de igual gravidade, o tribunal a cuja ordem o arguido estiver preso ou, havendo 

vários arguidos presos, aquele à ordem do qual estiver preso o maior número; 
c) Se não houver arguidos presos ou o seu número for igual, o tribunal da área onde primeiro tiver 

havido notícia de qualquer dos crimes. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 28.º 
(Competência territorial determinada pela conexão) 
Se os processos conexos devessem ser da competência de tribunais com jurisdição em diferentes áreas, é competente para 
conhecer de todos: 
a) O tribunal competente para conhecer do crime a que couber pena mais grave; 
b) Em caso de crimes de igual gravidade, o tribunal a cuja ordem o arguido estiver preso ou, havendo vários arguidos 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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presos, aquele à ordem do qual estiver preso o maior número; 
c) Se não houver arguidos presos ou o seu número for igual, o tribunal da área onde primeiro tiver havido notícia de 
qualquer dos crimes. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 28.º 
Competência determinada pela conexão 
Se os processos devessem ser da competência de tribunais com jurisdição em diferentes áreas ou com sede na mesma 
comarca, é competente para conhecer de todos: 
a)... 
b)... 
c)... 
 

2- Acórdãos do STJ 
 

I – A competência por conexão importa uma opção legislativa na base da qual se surpreende sempre a conveniência da 
Justiça. Ou porque há entre os crimes uma tal ligação que se presume que o esclarecimento de todos será mais fácil ou 
mais completo quando processados conjuntamente, evitando-se possíveis contradições de julgados e realizando-se 
consequentemente melhor justiça, ou porque o mesmo agente responde por vários crimes e é conveniente julgá-los a 
todos no mesmo processo até para mais fácil e melhor aplicação da punição do concurso de crimes (art.º 77.º do Código 
Penal). 

II - A prevalência que deve ser dada àqueles interesses superiores da administração da Justiça, postula que, em processo 
penal, a decisão sobre a existência de conexão processual relevante pode e deve ser suscitada indistintamente em qualquer 
dos processos em conexão. 

III - Existindo conexão, o tribunal competente para o julgamento conjunto é o competente, nos termos do art.º 28.º, a), 
do CPP, para julgar o crime a que corresponda pena mais grave. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 24-03-2011, proc. n.º 3882/06.9TAVNG-E.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d38e1bedeeb8bd468025785e003397d2?OpenDocumen
t) 

 
I- Tendo os arguidos constituído uma associação criminosa, à qual outros mais tarde se juntaram, para a prática do crime 

de contrabando, e sendo ainda imputado a um deles um crime de corrupção passiva destinado a facilitar esse ilícito, a 
competência territorial não se fixa na comarca da área onde a Polícia Judiciária fez cessar a actividade criminosa, mas no 
territorialmente competente para conhecer do crime a que couber pena mais grave, de acordo com a regra para os casos 
de conexão de processos por crimes cometidos em comarcas diferentes, estabelecida no art.º 28.º, al. a), do CPP. 

II- O crime a que cabe pena mais grave é, no caso, o da chefia ou direcção da associação criminosa, mas como a acusação 
não indica em que local ocorreu a respectiva fundação, momento em que o crime se consumou, aplica-se o disposto no 
art.º 21.º, n.º 2, que dispõe que «se for desconhecida a localização do elemento relevante, é competente o tribunal onde 
primeiro tiver havido notícia do crime». 

(Acórdão do STJ de 27-04-2005, proc. n.º 05P467, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ad382ee7df256a358025702e0053886b?OpenDocument
) 

 
3 - Acórdão do TR 
 

Ac. TRC de 26-06-2014 : I. Ante a apensação de processos conexos, no caso previsto no artigo 16.º, n.º 3, do CPP, o 
Ministério Público deve ter oportunidade de se manifestar sobre que concreto tribunal (singular ou colectivo) é 
competente para a realização do julgamento. 
II. Porém, o uso da prerrogativa a que alude aquele normativo tem de se verificar antes de o juiz do tribunal singular 
declarar a sua incompetência. 

 
Artigo 29.º 
Unidade e apensação dos processos 
1 - Para todos os crimes determinantes de uma conexão, nos termos das disposições anteriores, 

organiza-se um só processo. 
2 - Se tiverem já sido instaurados processos distintos, logo que a conexão for reconhecida procede-se 

à apensação de todos àquele que respeitar ao crime determinante da competência por conexão. 
 
Notas: 
 
1- Acórdão do TR 
 

Ac. TRL de 15-09-2010 : I. A união ou anexação de processos (artº 29º do CPP), não integra, em abstracto, um acto de 
natureza jurisdicional ou uma violação dos direitos legalmente protegidos, pelo que nada obsta a que seja conferida ao 
Ministério Público competência para a determinar. 
II. Todavia, no caso, o arguido encontra-se sujeito a prisão preventiva e fundamenta a requerida separação de processos, no 
facto pretender obstar a uma alegada violação dos seus direitos causada pelo eventual prolongamento excessivo da prisão 
preventiva decorrente da natureza do processo, do número de arguidos e da circunstância de se ter procedido à apensação 
de outros inquéritos. 
III. Assim, fundando o arguido (com ou sem razão) a sua pretensão na defesa de direitos e interesses legalmente protegidos 
e nas garantias do processo criminal, decorrente do eventual prolongamento excessivo da prisão preventiva a que se 
encontra sujeito, o conhecimento dessa questão integra o núcleo de competência do Juiz de Instrução, competindo-lhe, no 
caso, apreciar o pedido de separação de processos a que se refere o artº 30º do CPP. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d38e1bedeeb8bd468025785e003397d2?OpenDocument
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Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 

2- Decisão do TR 
 

Decisão TRE de 14-07-2015 : I. A declaração de contumácia pressupõe a prática de determinados trâmites com vista à sua 
declaração, nomeadamente a designação de data para julgamento e a realização subsequente das diligências exequíveis 
para conhecimento do paradeiro do arguido. 
II. Existindo uma situação de conexão de processos, que correram à revelia do arguido, o qual apenas foi declarado 
contumaz no âmbito do processo ao qual os demais devem ser apensados, não deve operar-se a apensação dos processos 
enquanto o arguido não for declarado contumaz em todos eles. 

 
Artigo 30.º 
Separação dos processos 
1 - Oficiosamente, ou a requerimento do Ministério Público, do arguido, do assistente ou do lesado, o 

tribunal faz cessar a conexão e ordena a separação de algum ou alguns processos sempre que: 
a) Houver na separação um interesse ponderoso e atendível de qualquer arguido, nomeadamente no 

não prolongamento da prisão preventiva; 
b) A conexão puder representar um grave risco para a pretensão punitiva do Estado, para o interesse 

do ofendido ou do lesado; 
c) A conexão puder retardar excessivamente o julgamento de qualquer dos arguidos; ou 
d) Houver declaração de contumácia, ou o julgamento decorrer na ausência de um ou alguns dos 

arguidos e o tribunal tiver como mais conveniente a separação de processos. 
2 - A requerimento de algum ou alguns dos arguidos, o tribunal pode ainda tomar a providência 

referida no número anterior quando outro ou outros dos arguidos tiverem requerido a intervenção do 
júri. 

3 - O requerimento referido na primeira parte do número anterior tem lugar nos oito dias posteriores 
à notificação do despacho que tiver admitido a intervenção do júri. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02, e Dec. Rect. de 31/03 1987 

Artigo 30.º 
(Separação dos processos) 
1 - Oficiosamente, ou a requerimento do Ministério Público, do arguido, do assistente ou do lesado, o tribunal faz cessar a 
conexão e ordena a separação de algum ou alguns processos sempre que: 
a) Houver na separação um interesse ponderoso e atendível de qualquer arguido, nomeadamente no não prolongamento 
da prisão preventiva; 
b) A conexão puder representar um grave risco para a pretensão punitiva do Estado, para o interesse do ofendido ou do 
lesado; 
c) A conexão puder retardar excessivamente o julgamento de qualquer dos arguidos; ou 
d) Houver declaração de contumácia, nos termos do artigo 336.º, n.º 2. 
2 - A requerimento de algum ou alguns dos arguidos, o tribunal pode ainda tomar a providência referida no número 
anterior quando outro ou outros dos arguidos tiverem requerido a intervenção do júri. 
3 - O requerimento referido no princípio do número anterior tem lugar nos cinco dias posteriores à notificação do 
despacho que tiver admitido a intervenção do júri. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08   
Artigo 30.º 
[...] 
1 -... 
d) Houver declaração de contumácia, ou o julgamento decorrer na ausência de um ou alguns dos arguidos e o tribunal 
tiver como mais conveniente a separação de processos. 
3 - O requerimento referido no princípio do número anterior tem lugar nos oito dias posteriores à notificação do despacho 
que tiver admitido a intervenção do júri. 
 

2- Legislação 
 

Artº 42 da Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, Crimes da Responsabilidade de Titulares de Cargos Políticos [e de altos cargos 
públicos]. 

Julgamento em separado  
A instrução e o julgamento de processos relativos a crime de responsabilidade de titular de cargo político cometido no 

exercício das suas funções far-se-ão, por razões de celeridade, em separado dos relativos a outros co-responsáveis que não 
sejam também titulares de cargo político. 
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3- Acórdãos do TC 
 

21/2012 
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 30.º, n.º 1, alíneas b) e c), 264.º, n.º 5, e 269.º, n.º 1, alínea 

f), do CPP, quando interpretadas no sentido de que o Ministério Público tem competência para, em fase de inquérito, 
determinar a separação processual com fundamento nas razões previstas nas alíneas b) e c), do artigo 30.º, do CPP, 
quando o Juiz de instrução foi já chamado a aí tomar decisões. 

Extracto da fundamentação: 
Nas situações em que um processo ainda se encontra em fase de inquérito onde se investiga a prática de uma pluralidade 

de crimes, tem sido discutido na jurisprudência e na doutrina, a quem é atribuída a competência para determinar a 
separação de processos, podendo distinguir-se três orientações distintas: 

- uma delas entende que, em sede que inquérito, a competência para determinar a separação de processos cabe ao 
Ministério Público; 

- uma segunda orientação, sufragada pela jurisprudência maioritária, sustenta que, no decurso do inquérito, compete 
exclusivamente ao juiz de instrução apreciar a questão da separação de processos, uma vez que as situações elencadas no 
artigo 30.º do Código de Processo Penal contendem diretamente com as garantias do processo criminal (v., neste sentido, 
Maia Gonçalves, em “Código de Processo Penal Anotado”, pág. 128, da 17.ª Edição, Almedina); 

- por fim, uma terceira orientação entende que a competência para decidir da separação de processos em sede de 
inquérito pertence ao Ministério Público apenas no caso de o inquérito não ter sido ainda presente ao juiz de instrução (v., 
neste sentido, Paulo Pinto de Albuquerque, em “Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República 
e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem”, pág. 111, da 4.ª ed., da Universidade Católica Editora). 

[…] 
Se a separação de processos pode resultar num acréscimo de incómodos ou no retardamento do desfecho dos processos 

abertos na sequência da separação, há que ter presente que não assiste ao arguido qualquer garantia constitucional no 
sentido da sua responsabilidade criminal por diferentes comportamentos ser apurada conjuntamente, mantendo-se a 
aplicação de todos os prazos que visam assegurar uma decisão definitiva em tempo útil. 

Por isso, se a separação de processos pode não ser conveniente aos interesses estratégicos da defesa do arguido, pelos 
mais variados motivos, não se vê de que forma possa contender com o núcleo dos direitos, liberdades e garantias deste, de 
forma a que seja constitucionalmente exigível que essa decisão tenha que ser tomada por um juiz. 

[…] 
Na hipótese da interpretação normativa sindicada, a possibilidade de o Ministério Público, na fase de inquérito, 

determinar a separação de processos, não implica um “desaforamento” arbitrário do juiz de instrução que já tenha sido 
chamado a proferir alguma decisão no inquérito originário que contenda com o princípio consagrado no artigo 32.º, n.º 9, 
da Constituição. 

É que, ainda que seja o Ministério Público a decidir da separação de processos, é a própria lei que fixa os critérios 
objetivos que poderão fundamentar tal separação, bem como o tribunal com competência para conhecer dos processos 
separados (critérios esses que são precisamente os mesmos no caso de a decisão ser proferida pelo juiz de instrução 
criminal). 

A possibilidade conferida ao Ministério Público de, na fase de inquérito, determinar a separação de processos, não 
implica, pois, a criação de um tribunal ad hoc, nem a manipulação arbitrária das regras processuais ou de repartição de 
competência entre tribunais, resultando a eventual alteração do juiz de instrução criminal competente para intervir na fase 
de investigação da aplicação das regras gerais e abstratas definidoras da competência funcional dos diversos tribunais que 
integram a organização judiciária portuguesa, e não de uma qualquer determinação discricionária para intervir em 
determinado processo, pelo que não se mostra violada a proibição contida no artigo 32.º, n.º 9, da Constituição. 

[…] 
Avaliar se subsistem as vantagens de uma investigação conjunta de uma pluralidade de crimes ou se as finalidades 

visadas com a conexão de processos justificam o eventual comprometimento de interesses dos assistentes e lesados, ou 
possam provocar algum retardamento do julgamento dos arguidos dentro dos prazos legalmente previstos, é um juízo que 
se compreende ainda nas opções estratégicas da atividade de investigação criminal da qual o Ministério Público se 
encontra incumbido. 

Daí que se possa dizer que, tal ato, assim como aqueles que anteriormente determinaram a investigação no mesmo 
processo de diversas realidades com relevância criminal, insere-se naturalmente nos poderes de direção do inquérito e 
gestão do processo em fase de inquérito, não lhe assistindo nenhuma característica especial que exija a intervenção 
obrigatória de um juiz […] 

 
557/2004 
Não julga inconstitucionais as normas das alíneas a) e c) do 1 do art.º 30.º do CPP quando interpretadas no sentido de 

que a previsão não inclui a situação de um arguido sujeito a uma medida de suspensão de funções com manutenção de 
vencimento, com co-arguidos sujeitos a prisão preventiva, e sendo a separação de processos requerida poucos dias antes 
do debate instrutório e da decisão instrutória. 

Extracto da fundamentação: 
Atendendo aos interesses em jogo, no direito infra-constitucional a separação de processos – com as consequentes 

repetições de actos jurisdicionais, produção de prova, audição de testemunhas, decisões e recursos autónomos – aparece 
como claramente excepcional, como induz a parte final da dita alínea a): onde esteja em causa uma situação de 
prolongamento da privação da liberdade, a lei identifica um “interesse ponderoso e atendível”, deixando em aberto que 
outras situações que não impliquem essa perda de liberdade, mas dêem origem a circunstâncias de limitações ponderosas a 
direitos fundamentais, ou de privação – como poderia ser, eventualmente, uma situação de suspensão de funções sem 
vencimento, sem alternativas de obtenção de rendimento –, possam também ser enquadradas na previsão da norma. Até 
na medida em que a norma é flexível e aberta à possível inclusão de uma diversidade de situações não pré-tipificadas, 
percebe-se nela uma possibilidade de conformação à ordem constitucional de valores. 

Por outro lado, a invocação de inconstitucionalidade da dimensão interpretativa que lhe foi assacada no caso é 
improcedente, e também a imputação de inconstitucionalidade à referida interpretação da alínea c) do n.º 1 do artigo 30º 
do Código de Processo Penal é claramente improcedente. Como referiu o Ministério Público nas suas contra-alegações – e já 
fora mencionado na decisão recorrida –, o arguido, que não se encontra preso, só tem a beneficiar, em termos de celeridade 
processual, de o seu processo manter a conexão com o de outros arguidos que se encontram presos, em razão de, por o 
processo revestir, assim, natureza urgente, os prazos processuais que, também, lhe são aplicáveis, serem os mais curtos 
previstos na lei, enquanto tal conexão de mantiver (até para a tramitação do presente recurso). 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120021.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20040557.html
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4- Acórdãos do STJ 
 

1 - Tendo os factos, apesar de autonomizados num processo, sido desencadeados por força de diligências encetadas 
noutro e tendo uma íntima conexão com os deste último, dado tratar-se do mesmo tipo de crime e até dos mesmos 
agentes, ao menos em parte, o uso das escutas telefónicas, por transcrição certificada, levadas a cabo no processo 
primeiramente existente, está legitimado no segundo. 

2 - O facto de os processos não terem sido apensados não significa que a conexão não exista, como, além disso, a 
apensação não é forçosa, como resulta, desde logo, do art.º. 30.º do CPP. 

3 - Neste contexto, os conhecimentos adquiridos por via das escutas são conhecimentos da investigação e não 
conhecimentos fortuitos, pois se reportam ao crime cuja investigação legitimou a sua autorização. 

4 - Sendo conhecimentos da investigação, os resultados obtidos estendem-se ao último processo (incluindo os 
comparticipantes nos crimes), desde que ocorram todos os pressupostos legais da validade das intercepções e gravações 
telefónicas, de acordo com as exigências dos artigos 187.º e 188.º do CPP, nomeadamente: as mesmas terem sido 
autorizadas pelo respectivo juiz de instrução em despacho fundamentado; os crimes em investigação serem de catálogo; 
terem sido devidamente enunciadas as razões tendentes a demonstrar que as escutas se impunham como meio necessário, 
idóneo e até insubstituível para a descoberta da verdade (portanto, obedecendo ao princípio da subsidariedade), e terem 
sido fundadas na existência de suspeita qualificada. 

5 - O conhecimento pelo arguido das concretas diligências policiais que estiveram na base do despacho que autorizou as 
escutas não se afigura relevante para o controle da legalidade destas, constando no respectivo despacho, notificado 
posteriormente aos recorrentes, os resultados indiciários das diligências policiais que contribuíram para a decisão de 
autorização. 

6 - Tendo a actividade da PJ sido desenvolvida a coberta de autorização judicial no que diz respeito às escutas telefónicas 
e decorrido no âmbito do processo já existente, em relação ao qual o processo em causa está em situação de conexão, se 
essas diligências, levadas a cabo na sequência daquelas escutas, conduzirem à descoberta de novos crimes, cuja 
consumação esteja iminente, toda a actividade da PJ, desde a intercepção das escutas telefónicas, até à detenção dos 
autores dos crimes, comunicada no dia imediato ao M.º. P.º., inscreve-se no âmbito de disposições legais que enquadram a 
competência própria dos órgãos de polícia criminal, nos termos dos artigos 55.º, n.º. 2 e 248.º a 256.º, todos do CPP. 

7 - Não é pelo facto de tais diligências não terem sido incorporadas no processo já existente que essa actividade da PJ 
deve considerar-se como tendo sido realizada à revelia do M.º. P.º. 

(Acórdão do STJ de 16-10-2003, proc. n.º 03P2134, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/420dc7bdaa51db4280256de1004cd46f?OpenDocument
) 

 
Em processo penal, os efeitos do caso julgado são intraprocessuais, podendo ser apenas invocado nos precisos limites do 

artigo 673.º do CPC: a sentença constitui caso julgado nos precisos termos em que julga. Daí a possibilidade de haver 
respostas diferentes para os mesmos factos em casos de conexão cujo julgamento venha a ocorrer em separado, nos 
termos dos artigos 24 e 30.º do CPP. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00035706, de 14-10-1998, proc. n.º 98P595, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6ff7acaf59445344802568fc003ba5f6?OpenDocument) 

 
Como se infere do artigo 30.º do CPP, a separação de processos há-de ser pedida, antes do julgamento, na 1. instância. 
(Acórdão do STJ, JSTJ00036503, de 01-10-1997, proc. n.º 045869, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b91df06de5d1b859802568fc003bb0e1?OpenDocument) 
 

5 - Acórdãos dos TR 
 

I - A hipótese contida na alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º do C.P.P. - desapensação -, é taxativa e excepcional. Os “tipos-
padrão” descritos pelo legislador admitem interpretação extensiva, mas não aplicação analógica. 

II - O motivo ponderoso e atendível do arguidoé limitado ao não prolongamento da prisão preventiva ou da obrigação de 
permanência da habitação e ao trânsito de julgado com vista beneficiar dos efeitos do caso julgado parcial”. 

(Acórdão do TRL, de 19-02-2013, proc. n.º 114/10.9PBRGR-C.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1163566f25ab7bbf80257b2b0052cd5d?OpenDocument) 

 
I.O reenvio parcial do processo para novo julgamento, limitado a questões concretamente identificadas relativamente a 

um dos crimes, cujo conhecimento seja autónomo, não impede o trânsito em julgado dos demais crimes pelos quais o 
arguido foi condenado. 

II- Nesta situação de caso julgado parcial, de onde resulte a condenação em pena de prisão efectiva, impõe-se, por 
interesse ponderoso e atendível do arguido, fazer cessar a conexão, nos termos previstos na al. a) do art.º 30.º, do CPP, de 
modo a que o arguido não veja prolongada por mais tempo a sua situação de prisão preventiva, por natureza de carácter 
provisório, e possa ser confrontado com a sua situação jurídica já definida, com trânsito em julgado, de cumprimento da 
pena efectiva de prisão. 

III-Esta decisão de fazer cessar a conexão e ordenar a separação de processos é da competência do Tribunal de 1ª 
instância. 

(Acórdão do TRL, de 24-10-2012, proc. n.º 1164/09.3JDLSB-B.L2-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f7c33610cbe4cf8080257b130041f35a?OpenDocument) 

 
Ac. TRC de 3-07-2012 : A separação de processos com o fundamento no julgamento decorrer na ausência de algum dos 

arguidos apenas deverá operar quando o tribunal o tiver por mais conveniente. Justifica-se a separação de processos, 
quando se verificar impedimento de conclusão do processo em relação a arguidos sentenciados e notificados da sentença 
há vários anos e que continuam sem ver a sua situação processual definida por impossibilidade de notificação de outro 
arguido revel. 

 
Ac. TRC de 16-02-2011 : Na fase de inquérito, é o MP que tem competência para ordenar a separação de processos. 
Extracto da fundamentação: 
A separação de inquéritos, (artº 30º do CPP), por si só, não comporta uma agravante processual ou uma violação dos 

direitos e interesses legalmente protegidos, pelo que nada impedirá que o MºPº tenha competência para o fazer. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/420dc7bdaa51db4280256de1004cd46f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/420dc7bdaa51db4280256de1004cd46f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6ff7acaf59445344802568fc003ba5f6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b91df06de5d1b859802568fc003bb0e1?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1163566f25ab7bbf80257b2b0052cd5d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f7c33610cbe4cf8080257b130041f35a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/c326f61edb81087b80257a3f00349d30?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1234d8385a10392780257850004d6084?OpenDocument
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Em resumo diremos que em inquérito competirá exclusivamente ao MºPº a prática de actos de investigação competindo 
e ao juiz de instrução as funções jurisdicionais, nomeadamente a prática de actos necessários à salvaguarda de direitos 
fundamentais. 

Aliás tal conclusão encontra suporte, no artº 264º do C.P.P. (referente à competência do MºPº) ao referir no seu nº 5 que 
é correspondentemente aplicável o disposto nos artºs 24º a 30º, preceitos estes relativos à conexão e separação de 
processos. 

Tudo vale por dizer que a intervenção do juiz de instrução no inquérito, sobremodo norteada por preocupações 
garantísticas, se confina a casos bem contados, expressamente previstos na lei, incumbindo ao M° P° - entidade que tem, 
como se disse acima, a direcção do inquérito - directamente ou por intermédio dos órgãos de polícia criminal em que 
delegue (cfr. art. 270° do C.P.Penal), praticar no inquérito todos os demais actos que, por lei, assim lhe não tenham sido 
subtraídos. Ou seja, no inquérito, a competência do Ministério Público é a regra, sendo a excepção, exigindo expressa 
previsão na lei, a intervenção do juiz de instrução. Até porque, se a lei confia ao Mº Pº a direcção da investigação, 
permitindo-lhe dispor quais os actos que entenda necessários à realização da finalidade do inquérito, não se compreenderia 
que depois submetesse a actividade desenvolvida a fiscalização judicial. 

Por isso o JIC, não tem competência para se pronunciar sobre a legalidade ou ilegalidade de diligências no inquérito, fora 
das situações previstas nos arts. 268 e 269 do CPP (ou expressas em outros preceitos). Até porque, de acordo com a alínea 
b) do n.º 1 do artigo 1º do Código de Processo Penal, autoridade judiciária tanto é o juiz, como o juiz de instrução, como o 
Ministério Público, cada um relativamente aos actos processuais que cabem na sua competência. (Neste sentido, vejam-se 
Ac. da Rel. Porto de 13-11-1996, in BMJ 461, 524; Ac. do TRP, de 2/12/2010, Processo: 4095/07.8TDPRT.P1, Relator: PAULA 
GUERREIRO; Ac. do TRL de 19/102010, Processo: 121/08.1TELSB-A.L1-5, Relator: CARLOS ESPÍRITO SANTO e Ac. do TRC de 
25/11/2009, Processo: 131/04.8PBVNO.C2, Relator: JOSÉ EDUARDO MARTINS, estes in www.dgsi.pt). 

 
Ac. TRP de 28-10-2009 : Compete ao juiz de instrução apreciar o pedido de separação de processos a que se refere o 

art. 30º do CPP. 
Extracto da fundamentação: 
Em resumo diremos que em inquérito competirá exclusivamente ao MºPº a prática de actos de investigação competindo 

e ao juiz de instrução as funções jurisdicionais, nomeadamente a prática de actos necessários à salvaguarda de direitos 
fundamentais. 

A união ou anexação de processos, (artº 29º do CPP), por si só, não comporta uma agravante processual ou uma violação 
dos direitos e interesses legalmente protegidos, pelo que nada impedirá que o MºPº tenha competência para o fazer. 

No entanto, caso, exista tal violação, o modo de reagir, será requerer ao tribunal a separação dos processos nos termos 
do artº 30º do CPP. 

E assim e a nosso ver se compreende que a separação de processos, tenha que ser apreciada pelo juiz de instrução, 
quando esteja em causa um motivo ponderoso e atendível como seja o não prolongamento da prisão preventiva (al. a), 
represente grave risco para a pretensão punitiva do Estado e para o interesse do ofendido ou lesado (al. b), retardamento 
excessivo do julgamento (al. c) ou retardamento processual. 

Ora, no caso em apreço, a questão suscitada pelo recorrente no requerimento que deu origem ao despacho recorrido – 
conexão de processos e complexidade do mesmo- prende-se directamente com o não prolongamento da prisão preventiva, e 
eventual retardamento do seu julgamento, e desconhecimento dos novos factos que aquela passaram a ser imputados, 
situações estas que se encontram expressamente previstas nas al. a) e c) do artº 30º do CPP. e que se prendem com os 
direitos, liberdades e garantias consagrados na CRP (v. art.º 27º, n.ºs 1 e 3 b) e 32°, n.° 1), ao que acresce que a aplicação da 
medida de coacção que a recorrente pretende impugnar é da competência de um juiz. 

Estamos assim perante uma situação de defesa de direitos e interesses legalmente protegidos. 
No caso vertente estão em questão justamente as garantias do processo criminal- artº 32º nº 2 da CRP, - para cuja 

actuação a recorrente entende existirem razões para se proceder à separação de processos, com a subsequente diminuição 
do prazo de prisão preventiva. 

Refira-se que a nosso ver não colhe o argumento de que pelo facto de no artº 264º do C.P.P. (referente à competência do 
MºPº) se referir no seu nº 5 que é correspondentemente aplicável o disposto nos artºs 24º a 30º, preceitos estes relativos à 
conexão e separação de processos, se poder concluir que é o MºPº o competente para determinar a separação de processos. 

Com efeito o que do citado preceito se poderá concluir é que a competência do Tribunal, ou seja do juiz, para a separação 
de processos (isto é a aplicação do artº 30º) também se aplica e se mantém durante o inquérito. 

Aliás que a competência não pertencerá ao MºPº para proceder à separação de processos retira-se igualmente da própria 
Lei nº 51/2007 de 31 de Agosto. 

Com efeito este diploma que estabelece os objectivos e prioridades da política criminal para o biénio de 2007- 2009, 
refere no seu artº 16º e relativo à unidade e separação de processos que “os magistrados do MºPº requerem nos termos 
gerais previstos no Código de Processo Penal.......a separação de processos, nomeadamente nas seguintes situações” 

Ou seja, nos termos deste diploma a separação de processo não é determinada pelo MºPº, mas sim efectuada a 
requerimento deste e assim sendo o destinatário de tal requerimento obviamente se terá de concluir por ser o juiz que 
apreciará tal questão. 

Assim sendo pertencerá ao juiz de instrução apreciar o pedido de separação de processos efectuado, pedido este aliás que 
o Mº juiz não apreciou sequer, uma vez que a matéria sobre a qual se pronunciou foi o da competência para a conexão de 
processos, e não da separação dos mesmos conforme que lhe era requerida pela arguida. (vidé no sentido apontado o Ac STJ 
de 11/01/95 in C.J., III, 1, 173, Acs Rel de Lisboa de 12/04/2005 in C.J. XXX, II, 142, de 01/07/97 in C.J.XXVII, 1, 235, de 
20/03/96, proc. nº0008673, in http://www.dgsi.pt/jtrl, de 29/05/91, proc. nº 0268283 in C.J., XVI, 3, 183, e de 23/09/92 in 
BMJ nº 419, Ano 1992, pag. 796). 

 
Ac. TRP de 28-10-2009, CJ, 2009, T4, pág. 228: É da competência do juiz de instrução, e não do Ministério Público, 

ordenar a separação de processos fundada em motivo ponderoso e atendível de qualquer arguido, como seja o não 
prolongamento da sua prisão preventiva, bem como no caso de a conexão representar grave risco para a pretensão 
punitiva do Estado ou para o interesse do ofendido ou do lesado e, bem assim, se a conexão puder retardar excessivamente 
o julgamento ou o processo. 

 
Ac. TRP de 24-10-2007, CJ, 2007, T4, pág. 229: I. O facto de o arguido, que apenas foi notificado da acusação no 

momento em que o foi do despacho que designou dia para julgamento, ter requerido a abertura de instrução não constitui 
fundamento para se ordenar a separação de processos, a fim de outro arguido ser julgado em separado.  
II. É que, além de a abertura de instrução não implicar, necessariamente, um retardamento excessivo do julgamento, ela 
pode vir a acarretar uma modificação dos termos da pronúncia de ambos os arguidos. 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/ae690e562a85ec6780257665003f0e79?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/ae690e562a85ec6780257665003f0e79?OpenDocument
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I - Oficiosamente, ou a requerimento v.g do arguido, o tribunal faz cessar a conexão de processos e ordena a sua 

separação sempre que em tal houver um interesse ponderoso e atendível de qualquer arguido, nomeadamente o não 
prolongamento da prisão preventiva [cfr. art.º 30.º, n.º 1, a), CPP]. 

II - Em caso de recurso, a separação de processos é legalmente admissível mesmo após a audiência de julgamento. 
(Acórdão do TRL, de 15-06-2005, proc. n.º 6060/2005-3, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2dd2a5d5b86742be80257093003d0539?OpenDocumen
t) 

 
I - A conexão - separação de processos só se torna firme por via jurisdicional, estando em causa as garantias do processo 

criminal - art.º 32.º n. 2 da CRP - a salvaguardar mediante o compromisso entre a celeridade processual e o interesse 
público na apreciação conjunta da responsabilidade dos vários arguidos, para efeito da boa administração da justiça. 

II - O artigo 30.º do CPP pressupõe que todos os processos se encontrem na mesma fase. 
III - Existindo conexão (art.º 24.º CPP) e portanto unidade, ao menos virtual (art.º 29.º CPP) mantém-se a competência do 

mesmo tribunal para todos os processos, mesmo quando separados (art.º 31.º CPP). 
(Acórdão do TRL, de 20-03-1996, proc. n.º 0008673, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c598e4212f968d8d8025680300044590?OpenDocument
) 

 
Artigo 31.º 
Prorrogação da competência 
A competência determinada por conexão, nos termos dos artigos anteriores, mantém-se: 
a) Mesmo que, relativamente ao crime ou aos crimes determinantes da competência por conexão, o 

tribunal profira uma absolvição ou a responsabilidade criminal se extinga antes do julgamento; 
b) Para o conhecimento dos processos separados nos termos do n.º 1 do artigo 30.º 
 
Nota: 
 
Acórdão do TR 
 

I - A insuficiência para a decisão da matéria de facto, há-de resultar do texto da decisão recorida, por si só apreciada, ou 
conjugada com as regras da experiência comum. 

II - Verificando-se a situação referida, impõe-se o reenvio dos autos para novo julgamento relativamente à totalidade do 
objecto do processo a efectuar nos termos do artigo 31.º do CPP. 

(Acórdão do TRL, de 14-05-1996, proc. n.º 0006195, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2b1aadf69f8724f28025680300047001?OpenDocument) 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2dd2a5d5b86742be80257093003d0539?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2dd2a5d5b86742be80257093003d0539?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c598e4212f968d8d8025680300044590?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c598e4212f968d8d8025680300044590?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2b1aadf69f8724f28025680300047001?OpenDocument
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PARTE I 
LIVRO I 

Dos sujeitos do processo 
TÍTULO I 

Do juiz e do tribunal 
CAPÍTULO III 

Da declaração de incompetência 
 

Artigo 32.º 
Conhecimento e dedução da incompetência 
1 - A incompetência do tribunal é por este conhecida e declarada oficiosamente e pode ser deduzida 

pelo Ministério Público, pelo arguido e pelo assistente até ao trânsito em julgado da decisão final. 
2 - Tratando-se de incompetência territorial, ela somente pode ser deduzida e declarada: 
a) Até ao início do debate instrutório, tratando-se de juiz de instrução; ou 
b) Até ao início da audiência de julgamento, tratando-se de tribunal de julgamento. 
 
Notas: 
 
1- Acórdão do TC 
 

71/2000 
Não julga inconstitucional a norma constante da alínea a) do n.º 2 do artigo 32.º do CPP, que considera precludida a 

excepção de incompetência territorial do tribunal onde decorre a fase da instrução após o início do debate instrutório e 
operando tal efeito preclusivo mesmo no caso de a incompetência daquele tribunal radicar na norma constante do artigo 
23.º do CPP, que altera a normal fixação da competência em função de ser ofendido na causa juiz em exercício no órgão 
jurisdicional que, em regra, seria o competente para a instrução ou julgamento. 

 
2- Acórdãos do STJ 
 

De acordo com o art.º 32.º do CPP o conhecimento e dedução da incompetência, tratando-se de incompetência 
territorial, somente pode ser deduzida, e declarada, até ao início da audiência de julgamento, tratando-se de tribunal de 
julgamento. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 09-01-2013, proc. n.º 861.º/08.5GCFAR.E1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/41d13b9e447bbfc480257b1700381f8e?OpenDocument) 

 
I - O recorrente suscitou as questões da incompetência material do tribunal e litispendência na contestação, tendo as 

mesmas sido apreciadas e decididas em despacho autónomo, em sentido desfavorável à sua pretensão; não tendo reagido 
a tal decisão, a mesma transitou em julgado. 

II - Nos termos do art.º 510.º, n.º 3, do CPC, o despacho sobre as questões referentes a excepções dilatórias e nulidades 
processuais que hajam sido suscitadas pelas partes, ou que, em face do elementos constantes dos autos, devam ser 
apreciadas oficiosamente, «constitui, logo que transite, caso julgado formal quanto às questões concretamente 
apreciadas”, nas quais se incluem a incompetência absoluta do tribunal e a litispendência. 

III -Em recurso, o Tribunal da Relação decidiu não apreciar tais matérias, exactamente por as considerar abrangidas pelo 
caso julgado, nada tendo o recorrente objectado; em vez disso, reproduziu os termos das referidas questões, como se não 
houvesse já duas decisões sobre elas – uma, a da 1.ª instância, que apreciou e decidiu as mesmas, e a da Relação, que 
considerou as mesmas decididas definitivamente, por falta de recurso atempado. 

IV -O facto de a incompetência material do tribunal poder ser conhecida e declarada oficiosamente pelo tribunal e 
deduzida pelo MP, pelo arguido e pelo assistente até ao trânsito em julgado da decisão final, nos termos do art.º 32.º, n.º 
1, do CPP, não significa que, uma vez conhecida por decisão transitada em julgado, a questão possa ser renovada em 
sucessivos recursos da decisão final pelo invocante da incompetência. O mesmo se passa relativamente à pretensa 
litispendência, a qual também pode ser conhecida oficiosamente pelo tribunal – arts. 494.º, al. i), e 495.º, ambos do CPC, 
aqui também com aplicação subsidiária. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 09-09-2010, proc. n.º 125.º/06.9TAGMR.G1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4fdf280f382d7d7c802577ad00479226?OpenDocument) 

 
Ac. STJ de 9-05-2007, CJ(STJ), 2007, T2, pág. 178: I. É apenas aos factos descritos e imputados ao arguido na acusação que 

pode atender-se para definir a competência do tribunal, não podendo o tribunal lançar mão de quaisquer outros factos. 
II. A partir do momento em que se declara aberta a audiência de julgamento, mesmo que a mesma seja adiada, fica 
cerceada a possibilidade de suscitar a incompetência territorial. 

 
I - A al. b) do n.º 2 do art.º 32.º do CPP determina que a incompetência territorial só pode ser deduzida, pelo tribunal de 

julgamento, até ao início da audiência de julgamento. 
II - Conquanto o que seja «início da audiência de julgamento» possa ser controvertido, tal controversiedade está 

afastada se da acta respectiva ficou a constar que «quando eram 9 horas e 30 minutos, pelo M.mo Juiz foi declarada aberta 
a audiência de discussão e julgamento, tendo de seguida sido dada a palavra ao Digno Magistrado do M.º Público, que 
promoveu no sentido da incompetência territorial». 

III - Neste caso, o juiz de (…) levou o processo a uma fase em que já não era possível, face ao apontado preceito, levantar 
a questão da incompetência territorial, pelo que o julgamento deverá prosseguir nesse mesmo tribunal. 

(Acórdão do STJ,, de 05-07-2006, proc. n.º 06P1805, em 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20000071.html
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/41d13b9e447bbfc480257b1700381f8e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4fdf280f382d7d7c802577ad00479226?OpenDocument
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f29eb8f5d093f5878025723b00401278?OpenDocument) 
 

3 - Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRC de 3-10-2007, CJ, 2007, T4, pág. 60-61: I. Os poderes de organização e determinação dos termos processuais que 
incumbem ao Ministério Público no âmbito da direcção de uma fase processual pré-jurisdicional esgotam-se com a prolação 
do despacho de acusação. Depois dessa fase, carece de poder para ordenar a remessa do processo para qualquer 
comarca, cabendo-lhe apenas suscitar o incidente de incompetência territorial. 

 
Ac. TRP de 27-06-2007 : O juiz de instrução com jurisdição numa determinada comarca pode declarar-se incompetente, 

em razão do território, para a prática de acto jurisdicional em inquérito a correr termos nessa comarca. 
 
Ac. TRP de 28-02-2007 : Estando a correr termos um inquérito em determinada comarca, o juiz de instrução com 

competência nessa comarca não pode, a pretexto de que a competência para o inquérito pertence a outra comarca, 
declarar o «seu» tribunal incompetente em razão do território. 

 
Como resulta das conclusões do recurso, o recorrente apenas coloca em causa as opções do tribunal recorrido a nível da 

qualificação jurídica dos factos, isto é, saber se os arguidos devem ser condenados por um crime de detenção para 
consumo de estupefaciente pelo art.º 40.º, n.º 2 do DL 15/93 e o recurso vem interposto de acórdão final de um tribunal 
colectivo, e considerando face ao que e atento o disposto nos arts. 32.º, 33.º e 432.º do CPP, é o STJ o competente para o 
julgamento do recurso, pelo que será de declarar a incompetência material do TRL e ordenar a remessa dos autos àquele 
tribunal. 

(Acórdão do TRL, de 12-07-2006, proc. n.º 5953/2006-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a1496c1b27f6ac3780257206004dfebc?OpenDocument) 

 
- As decisões exaradas no âmbito do artigo 32.º do CPP são irrecorríveis porquanto: 
- O princípio de que não há conflito sem duas decisões transitadas deve ser entendido no sentido de que a questão da 

competência, para ser resolvida, deve aguardar a prolação de tantas decisões quantos os Tribunais intervenientes, sem 
lugar a recurso; 

- A questão da competência só deverá ser dirimida em Segunda Instância por via da resolução de conflito, pois apenas 
esta é susceptível de vincular todos os Tribunais intervenientes. 

(Acórdão do TRL, de 15-01-1997, proc. n.º 0007203, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f50e27fd78b630b8802568030004a2be?OpenDocument) 

 
Artigo 33.º 
Efeitos da declaração de incompetência 
1 - Declarada a incompetência do tribunal, o processo é remetido para o tribunal competente, o qual 

anula os actos que se não teriam praticado se perante ele tivesse corrido o processo e ordena a 
repetição dos actos necessários para conhecer da causa. 

2 - O tribunal declarado incompetente pratica os actos processuais urgentes. 
3 - As medidas de coacção ou de garantia patrimonial ordenadas pelo tribunal declarado 

incompetente conservam eficácia mesmo após a declaração de incompetência, mas devem, no mais 
breve prazo, ser convalidadas ou infirmadas pelo tribunal competente. 

4 - Se para conhecer de um crime não forem competentes os tribunais portugueses, o processo é 
arquivado. 

 
Notas: 
 
1- Acórdãos do TC 
 

90/2013 
Não julga inconstitucional a norma constante dos artigos 14.º, 17.º, n.º 1, in fine, 33.º, n.º 1, 268.º e 269.º, todos do CPP, 

interpretados no sentido de reconhecer competência ao tribunal de julgamento para apreciar e decidir da validação ou 
invalidação de atos de Juiz de Instrução Criminal declarado incompetente, praticados em fase de inquérito. 

Não julga inconstitucional a norma constante dos artigos 33.º, n.º 1 e 3, e 122.º, n.º 1, 2 e 3, do CPP, interpretados no 
sentido de que no despacho de validação pelo tribunal de julgamento dos atos do Juiz de Instrução Criminal, declarado 
incompetente, praticados em fase de inquérito, não cabe efetuar a reapreciação substancial desses atos, devendo apenas 
serem anulados os atos que se mostrem absolutamente incompatíveis com a tramitação processual que deveria ter sido 
seguida no tribunal competente. 

 
158/2003 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 33.º, 34.º, 36.º e 399.º do CPP, interpretadas no sentido da 

irrecorribilidade da decisão de tribunal criminal que se declare territorialmente incompetente. 
 
80/2001 
Declara inconstitucional com força obrigatória geral, por violação do 1 do art.º 32.º da Constituição, a norma que 

resulta das disposições conjugadas constantes dos artigos 33.º, 1, 427.º, 428.º, 2, e 432.º, alínea d), todos do CPP, quando 
interpretadas no sentido de que, em recurso interposto de acórdão final proferido pelo tribunal colectivo de 1ª instância 
pelo arguido e para o STJ, muito embora nele também se intente reapreciar a matéria de facto, aquele tribunal de recurso 
não pode determinar a remessa do processo ao Tribunal da Relação. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f29eb8f5d093f5878025723b00401278?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/e2aae37fd62545a480257308004e6423?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/309becbdbce420a880257297005710c1?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a1496c1b27f6ac3780257206004dfebc?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f50e27fd78b630b8802568030004a2be?OpenDocument
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130090.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030158.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20010080.html
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Nota: os Acs. 336/2000, 334/2000 e 284/2000 declararam inconstitucionais as aludidas normas. 
 

2- Acórdão do STJ 
 

I - Sempre que o recurso, por versar matéria de facto, tenha sido interposto (indevidamente) para o Supremo Tribunal de 
Justiça, não pode este dele conhecer; e não há que remeter a apreciação do mesmo recurso para a Relação competente, 
pois, entretanto, transitou em julgado a decisão da primeira instância, por dela não ter sido interposto, em tempo, recurso 
para a sobredita Relação. 

II - Perante esta situação, não há lei que imponha a referida remessa, nem mesmo o artigo 33.º, n.º 1, do CPP que não se 
coloca no plano da competência hierárquica (que é o que, nesta hipótese, ocorre). 

(Acórdão do STJ, JSTJ00039279, de 14-10-1999, proc. n.º 99P621, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4d6d6158cbb59c53802569920035a019?OpenDocument
) 

 
3 - Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRC de 21-11-2007 : O único meio de reacção contra uma decisão que declara a incompetência do tribunal é a 
resolução em sede de conflito, e mesmo este limitado às partes, face ao disposto no artº 34º, nº 2 do CPP. 

 
Como resulta das conclusões do recurso, o recorrente apenas coloca em causa as opções do tribunal recorrido a nível da 

qualificação jurídica dos factos, isto é, saber se os arguidos devem ser condenados por um crime de detenção para 
consumo de estupefaciente pelo art.º 40.º, n.º 2 do DL 15/93 e o recurso vem interposto de acórdão final de um tribunal 
colectivo, e considerando face ao que e atento o disposto nos arts. 32.º, 33.º e 432.º do CPP, é o STJ o competente para o 
julgamento do recurso, pelo que será de declarar a incompetência material do TRL e ordenar a remessa dos autos àquele 
tribunal. 

(Acórdão do TRL, de 12-07-2006, proc. n.º 5953/2006-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a1496c1b27f6ac3780257206004dfebc?OpenDocument) 

 
Ac. TRL de 14-01-1998, CJ, 1998, T1, pág. 141: Só em sede de conflito e não mediante recurso é admissível reagir-se 

contra a decisão na qual um tribunal se declarou incompetente para a causa. 

 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/2000336.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/2000334.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/2000280.html
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4d6d6158cbb59c53802569920035a019?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4d6d6158cbb59c53802569920035a019?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/7aba67b636f7457d802573a700630fa2?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a1496c1b27f6ac3780257206004dfebc?OpenDocument
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PARTE I 
LIVRO I 

Dos sujeitos do processo 
TÍTULO I 

Do juiz e do tribunal 
CAPÍTULO IV 

Dos conflitos de competência 
 

Artigo 34.º 
Casos de conflito e sua cessação 
1 - Há conflito, positivo ou negativo, de competência quando, em qualquer estado do processo, dois 

ou mais tribunais, de diferente ou da mesma espécie, se considerarem competentes ou incompetentes 
para conhecer do mesmo crime imputado ao mesmo arguido. 

2 - O conflito cessa logo que um dos tribunais se declarar, mesmo oficiosamente, incompetente ou 
competente, segundo o caso. 

 
Nota: 
 
1- Acórdão do TC 
 

158/2003 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 33.º, 34.º, 36.º e 399.º do CPP, interpretadas no sentido da 

irrecorribilidade da decisão de tribunal criminal que se declare territorialmente incompetente. 
 

2- Acórdãos do STJ 
 

I - O meio processual conflito de competência tem como objecto único solver uma situação concreta de impasse 
processual em que dois ou mais tribunais, de diferente ou da mesma espécie, se considerem competentes ou 
incompetentes para conhecer do mesmo objecto. 

II - Porém, ultrapassada, seja por que meio for, a pressuposta situação de impasse processual, deixa de existir conflito no 
sentido processualmente relevante, ou seja, a reclamar o uso do meio processual em causa (arts. 34.º e ss. do CPP). 

III - Inexistindo conflito, não há interesse processualmente atendível em que o processo prossiga, tal como emerge do 
disposto no art.º 401.º.°, n.º 2, do CPP, extensivamente aplicado. 

IV - A partir do momento em que o único objecto possível de um conflito de competência deixa de existir, o objecto 
processual em causa torna-se impossível e a solução inútil, o que põe fim imediato à instância ut art.º 287.º.°, al. e), do CPC, 
convocado pela norma integrativa do art.º 4.° do CPP. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 07-05-2012, proc. n.º 5578/10.8TXLSB-F.L1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f3e9c76f9a4a041f802579f80044c7d3?OpenDocument) 

 
Ac. do STJ de 28-11-2007 : I - Os artigos 34.º e segs. do CPP, aplicam-se no pressuposto de que os dois tribunais em 

conflito estão no mesmo grau de hierarquia, só neste caso havendo necessidade de intervenção de outro órgão, 
logicamente superior àqueles, para aferir a quem assiste razão. 
II - Quando há hierarquia diferente entre os tribunais, apesar de um deles ter decidido em contrário do outro, já não é 
necessária a intervenção de um órgão diferente para aquele efeito porque a resposta é dada pela própria natureza 
hierárquica dos pseudo-conflituantes, prevalecendo a decisão do tribunal superior sobre o inferior. 
III - É o que resulta nomeadamente do disposto nos artigos 3.º, n.º 1, e 15.º da LOFTJ (Lei n.º 38/87, de 23/12, na sua actual 
redacção), assim como do artigo 4.º, n.º 1, da Lei 21/85, de 30/7, na redacção em vigor), donde emerge com a clareza do 
que não pode nem deve nunca ser posto em causa «o dever de acatamento pelos tribunais inferiores das decisões 
proferidas, em via de recurso, pelos tribunais superiores.» 
IV - Não tem qualquer fundamento legal a afirmação do juiz de 1.ª instância, segundo a qual «não deve nem pode (..) o juiz 
da primeira instância obedecer a um despacho proferido por um sr. Juiz desembargador», pois são hoje inúmeros os casos 
em, que, segundo a lei, é possível ao tribunal superior manifestar-se por despacho singular do relator.' 

 
I - Há conflito negativo de competência quando dois tribunais se consideram incompetentes para conhecer do mesmo 

crime imputado ao mesmo arguido (art.º 34.º, n.º 1, do CPP). 
II - Se do segundo dos despachos em que se declina a competência, veio a ser interposto recurso, o qual foi admitido, não 

chega a colocar-se a questão do conflito, que pressupõe que ambos os despachos tenham transitado em julgado. 
III - O que essencialmente caracteriza um conflito de competência é a situação de impasse processual em que se cai 

decorrente da prolação de duas decisões de igual força, de sentido contrário, que se anulam e em que nenhuma delas 
produz os seus efeitos. 

(Acórdão do STJ de 22-06-2006, proc. n.º 06P1308, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/55a5db81758a220580257222003d8b59?OpenDocumen
t) 

 
I - À luz do artigo 210.º, n.º 1, da Constituição da República (que estabelece que o Supremo Tribunal de Justiça é o órgão 

superior da hierarquia dos tribunais judiciais) e dos artigos 34.º, n.º 1 e seguintes do CPP que funcionam dentro do 
pressuposto de que os tribunais conflituantes se encontram no mesmo grau de hierarquia (só neste caso havendo 
necessidade - artigo 36.º, n.º 1, do CPP - de intervenção de órgão hierarquicamente superior a eles para dizer qual tem 
razão), não é possível ocorrer conflito entre tribunais que não se situem no mesmo grau de hierarquia. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030158.html
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f3e9c76f9a4a041f802579f80044c7d3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/92c933294fe11acc802573a200388a6d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/55a5db81758a220580257222003d8b59?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/55a5db81758a220580257222003d8b59?OpenDocument
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II - Isto significa que é o Supremo Tribunal de Justiça que pode impor as suas decisões aos tribunais que se encontrem em 
grau hierárquico inferior, sejam eles os das Relações, sejam os de Comarca. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00036826, de 02-02-2000, proc. n.º 99P632, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c9ee3cdc61a1ce6780256a7100367935?OpenDocument) 

 
3 - Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRL de 19-01-2009 : Em bom rigor, atendendo aos princípios que definem a estrutura do nosso processo penal a 
expressão «processo pendente» tem um sentido diverso consoante se trate da fase de inquérito (sob direcção do MºPº) ou 
da fase de julgamento pelo que a competência para este deveria entender-se fixada a partir do momento em que o 
processo fica pendente para esse mesmo julgamento, ou seja, com a entrada em juízo da acusação. 
II. Considerando, porém, a interpretação do pensamento e da intenção do legislador que tem sido feita pela jurisprudência 
maioritária, face à determinação do art. 52º, nº 1 do Dec. Lei nº 25/09, de 26 de Janeiro, de que os processos pendentes 
não transitam para os novos juízos que hajam sido criados à excepção dos casos expressamente previstos na lei, aquela 
expressão «processos pendentes» deve ser entendida no sentido de nela se incluírem também os processos (ainda) sob 
direcção do MºPº. 
 

Ac. TRC de 21-11-2007 : O único meio de reacção contra uma decisão que declara a incompetência do tribunal é a 
resolução em sede de conflito, e mesmo este limitado às partes, face ao disposto no artº 34º, nº 2 do CPP. 

 
4- Decisão do TR 
 

Decisão do TRL de 3-09-2013 : Cabe ao tribunal da última condenação efectuar o cúmulo jurídico de todas as penas 
cumuláveis, nada obstando que anteriormente a mesma ou mesmas penas tenham sido cumuladas noutros processos. 

 
Artigo 35.º 
Denúncia do conflito 
1 - O tribunal, logo que se aperceber do conflito, suscita-o junto do órgão competente para o decidir, 

nos termos dos artigos 11.º e 12.º, remetendo-lhe cópia dos actos e todos os elementos necessários à 
sua resolução, com indicação do Ministério Público, do arguido, do assistente e dos advogados 
respectivos. 

2 - O conflito pode ser suscitado também pelo Ministério Público, pelo arguido ou pelo assistente 
mediante requerimento dirigido ao órgão competente para a resolução, contendo a indicação das 
decisões e das posições em conflito, ao qual se juntam os elementos mencionados na parte final do 
número anterior. 

3 - A denúncia ou o requerimento previstos nos números anteriores não prejudicam a realização dos 
actos processuais urgentes. 

 
Nota: 
 
Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 35.º 
(Denúncia do conflito) 
1 - O tribunal logo que se aperceber do conflito suscita-o junto do tribunal competente para o decidir, remetendo-lhe 
cópia dos actos e todos os elementos necessários à sua resolução, com indicação do Ministério Público, do arguido, do 
assistente e dos advogados respectivos. 
2 - O conflito pode ser suscitado também pelo Ministério Público, pelo arguido ou pelo assistente mediante requerimento 
dirigido ao presidente do tribunal competente para a resolução, ao qual se juntam os elementos mencionados na parte 
final do número anterior. 
3 - A denúncia ou o requerimento previstos nos números anteriores não prejudicam a realização dos actos processuais 
urgentes. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 35.º 
[...] 
2 - O conflito pode ser suscitado também pelo Ministério Público, pelo arguido ou pelo assistente mediante requerimento 
dirigido ao presidente do tribunal competente para a resolução, contendo a indicação das decisões e das posições em 
conflito, ao qual se juntam os elementos mencionados na parte final do número anterior. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 35.º 
[...] 
1 - O tribunal, logo que se aperceber do conflito, suscita-o junto do órgão competente para o decidir, nos termos dos 
artigos 11.º e 12.º, remetendo-lhe cópia dos actos e todos os elementos necessários à sua resolução, com indicação do 
Ministério Público, do arguido, do assistente e dos advogados respectivos. 
2 - O conflito pode ser suscitado também pelo Ministério Público, pelo arguido ou pelo assistente mediante requerimento 
dirigido ao órgão competente para a resolução, contendo a indicação das decisões e das posições em conflito, ao qual se 
juntam os elementos mencionados na parte final do número anterior. 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c9ee3cdc61a1ce6780256a7100367935?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e4c80dc82c3f3da580257669005d6154?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/7aba67b636f7457d802573a700630fa2?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/36b042a153557c6580257be20039f473?OpenDocument
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Artigo 36.º 
Resolução do conflito 
1 - O órgão competente para dirimir o conflito envia os autos com vista ao Ministério Público e 

notifica os sujeitos processuais que não tiverem suscitado o conflito para, em todos os casos, alegarem 
no prazo de cinco dias, após o que, e depois de recolhidas as informações e as provas que reputar 
necessárias, resolve o conflito. 

2 - A decisão sobre o conflito é irrecorrível. 
3 - A decisão é imediatamente comunicada aos tribunais em conflito e ao Ministério Público junto 

deles e notificada ao arguido e ao assistente. 
4 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 33.º 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 36.º 
(Resolução do conflito) 
1 - O conflito é dirimido pelo tribunal de menor hierarquia com jurisdição sobre os tribunais em conflito. 
2 - O relator comunica imediatamente aos tribunais em conflito a denúncia recebida e fixa-lhes prazo para resposta, não 
superior a oito dias. 
3 - Juntamente com as respostas são transmitidas as cópias e os elementos a que se refere o n.º 1 do artigo anterior. 
4 - Terminado o prazo para recepção das respostas, são notificados o arguido e o assistente para, em cinco dias, 
alegarem; pelo mesmo tempo e para igual efeito vão os autos com vista ao Ministério Público. Seguidamente, e depois de 
recolhidas as informações e as provas que reputar necessárias, o tribunal competente resolve o conflito. 
5 - A decisão é imediatamente comunicada aos tribunais em conflito e ao Ministério Público junto deles e notificada ao 
arguido e ao assistente. 
6 - É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 33.º, n.º 3. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 36.º 
[...] 
3 - Juntamente com a comunicação são transmitidas as cópias e elementos a que se refere o n.º 1 do artigo anterior. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 36.º 
[...] 
1 - O órgão competente para dirimir o conflito envia os autos com vista ao Ministério Público e notifica os sujeitos 
processuais que não tiverem suscitado o conflito para, em todos os casos, alegarem no prazo de cinco dias, após o que, e 
depois de recolhidas as informações e as provas que reputar necessárias, resolve o conflito. 
2 - A decisão sobre o conflito é irrecorrível. 
3 - (Anterior n.º 5.) 
4 - (Anterior n.º 6.) 
 

2- Acórdãos do TC 
 
7/2014 
Não julga inconstitucional a norma extraída do n.º 2 do artigo 36.º do Código de Processo Penal que veda ao arguido a 

possibilidade de recorrer da decisão sobre conflitos de competência. 
 
158/2003 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 33.º, 34.º, 36.º e 399.º do CPP, interpretadas no sentido da 

irrecorribilidade da decisão de tribunal criminal que se declare territorialmente incompetente. 
 

3- Acórdãos do STJ 
 
I - À luz do artigo 210.º, n.º 1, da Constituição da República (que estabelece que o Supremo Tribunal de Justiça é o órgão 

superior da hierarquia dos tribunais judiciais) e dos artigos 34.º, n.º 1 e seguintes do CPP que funcionam dentro do 
pressuposto de que os tribunais conflituantes se encontram no mesmo grau de hierarquia (só neste caso havendo 
necessidade - artigo 36.º, n.º 1, do CPP - de intervenção de órgão hierarquicamente superior a eles para dizer qual tem 
razão), não é possível ocorrer conflito entre tribunais que não se situem no mesmo grau de hierarquia. 

II - Isto significa que é o Supremo Tribunal de Justiça que pode impor as suas decisões aos tribunais que se encontrem em 
grau hierárquico inferior, sejam eles os das Relações, sejam os de Comarca. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00036826, de 02-02-2000, proc. n.º 99P632, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c9ee3cdc61a1ce6780256a7100367935?OpenDocument) 

 
I -A competência territorial já conferida no processo, por decisão do STJ, a um dos tribunais em conflito, não é passível 

de nova discussão. 
II - O despacho que atribuiu tal competência é definitivo e irrevogável, pois dele não cabe recurso - art.º 36.º, n.º 2, do 

CPP. É, em suma, uma decisão judicial transitada em julgado, com todas as consequências. 
II -O incidente de resolução do conflito de competência é processualmente irrepetível e de tramitação sumária. 
III - A decisão judicial com trânsito em julgado não se anula, como não se declara a nulidade de actos de um processo que 

findou com decisão irrevogável. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140007.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030158.html
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c9ee3cdc61a1ce6780256a7100367935?OpenDocument
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IV - A decisão do conflito negativo de competência proferida no STJ, porque coberta pela força de caso julgado, está, 
assim, abrigada de todas as nulidades que o processo donde emergiu tal conflito encerre ou possa vir a encerrar, ou, até, de 
uma suposta nulidade total desse mesmo procedimento. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 09-11-2011, proc. n.º 130.º/11.6YFLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6c3fd1819278735c80257966003d153f?OpenDocument) 

 
1 - Em caso de conflito de competência, é ao tribunal de menor hierarquia com jurisdição sobre os tribunais em conflito 

que cabe a resolução do mesmo (n.º 1 do art.º 36.º do CPP). 
2 - Compete às secções criminais do STJ, em matéria penal, conhecer dos conflitos de competência entre relações, entre 

estas e os tribunais de 1.ª instância ou entre tribunais de 1.ª instância de diferentes distritos judiciais (n.º 3, al. c) do art.º 
12.º do CPP). 

3 - Se o conflito ocorreu num processo tutelar que teve a sua origem na prática pelo menor de factos ilícitos típicos, a 
relação a estabelecer com a competência do STJ foca-se nas Secções Criminais, por via do princípio da especialização das 
secções (art.º 34.º da Lei n.º 3/99 de 13 de Janeiro), pois este processo tutelar deve considerar-se, para o efeito, como 
matéria penal, não havendo que recorrer ao critério residual estabelecido naquela disposição. 

(Acórdão do STJ de 14-12-2000, proc. n.º 00P2856, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/aaa25d757fbf59ee8025711c00573603?OpenDocument) 

 
I - À luz do artigo 210.º, n.º 1, da Constituição da República (que estabelece que o Supremo Tribunal de Justiça é o órgão 

superior da hierarquia dos tribunais judiciais) e dos artigos 34.º, n.º 1 e seguintes do CPP que funcionam dentro do 
pressuposto de que os tribunais conflituantes se encontram no mesmo grau de hierarquia (só neste caso havendo 
necessidade - artigo 36.º, n.º 1, do CPP - de intervenção de órgão hierarquicamente superior a eles para dizer qual tem 
razão), não é possível ocorrer conflito entre tribunais que não se situem no mesmo grau de hierarquia. 

II - Isto significa que é o Supremo Tribunal de Justiça que pode impor as suas decisões aos tribunais que se encontrem em 
grau hierárquico inferior, sejam eles os das Relações, sejam os de Comarca. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00036826, de 02-02-2000, proc. n.º 99P632, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c9ee3cdc61a1ce6780256a7100367935?OpenDocument) 

 
4- Acórdãos dos TR 

 
Ac. TRP de 6-04-2011 : O despacho judicial que declara a incompetência do tribunal não é susceptível de recurso. 
 
Ac. TRP de 13-09-2006 : Não é recorrível a decisão judicial que declara oficiosamente a incompetência do tribunal. 
 

5- Decisão do TR 
 
Decisão do TRG de 9-03-2009 : I. É irrecorrível a decisão judicial que declara a incompetência do tribunal e determina a 

remessa do processo ao que for considerado competente; 
II. Os sujeitos processuais poderão apenas suscitar a resolução do conflito, se este vier a ocorrer, mas terão de conformar-
se com a decisão que o dirimir (arts. 34º, nº 1, 35º, nº 2 e 36º, nº 2 do CPP). 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6c3fd1819278735c80257966003d153f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/aaa25d757fbf59ee8025711c00573603?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c9ee3cdc61a1ce6780256a7100367935?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/10ab0729d00a6a0080257872004d6909?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/fd212c983a4a33d3802571ef004c5759?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/fa2e14b4d09d1eaa8025759b004b4376?OpenDocument
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PARTE I 
LIVRO I 

Dos sujeitos do processo 
TÍTULO I 

Do juiz e do tribunal 
CAPÍTULO V 

Da obstrução ao exercício da jurisdição 
 

Artigo 37.º 
Pressupostos e efeito 
Quando, em qualquer estado do processo posterior ao despacho que designar dia para a audiência, 

em virtude de graves situações locais idóneas a perturbar o desenvolvimento do processo: 
a) O exercício da jurisdição pelo tribunal competente se revelar impedido ou gravemente dificultado; 
b) For de recear daquele exercício grave perigo para a segurança ou a tranquilidade públicas; ou 
c) A liberdade de determinação dos participantes no processo se encontrar gravemente 

comprometida; 
a competência é atribuída a outro tribunal da mesma espécie e hierarquia onde a obstrução 

previsivelmente se não verifique e que se encontre o mais próximo possível do obstruído. 
 
Notas: 
 
Acórdãos do STJ 

 
AC. STJ de 18-02-2009, CJ (STJ), 2009, T1, pág. 218: I. Os três tipos padrão conducentes à atribuição de competência a 

outro tribunal, por situações que constituem obstrução ao exercício da jurisdição, reportam-se exclusivamente a motivos 
de natureza extra-processual, relacionados com circunstâncias locais que sejam susceptíveis de condicionar ou de 
perturbar seriamente, senão mesmo impedir, o exercício livre e sereno do acto de julgar ou de quem participe no mesmo, 
bem como da segurança ou tranquilidade públicas. 
II. Tal não sucede quando o arguido manifeste o próprio desconforto interior de ser submetido a julgamento no tribunal 
onde desempenhou funções durante muitos anos, confrontando-se com funcionários e magistrados com quem conviveu 
profissional e pessoalmente. 

 
I - O pedido de desaforamento ou remoção de competência (arts. 37.º e 38.º do CPP) é logo acompanhado dos 

elementos relevantes para a decisão. Não o sendo, como se verifica no caso dos autos, em que não foi sequer junta 
certidão do estado do processo, falece desde logo, e em concreto, o pressuposto primeiro de o processo se encontrar na 
fase posterior à designação de dia para julgamento. 

II - Por outro lado, as alegações do requerente não integram os fundamentos de qualquer das situações previstas nas 
alíneas do art.º 37.º do CPP, correspondendo tão-somente a uma visão e interpretação próprias de conexões de pessoas 
servindo em diferentes órgãos e serviços da administração da justiça e da administração autárquica, baseadas apenas na 
circunstância de se verificar coincidência entre nomes e/ou apelidos dessas pessoas – nomes e apelidos, como sejam 
«Almeida”, «Costa» e «Mariano”, que são comuns a milhares de portugueses –, as quais, em conjugação de esforços, 
estariam na disposição de lhe complicar a vida. 

III - Como se refere no acórdão do STJ de 26-01-2005 (Proc. n.º 4325/04 - 3.ª), o art.º 37.º do CPP contém referências 
estritas e inteiramente ligadas a motivos ambientais e extraprocessuais, sérios e graves, que condicionem ou impeçam o 
exercício da jurisdição – questões de ordem pública ou de intolerável pressão externa que não permitam o exercício sereno 
da jurisdição, que nada têm a ver com o quadro de interligações pessoais e de imputações vagas e difusas que o arguido 
apresenta. 

IV - Se o requerente considera estar perante uma situação em que está em causa a imparcialidade do juiz, do magistrado 
do MP ou de funcionários, pretendendo contestá-la, a via correcta será a de requerer a recusa nos termos do art.º 43.º do 
CPP, não devendo escolher a via do desaforamento, pois as causas de remoção de competência fixadas nas diversas alíneas 
do art.º 37.º do CPP são taxativas, nelas não cabendo a parcialidade do juiz. 

(Acórdão do STJ de 25-06-2008, proc. n.º 08P1318, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d68d350918a955dd80257481003f4afa?OpenDocument) 

 
I - O art.º 37.º do CPP, que prevê os casos designados de «desaforamento», contém referências estritas e inteiramente 

ligadas a motivos ambientais e extraprocessuais, sérios e graves, que condicionem ou impeçam o exercício da jurisdição - 
questões de ordem pública ou de intolerável pressão externa que não permita o exercício sereno da jurisdição. 

II - É manifestamente improcedente o pedido de desaforamento se os motivos invocados pelo requerente, para além de 
revelarem interpretações próprias sobre incidências estritamente processuais, não se referem, nem indiciam qualquer 
mínima aparência de integração, ou sequer aproximação, aos pressupostos da lei. 

(Acórdão do STJ de 26-01-2005, proc. n.º 04P4325, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dcc9d58d1c86aea6802571b7002e1c55?OpenDocument
) 

 
1 - O art.º. 37.º do CPP permite, em caso de obstrução de jurisdição, que a competência seja atribuída a outro tribunal 

da mesma espécie e hierarquia onde a obstrução previsivelmente se não verifique e que se encontre o mais próximo 
possível do obstruído. 

2 - Mas tal só é admitido em virtude de graves situações locais idóneas a perturbar o desenvolvimento do processo, 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d68d350918a955dd80257481003f4afa?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dcc9d58d1c86aea6802571b7002e1c55?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dcc9d58d1c86aea6802571b7002e1c55?OpenDocument
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posteriormente ao despacho que designar dia para a audiência, como são os casos de: 
- Se revelar impedido ou gravemente dificultado o exercício da jurisdição pelo tribunal competente [al. a)]; 
- For de recear daquele exercício grave perigo para a segurança ou a tranquilidade públicas [al. b)]; ou 
- Se encontrar gravemente comprometida a liberdade de determinação dos participantes no processo [al. c)]. 
3 - Cabe então às secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça decidir do pedido de atribuição de competência que 

lhe seja dirigido pelo tribunal obstruído, pelo Ministério Público, pelo arguido, pelo assistente ou pelas partes civis, pedido 
que é logo acompanhado dos elementos relevantes para a decisão. 

4 - Procura-se, assim, salvaguardar a independência e isenção dos tribunais no julgamento dos pleitos submetidos à sua 
jurisdição, julgamento que poderia sair prejudicado se ocorresse em situações graves de perturbação local. 

5 - Nesses casos, e por intervenção de regras previamente estabelecidas e precisas (que afastam a possibilidade de 
recurso a tribunais ad hoc para o julgamento de uma determinada causa), pode estabelecer-se que a justiça que ao Estado 
incumbe pode ser seriamente ameaçada por causas locais de perturbação, pelo que há que possibilitar a isenção das 
decisões, ainda que seja através de desvios de competência, sem que se possa falar de violação do princípio da proibição de 
desaforamento, mas antes de prevenir exactamente o perigo que esse princípio visa obviar - uma justiça viciada por 
factores estranhos e perversos. 

6 - Mas sendo assim a proibição de desaforamento existe exactamente para os casos em que não concorrem tais 
bloqueamentos e tem em vista precisamente impedir abusos de poder, com fins que não sejam os de uma sã administração 
da Justiça. 

7 - Se a situação invocada pela requerente, por forma alguma, revela um dos fundamentos admissíveis, deve ser 
rejeitado o pedido e condenada a mesma nos termos do art.º. 38.º, n.º. 5.º do CPP. 

(Acórdão do STJ de 11-03-2004, proc. n.º 03P4338, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/81d342c9621018c780256e7000246f7e?OpenDocument) 

(Acórdão do STJ de 27-11-2003, proc. n.º 03P3568, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ed39bf1751d3e43280256e010033b572?OpenDocument
) 

 
Artigo 38.º 
Apreciação e decisão 
1 - Cabe às secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça decidir do pedido de atribuição de 

competência que lhe seja dirigido pelo tribunal obstruído, pelo Ministério Público, pelo arguido, pelo 
assistente ou pelas partes civis. O pedido é logo acompanhado dos elementos relevantes para a decisão. 

2 - É, com as necessárias adaptações, aplicável o disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 36.º, bem como no 
n.º 3 do artigo 33.º 

3 - O pedido de atribuição de competência não tem efeito suspensivo, mas este pode ser-lhe 
conferido, atentas as circunstâncias do caso, pelo tribunal competente para a decisão. Neste caso o 
tribunal obstruído pratica os actos processuais urgentes. 

4 - Se o pedido for deferido, o tribunal designado declara se e em que medida os actos processuais já 
praticados conservam eficácia ou devem ser repetidos perante ele. 

5 - Se o pedido do arguido, do assistente ou das partes civis for considerado manifestamente 
infundado, o requerente é condenado ao pagamento de uma soma entre 6 UC e 20 UC. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 38.º 
(Apreciação e decisão) 
1 - Cabe ao plenário das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça decidir do pedido de atribuição de competência 
que lhe seja dirigido pelo tribunal obstruído, pelo Ministério Público, pelo arguido, pelo assistente ou pelas partes civis. O 
pedido é logo acompanhado dos elementos relevantes para a decisão. 
2 - É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 36.º, n.os 4 e 5, bem como no artigo 33.º, n.º 3. 
3 - O pedido de atribuição de competência não tem efeito suspensivo, mas este pode ser-lhe conferido, atentas as 
circunstâncias do caso, pelo tribunal competente para a decisão. Neste caso o tribunal obstruído pratica os actos 
processuais urgentes. 
4 - Se o pedido for deferido, o tribunal designado declara se e em que medida os actos processuais já praticados 
conservam eficácia ou devem ser repetidos perante ele. 
5 - Se o pedido do arguido, do assistente ou das partes civis for considerado manifestamente infundado, o requerente é 
condenado ao pagamento de uma soma entre seis e vinte UCs. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 38.º 
Apreciação e decisão 
1 - Cabe às secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça decidir do pedido de atribuição de competência que lhe seja 
dirigido pelo tribunal obstruído, pelo Ministério Público, pelo arguido, pelo assistente ou pelas partes civis. O pedido é logo 
acompanhado dos elementos relevantes para a decisão. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 38.º 
[...] 
2 - É, com as necessárias adaptações, aplicável o disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 36.º, bem como no n.º 3 do artigo 33.º 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/81d342c9621018c780256e7000246f7e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ed39bf1751d3e43280256e010033b572?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ed39bf1751d3e43280256e010033b572?OpenDocument
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2- Acórdão do STJ 

 
O pedido de desaforamento ou remoção de competência (arts. 37.º e 38.º do CPP) é logo acompanhado dos elementos 

relevantes para a decisão. Não o sendo, como se verifica no caso dos autos, em que não foi sequer junta certidão do 
estado do processo, falece desde logo, e em concreto, o pressuposto primeiro de o processo se encontrar na fase posterior 
à designação de dia para julgamento. 

(Acórdão do STJ de 25-06-2008, proc. n.º 08P1318, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d68d350918a955dd80257481003f4afa?OpenDocument) 

 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d68d350918a955dd80257481003f4afa?OpenDocument
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PARTE I 
LIVRO I 

Dos sujeitos do processo 
TÍTULO I 

Do juiz e do tribunal 
CAPÍTULO VI 

Dos impedimentos, recusas e escusas 
 

Artigo 39.º 
Impedimentos 
1 - Nenhum juiz pode exercer a sua função num processo penal: 
a) Quando for, ou tiver sido, cônjuge ou representante legal do arguido, do ofendido ou de pessoa 

com a faculdade de se constituir assistente ou parte civil ou quando com qualquer dessas pessoas viver 
ou tiver vivido em condições análogas às dos cônjuges; 

b) Quando ele, ou o seu cônjuge, ou a pessoa que com ele viver em condições análogas às dos 
cônjuges, for ascendente, descendente, parente até ao 3.º grau, tutor ou curador, adoptante ou 
adoptado do arguido, do ofendido ou de pessoa com a faculdade de se constituir assistente ou parte 
civil ou for afim destes até àquele grau; 

c) Quando tiver intervindo no processo como representante do Ministério Público, órgão de polícia 
criminal, defensor, advogado do assistente ou da parte civil ou perito; ou 

d) Quando, no processo, tiver sido ouvido ou dever sê-lo como testemunha. 
2 - Se o juiz tiver sido oferecido como testemunha, declara, sob compromisso de honra, por despacho 

nos autos, se tem conhecimento de factos que possam influir na decisão da causa. Em caso afirmativo 
verifica-se o impedimento; em caso negativo deixa de ser testemunha. 

3 - Não podem exercer funções, a qualquer título, no mesmo processo juízes que sejam entre si 
cônjuges, parentes ou afins até ao 3.º grau ou que vivam em condições análogas às dos cônjuges. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 39.º 
(Impedimentos) 
1 - Nenhum juiz pode exercer a sua função num processo penal: 
a) Quando for, ou tiver sido, cônjuge ou representante legal do arguido, do ofendido ou de pessoa com a faculdade de se 
constituir assistente ou parte civil; 
b) Quando ele, ou o seu cônjuge, for ascendente, descendente, parente até ao 3.º grau, tutor ou curador, adoptante ou 
adoptado do arguido, do ofendido, de pessoa com a faculdade de se constituir assistente ou parte civil ou for afim destes 
até àquele grau; 
c) Quando tiver intervindo no processo como representante do Ministério Público, órgão de polícia criminal, defensor, 
advogado do assistente ou da parte civil ou perito; ou 
d) Quando, no processo, tiver sido ouvido ou dever sê-lo como testemunha. 
2 - Se o juiz tiver sido oferecido como testemunha, declara, sob compromisso de honra, por despacho nos autos, se tem 
conhecimento de factos que possam influir na decisão da causa. Em caso afirmativo verifica-se o impedimento; em caso 
negativo deixa de ser testemunha. 
3 - Não podem exercer funções, a qualquer título, no mesmo processo juízes que sejam entre si cônjuges, parentes ou 
afins até ao 3.º grau. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 39.º 
[...] 
1 - … 
a) Quando for, ou tiver sido, cônjuge ou representante legal do arguido, do ofendido ou de pessoa com a faculdade de se 
constituir assistente ou parte civil ou quando com qualquer dessas pessoas viver ou tiver vivido em condições análogas às 
dos cônjuges; 
b) Quando ele, ou o seu cônjuge, ou a pessoa que com ele viver em condições análogas às dos cônjuges, for ascendente, 
descendente, parente até ao 3.º grau, tutor ou curador, adoptante ou adoptado do arguido, do ofendido ou de pessoa 
com a faculdade de se constituir assistente ou parte civil ou for afim destes até àquele grau; 
c)... 
d)... 
2 -... 
3 - Não podem exercer funções, a qualquer título, no mesmo processo juízes que sejam entre si cônjuges, parentes ou afins 
até ao 3.º grau ou que vivam em condições análogas às dos cônjuges. 
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2- Acórdão do TC 
 
581/2004 
Não julga inconstitucionais os artigos 39.º, 1, alínea c), e 40.º do CPP, artigo 2.º do Regime Geral das Contra-Ordenações 

Laborais e artigo 41.º do DL 433/82, de 27 de Outubro, quando interpretados no sentido da inaplicabilidade dos dois 
primeiros a casos em que o autor da decisão de um processo de contra-ordenação laboral confirmou, anteriormente, o 
auto de notícia levantado ao destinatário dessa decisão. 

 
3- Acórdãos do STJ 

 
I -O princípio norteador do instituto da suspeição é o de que a intervenção do juiz só corre risco de ser considerada 

suspeita, caso se verifique motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, imparcialidade 
referenciada em concreto ao processo em que o incidente de recusa ou escusa é suscitado, a qual pressupõe a ausência de 
qualquer preconceito, juízo ou convicção prévios em relação à matéria a decidir ou às pessoas afectadas pela decisão. 

II - A seriedade e gravidade do motivo ou motivos causadores do sentimento de desconfiança sobre a imparcialidade do 
juiz, só são susceptíveis de conduzir à recusa ou escusa do juiz quando objectivamente consideradas. 

III - Por outro lado, não basta a constatação de qualquer motivo gerador de desconfiança sobre a imparcialidade do juiz, 
sendo certo ser necessário que o motivo ou motivos ocorrentes sejam sérios e graves. 

IV - Uma das situações susceptível de gerar suspeita relevante decorre de circunstâncias ou contingências de relação 
(amizade ou inimizade) com algum dos interessados, as quais consoante a intensidade da relação existente, podem 
justificar a escusa com fundamento na afectação da imparcialidade objectiva. 

V - Tendo em consideração que a Juíza Desembargadora requerente trabalha habitualmente com um dos ofendidos, o 
qual é seu adjunto, é de concluir que a sua participação enquanto relatora do recurso é susceptível de gerar desconfiança 
sobre a sua imparcialidade. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 08-01-2015, proc. n.º 1969/ 10.2TDLSB.L1 -A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fee76edc9c61298680257e69003a6c76?OpenDocument) 

 
I - A CRP consagra no seu art. 32.º, n.º 9, como uma das garantias do processo penal, o princípio do juiz natural, cujo 

alcance é o de proibir a designação arbitrária de um juiz ou tribunal para decidir um caso submetido a juízo, em ordem a 
assegurar uma decisão imparcial e isenta. Nesse sentido, o juiz que irá intervir em determinado processo penal é aquele 
que resultar da aplicação de normas gerais e abstractas contidas nas leis processuais, incluindo de organização judiciária, 
sobre a repartição da competência entre os diversos tribunais e a respectiva composição, incluindo um sistema de 
distribuição aleatória, quando seja caso disso. 

II - Esse juiz só pode ser afastado se a sua intervenção no processo for susceptível de pôr seriamente em causa esses 
mesmos valores de imparcialidade e isenção. E, com vista a permitir o respectivo controlo pelos interessados, os casos em 
que esses valores podem perigar hão-de estar bem definidos na lei, e em moldes que não desvirtuem aquela garantia de 
defesa. É disso que tratam os arts. 39.º a 47.º do CPP. 

III - Para afastar o juiz natural não é, pois, suficiente um qualquer motivo que alguém possa considerar como gerador de 
desconfiança sobre a sua imparcialidade. É preciso que o motivo seja sério e grave. 

IV - No caso, a senhora desembargadora que solicitou a escusa integrou com o senhor desembargador X, desde 2001 e 
durante vários anos, o mesmo colectivo de juízes, sendo aquela adjunta nos processos em que este era relatar. Esse 
relacionamento profissional evoluiu para uma relação de amizade que se foi fortalecendo ao longo dos anos, envolvendo 
convívio fora da esfera profissional entre ambos, com os respectivos cônjuges. 

V - Uma ligação com esses contornos e o facto de a peticionante ser testemunha indicada pela acusação num outro 
processo, não sobre factos objectivos, mas sobre traços do carácter do Dr. X, tendo já prestado no inquérito um 
depoimento que, a esse nível, lhe é sem dúvida favorável, sem esquecer a animosidade entre o Dr. X, por um lado, e os 
demais interessados em ambos os processos, por outro, espelhada nas peças processuais juntas, seriam adequados a criar 
no espírito de outras pessoas a suspeita de que a senhora desembargadora, intervindo no julgamento dos recursos, nos 
quais o Dr. X é interessado, não mantivesse a equidistância dos conflitos que ali se jogam; a suspeita de que não fosse 
imparcial. 

VI - Há, assim, fundamento bastante para, à luz do art. 43.º, n.ºs 1 e 4, do CPP, se deferir o pedido de escusa, afastando o 
juiz natural. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 29-04-2015, proc. n.º 4914/12.7TDLSB.G1-B.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6f91c5813690bcc180257e3700351eed?OpenDocument) 

 
I - Os impedimentos de participação no processo (art.º 39.º do CPP) não envolvem qualquer juízo de desconfiança 

concreta sobre um juiz, relacionado com a causa que lhe foi atribuída ou com as respectivas partes, têm de ser opostos 
antes de o juiz se ver confrontado com a necessidade de decidir e devem ser declarados pelo próprio juiz imediatamente, 
por despacho proferido nos autos, logo que ocorram (art.º 41.º do CPP). 

II - As suspeições arrancam de uma particular posição do julgador ante a causa, que pode comprometer a postura de 
independência e de imparcialidade, nos termos dos n.º s 1 e 2 do art.º 43.º do CPP, desde que se perfile o concreto risco 
de verificação de motivo sério e grave adequado a gerar a desconfiança sobre a sua imparcialidade, não podem ser 
declaradas voluntariamente, antes ser requeridas pelo julgador ao tribunal competente, se não o tiver feito o MP, o 
arguido, assistente ou partes civis (n.º s 3 e 4 do art.º 43.º do CP). 

III - Mas a intervenção do juiz noutro processo ou em fases anteriores do mesmo (art.º 40.º), também pode configurar 
motivo de suspeição nos termos do n.º 2 do art.º 43.º do CPP. 

IV -No presente processo situa-se uma questão de recusa em futuro julgamento por participação prévia de Juiz 
Desembargador num julgamento em conferência, quando, por via de requerimento no sentido de ser anulado o 
julgamento, este se devia processar em audiência, consequência ainda não decretada. 

V - A participação do juiz em actos anteriores no mesmo processo pode ser motivo de suspeição, mas no caso a audiência 
a ter lugar é o reflexo do cometimento de nulidade processual, deixando toda a liberdade decisória subsequente, uma vez 
produzida a prova requerida em audiência, podendo o desfecho do novo julgamento coincidir, divergir, no todo ou em 
parte do antecedente. Por isso, é inadequado declarar a recusa em virtude dessa intervenção não comprometer o dever de 
rigor, seriedade, responsabilidade e honestidade de que a missão de julgar não pode dissociar-se. 

VI -O TC já abordou a questão da conformidade à CRP da interpretação do art.º 43.º, n.º s 1 e 2, do CPP, no sentido de 
não constituir razão grave para recusar a intervenção do juiz em novo julgamento antes anulado por preterição de regras 
de índole processual. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20040581.html
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fee76edc9c61298680257e69003a6c76?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6f91c5813690bcc180257e3700351eed?OpenDocument
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(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 22-01-2013, proc. n.º 673.º/02.OTAVIS.C1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fdaea6bf441b486780257b27004ffe68?OpenDocument) 

 
I - Circunstâncias específicas existem que podem colidir com o comportamento isento e independente do julgador, 

pondo em causa a sua imparcialidade, bem como a confiança das «partes» e do público em geral (comunidade), 
entendendo-se que nos casos em que tais circunstâncias ocorrem há que afastar o julgador substituindo-o por outro. Tais 
circunstâncias tanto podem dar lugar à existência de impedimento como de suspeição. Vem-se entendendo que enquanto 
o impedimento afecta sempre a imparcialidade e a independência do juiz, a suspeição pode ou não afectar a sua 
imparcialidade e a sua independência. 

II - Como corolário de tal diversidade, decorre que no caso de impedimento ao julgador está sempre vedada a sua 
intervenção no processo (arts. 39.° e 40.° do CPP), enquanto no caso de suspeição, tudo dependerá das razões e 
fundamentos que lhe subjazem (art.º 43.° do CPP). Por isso, no caso de impedimento deve o juiz declará-lo imediatamente 
no processo, sendo irrecorrível o respectivo despacho, sendo que no caso de suspeição poderá e deverá aquele requerer ao 
tribunal competente que o escuse de intervir no processo (arts. 41.°, n.º 1, e 43.°, n.º 4, do CPP). 

III - Tal diversidade conduziu a que o legislador optasse também por técnicas diferentes no que concerne à previsão dos 
impedimentos e das suspeições. Quanto aos primeiros optou pela sua enumeração taxativa (arts. 39.°, n.º 1, e 40.º, do 
CPP), enquanto que relativamente às segundas optou pela consagração de uma fórmula ampla, abrangente dos motivos 
que sejam «adequados» a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do juiz (n.º 1 do art.º 43.° do CPP), acrescida da 
previsão de situação (exemplificativa) susceptível de constituir suspeição (n.º 2 do art.º 43.° do CPP). 

IV - Com efeito, preceitua o n.º 1 do art.º 43.° do CPP, que a intervenção do juiz no processo pode ser recusada quando 
correr o risco de ser considerada suspeita, por existir motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua 
imparcialidade, estabelecendo o n.º 2 que pode constituir fundamento de recusa, nos termos do n.º 1, a intervenção do juiz 
noutro processo ou em fases anteriores do mesmo processo fora dos casos do art.º 40.º do CPP. 

V - No caso vertente a questão a decidir é de suspeição, pois a requerente entende que a apreciação que terá de fazer 
sobre os factos que são objecto do processo em que é arguida LO poderá gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, 
visto que conhece particularmente aqueles factos na qualidade de Presidente da Direcção da Associação (…), porquanto 
aquela associação foi contactada para dar apoio jurídico à arguida. 

VI - O princípio norteador do instituto da suspeição é o de que a intervenção do juiz só corre risco de ser considerada 
suspeita, caso se verifique motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, imparcialidade 
referenciada em concreto ao processo em que o incidente de recusa ou escusa é suscitado, a qual pressupõe a ausência de 
qualquer preconceito, juízo ou convicção prévios em relação à matéria a decidir ou às pessoas afectadas pela decisão. 

VII - É notório que a seriedade e gravidade do motivo ou motivos causadores do sentimento de desconfiança sobre a 
imparcialidade do juiz, só são susceptíveis de conduzir à recusa ou escusa do juiz quando objectivamente consideradas. 
Com efeito, não basta o mero convencimento subjectivo por parte do MP, arguido, assistente ou parte civil ou do próprio 
juiz, para que tenhamos por verificada a ocorrência de suspeição. Por outro lado, como a própria lei impõe, não basta a 
constatação de qualquer motivo gerador de desconfiança sobre a imparcialidade do juiz, sendo certo ser necessário que o 
motivo ou motivos ocorrentes sejam sérios e graves. 

VIII - A lei não define nem caracteriza a seriedade e a gravidade dos motivos, pelo que será a partir do senso e da 
experiência comuns que tais circunstâncias deverão ser ajuizadas. Em todo o caso, certo é que o preceito do art.º 43.°, n.º l, 
do CPP, não se contenta com um «qualquer motivo», ao invés, exige que o motivo seja duplamente qualificado (sério e 
grave), o que não pode deixar de significar que a suspeição só se deve ter por verificada perante circunstâncias concretas e 
precisas, consistentes, tidas por sérias e graves, irrefutavelmente reveladoras de que o juiz deixou de oferecer garantias de 
imparcialidade e isenção. 

IX - Tendo em consideração que a Juíza Desembargadora requerente, enquanto Presidente da Associação (…), foi 
contactada para dar apoio jurídico à arguida LO e tem conhecimento particular dos factos relativos ao processo em que 
aquela é arguida, é de concluir que a sua participação enquanto relatora do recurso interposto naquele processo é 
susceptível de gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 05-12-2012, proc. n.º 1454/12.8PAALM-A.L1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7651954a269b25b480257acd00411944?OpenDocument
) 

 
I - Estatutariamente aos juízes na sua missão de julgar é exigido, como garantia do seu exercício, que o façam com o 

dever de independência e imparcialidade, nos arts. 4.° e 7.° do EMJ, aprovado pela Lei 21/85, de 30-07. Julgar com 
independência é fazê-lo sem sujeição a pressões, venham elas de onde vierem, deixando fluir o curso do pensamento com 
sujeição apenas à lei, à consciência e às decisões dos tribunais superiores; ser imparcial é posicionar-se numa posição acima 
e além das partes, dizendo o direito aplicável na justa composição de interesses cuja resolução lhe é pedida. 

II - A lei não define o que seja esse dever de independência, mas na sua aplicação prática, segundo Castro Mendes, ela 
ocorre na situação em que, no preciso momento da decisão, não pesam outros factores que não sejam os juridicamente 
adequados a conduzir à legalidade e à justiça da decisão. Esse dever de independência e imparcialidade pode ser posto em 
crise colocando o juiz na situação de ter de o declarar, pedindo escusa de intervir na decisão ao tribunal competente, mas 
num apertado contexto, de nem sempre fácil apreensão, para que aponta o art.º 43.°, n.º s 4, 1 e 2, do CPP, ao fundá-lo em 
motivo sério e grave, adequado a considerá-lo suspeito e impedido de bem decidir. 

III - O motivo, em geral, é tudo o que explica a acção, como o móbil, que é o resultado pretendido, há-de ser sério, no 
sentido de não dever ser levianamente fundado e grave no sentido de ser portador de peso bastante para influenciar que 
dele se lance mão. 

IV - De um modo geral, doutrina o Prof. Alberto dos Reis, in Comentário ao CPC, Vol. I, 439.º, o motivo que conduz ao 
pedido de escusa há-de reportar-se a um de dois fundamentos: uma especial relação com algum dos sujeitos processuais 
ou a algum especial contacto com o objecto do processo. Esse especial contacto há-de criar uma especial predisposição 
favorável ou desfavorável ao julgamento que dever ser aferida tendo em conta um juízo que o cidadão médio, 
representativo da comunidade, possa, fundadamente fazer sobre os valores da independência e imparcialidade. 

V - O expediente do pedido de escusa de juiz é um expediente sério, para razões sérias, tanto mais que dele resulta a 
afectação do princípio sagrado e inalienável, com dignidade constitucional, no art.º 32.°, n.º 9, da CRP, do juiz natural e que, 
enquanto manifestação do direito de defesa, significa que deve, ao longo de todas fases processuais, manter-se nelas o juiz 
que resulta da aplicação e enunciação das regras gerais e abstractas vertidas nas leis de organização judiciária sobre a 
repartição da competência. 

VI - Apenas e quando se lhe sobreponham, em condições limite, razões mais ponderosas, pelos resultados a que 
conduzem, mormente de imparcialidade e independência, o princípio do juiz natural deve ser proscrito. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fdaea6bf441b486780257b27004ffe68?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7651954a269b25b480257acd00411944?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7651954a269b25b480257acd00411944?OpenDocument
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VII - Na verdade, a independência e a imparcialidade podem ser encaradas à luz de um critério subjectivo, sujeita a um 
teste subjectivo, nas palavras de Paulo Pinto de Albuquerque, in Comentário do CPP, pág. 132.º, em que releva apurar se o 
juiz tem algum interesse pessoal na causa ou um preconceito sobre o mérito da causa. Ao aplicar o teste subjectivo a 
imparcialidade deve presumir-se e só factos objectivados a devem afastar. 

VIII - O critério objectivo – teste objectivo, autor citado, pág. 133.º – visa apurar se o comportamento do juiz, apreciado 
do ponto de vista do cidadão comum pode suscitar dúvidas fundadas sobre a sua imparcialidade. O motivo sério e 
adequado a gerar a desconfiança do juiz há-de repousar mais do que de numa convicção subjectiva, mais ou menos 
intimista, num critério objectivo, com subordinação a factos concretos, geradores, analisados pelo cidadão médio, inserto 
na sociedade, à luz do bom senso e da experiência, daquela situação de parcialidade. 

IX - No caso em apreço, o patrocínio dos interesses do demandado está ser assegurado por um dos advogados da 
sociedade de advogados a que pertence o filho da requerente e não por este, pelo que nenhuma relação especial tem com 
os sujeitos processuais ou com o objecto do processo, consistente na apreciação da bondade da condenação imposta em 
1.ª instância em processo crime, além de que não é a relatora do processo em recurso, levando a sua alegação de que o 
filho integra a sociedade de advogados, a que, pendesse permanentemente sobre si o risco de ser reputada parcial, todas 
as vezes que outro advogado da mesma sociedade interviesse no processo com graves inconvenientes à tramitação do 
processo pelo desencadear sistemático do incidente, que não deve banalizar-se. 

X - Se, diferentemente, patrocinasse a causa, o filho da requerente, o caso seria de impedimento, por força da relação 
parental subsistente, nos termos do art.º 39.º, n.º 3, do CPP; no horizonte contextual desenhado não se vê como possa o 
cidadão comum ver riscos de menor isenção e probidade na sua intervenção, no caso em que a Sra. Desembargadora, além 
de não ser relatora, não detém qualquer relação proximal com o patrono, nem com o objecto da causa, a que é 
absolutamente estranha. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 31-01-2012, proc. n.º 944.º/07.9TAOAZ-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d6ffed4bb4b1ff33802579b400538f7c?OpenDocument) 

 
I -O juiz que irá intervir em determinado processo penal é aquele que resultar da aplicação de normas gerais e abstractas 

contidas nas leis processuais e de organização judiciária sobre a repartição da competência entre os vários tribunais e a 
respectiva composição. Tal juiz só pode ser afastado se a sua intervenção no processo for susceptível de colocar seriamente 
em causa esses valores da imparcialidade e isenção. Os modos de assegurar essa garantia estão previstos nos arts. 39.º a 
47.º do CPP. 

II - De acordo com o art.º 43.º do CPP, embora o juiz não possa declarar-se voluntariamente suspeito, pode, porém, pedir 
ao tribunal competente que o escuse de intervir quando se verificarem as condições aí previstas: a intervenção do juiz no 
processo correr o risco de ser considerada suspeita, por existir motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre 
a sua imparcialidade. 

III - A isenção, a independência, o distanciamento em relação à causa concreta submetida a juízo, a equidistância sobre o 
litígio a resolver, de forma a permitir a decisão justa, são os objectivos a salvaguardar. 

IV- Os motivos sérios e graves, adequados a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do julgador, hão-de resultar de 
objectiva justificação, avaliando-se as circunstâncias invocadas pelo requerente, não pelo convencimento subjectivo deste, 
mas pela valoração objectiva das mesmas circunstâncias a partir do senso e experiência comuns, conforme juízo do cidadão 
de formação média da comunidade em que se insere o julgador. 

V - No caso presente – em que o requerente apenas invoca escrever no jornal onde a arguida desempenha funções, 
alegando ser amigo do director do jornal e de jornalistas, mas a própria sequência do texto apresentado não permite incluir 
a senhora jornalista no lote de pessoas que serão amigas do requerente –, não existe proximidade pessoal ou de estrita 
confiança com a interessada na decisão que possa fundar dúvida séria sobre a equidistância do requerente, não sendo 
afectada a sua independência vocacional, pelo que não ocorre legítimo fundamento para a escusa. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 09-11-2011, proc. n.º 100.º/11.1YFLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/04a6f00cc712a1da80257980005bbe11?OpenDocument) 

 
I - A lei processual penal assegura a imparcialidade do juiz, o direito à sua imparcialidade, através de «uma rede 

normativa de garantias, identificada com o regime das incompatibilidades, dos impedimentos, das recusas e das escusas» 
(cf. Mouraz Lopes, A Tutela da Imparcialidade Endoprocessual no Processo Penal Português, in Studia Iuridica 83, pág. 91). 
São estes, com efeito, os institutos do processo penal especificamente destinados a afastar do processo o juiz por estar 
impedido (judex inabilis) ou por correr o risco de fundadamente poder ser considerado suspeito (judex inábil) - art.º 39.º e 
ss., do CPP. 

II - Para evitar a pura chicana processual, o indevido protelamento do processo ou a inutilidade do seu uso, a lei fixou 
prazos e fases para o requerimento de recusa. 

III - O incidente de recusa – o meio processual próprio, para assegurar o direito a um juiz imparcial – só pode ser 
requerido nos termos e nos prazos previstos no art.º 44.º do CPP. Ultrapassados esses prazos e etapas processuais, 
extingue-se o direito de suscitar o incidente. 

IV - A decisão do tribunal da Relação que indeferiu o pedido de recusa deduzido não constituiu caso julgado formal 
quanto ao pedido formulado no recurso para o STJ, por ser diferente o seu fundamento, a sua causa de pedir (arts. 672.º e 
498.º do CPC). Por conseguinte, se o recorrente tinha conhecimento dos factos invocados antes da prolação do acórdão do 
tribunal do júri, o meio processual próprio para atacar a falta de isenção de magistrado era o pedido de recusa, a deduzir 
até aquele momento processual. Se o recorrente nada fez, deixou precludir a possibilidade de, com base nesses mesmos 
factos, alcançar o objectivo que, através da recusa, poderia alcançar, não podendo, por isso o tribunal da Relação, no caso 
concreto, julgar o mérito do recurso. 

V - Não configurando o recurso o meio processual próprio para reagir contra uma sentença alegadamente não imparcial, 
é de julgá-lo inadmissível, e consequentemente, deve ser rejeitado, ao abrigo do disposto no art.º 420.º, n.º 1, al. b) e 
414.º, n.º 2, do CPP. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 17-02-2011, proc. n.º 1499/08.2PBVIS.C1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/109f553011b2d91780257847005e1df2?OpenDocument) 

 
Ac. STJ de 9-12-2010 : I. Os fundamentos de dúvida sobre a imparcialidade de um juiz podem conduzir à impossibilidade 

de o juiz exercer a sua função num processo, a qual deve ser declarada independentemente de qualquer objecção suscitada 
pelos participantes processuais (impedimentos), ou podem dar aos sujeitos processuais a possibilidade de recusarem a 
intervenção do juiz - suspeições. 
II. O art. 43.º, n.º 1, do CPP não indica taxativamente os fundamentos de suspeição - e, na verdade, são várias as razões que 
podem levar a pôr em causa a capacidade de um juiz se revelar imparcial -, o que releva não é tanto o facto de o juiz 
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conseguir ou não manter a sua imparcialidade, mas defendê-lo da suspeita de a não conservar, não dando azo a qualquer 
dúvida, por esta via reforçando a confiança da comunidade nas decisões dos seus magistrados ? cf. Figueiredo Dias, Direito 
Processual Penal, 1974, págs. 303/304. 
III. É certo que o filho da requerente do pedido de escusa é estagiário de advocacia, tendo como patrono o advogado 
subscritor da motivação de recurso que deve ser apreciada pela mesma no Tribunal da Relação onde exerce funções; tal 
circunstancialismo não conforma qualquer perigo de a intervenção da requerente no julgamento do recurso ser encarada, 
pela comunidade, com desconfiança e suspeita sobre a sua imparcialidade. 
IV. Desde logo, porque na base dele, não se pode estabelecer um relacionamento especial, pessoal e directo entre a 
requerente e os associados e colaboradores da sociedade de advogados, de modo a criar a suspeita de que a requerente 
não seja capaz de conservar a sua imparcialidade nos processos em que qualquer deles tenha intervenção e, por outro lado, 
o relacionamento do filho da requerente com a mesma sociedade, particularmente com o advogado seu patrono, não só 
não se reflecte, directamente, na esfera pessoal da requerente, como não implica, ainda que na perspectiva exclusiva do 
filho da requerente, uma qualquer forma de dependência pessoal condicionante de lhe ser atribuído o título de advogado - 
cf. arts. 184.º, 185.º, n.º 1, 186.º, n.ºs 4 e 5, todos do EOA. 
V - Diferente seria se o próprio filho da requerente, ainda que sob orientação do patrono, exercesse funções próprias de 
advogado no processo em causa - cf. art. 189.º, n.º 1, al. b), do mencionado Estatuto. 
VI - Uma vez que as razões em que se funda o pedido de escusa não consubstanciam um condicionalismo adequado a que a 
sua intervenção no julgamento do recurso do Proc. n.º(..), possa ser encarada com desconfiança sobre a sua imparcialidade, 
de modo a que haja a necessidade de a defender de qualquer suspeita de não ser capaz de a conservar, indefere-se o 
pedido. 

 
I - A CRP consagra no seu art.º 32.º, n.º 9, como uma das garantias do processo penal, o princípio do juiz natural, cujo 

alcance é o de proibir a designação arbitrária de um juiz ou tribunal para decidir um caso submetido a juízo, em ordem a 
assegurar uma decisão imparcial e isenta. 

II - O juiz que irá intervir em determinado processo penal é aquele que resultar da aplicação de normas gerais e 
abstractas contidas nas leis processuais e de organização judiciária sobre a repartição da competência entre os diversos 
tribunais e a respectiva composição. 

III - O juiz só pode ser afastado se a sua intervenção no processo for susceptível de pôr seriamente em causa esses 
mesmos valores de imparcialidade e isenção. Os casos em que esses valores podem perigar estão bem definidos na lei e em 
moldes que não desvirtuem aquela garantia de defesa (cf. arts. 39.º a 47.º do CPP). 

IV - Para afastar o juiz natural não é suficiente um qualquer motivo que alguém possa considerar como gerador de 
desconfiança sobre a imparcialidade do juiz. É preciso que o motivo seja sério e grave, pois o juiz natural só pode ser 
arredado se isso for exigido pela salvaguarda dos valores que a sua consagração visou garantir: imparcialidade e isenção. 
Por isso é excepcional o deferimento de um pedido de escusa (cf. neste sentido Ac. do STJ de 05-04-2000, in CJ, 2000, pág. 
244.º). 

V - No caso, não se tratando num e noutro processo dos mesmos factos, não é por se concluir que os arguidos praticaram 
ou não praticaram os factos, ou alguns dos factos, de um processo, que se perde a objectividade na decisão sobre se os 
mesmos arguidos praticaram ou não praticaram os factos, ou alguns dos factos, de outro processo. 

VI -Aliás, se a conclusão da investigação objecto de cada um dos processos fosse contemporânea, nada impediria que 
todos esses factos fossem julgados no mesmo processo e, portanto, apreciados e decididos pelos mesmos juízes, sem que 
ninguém tivesse fundamento para dizer que o juízo sobre uns podia influenciar o juízo sobre os outros. 

VII - De resto, como se vê do art.º 40.º do CPP, a lei nem sequer prevê como impedimento que, em processos diferentes, 
um juiz decida um recurso quanto a um arguido e posteriormente venha a decidir outro respeitante ao mesmo ou a co-
arguido. Assim, não havendo razão para afastar o juiz natural, é de indeferir o pedido de escusa. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 11-11-2010, proc. n.º 49/00.3JABRG.G1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c0570ee0d34c5d7b802577e40063a99e?OpenDocument
) 

 
Ac. STJ de 7-07-2010: IV. O regime de impedimentos do processo penal previsto nos arts. 39.º e 40.º, para além de 

específico, é de enumeração taxativa. Não contém lacunas que devam ser integradas por analogia. Por tal motivo, não é 
lícito recorrer ao CPC, ex vi do art. 4.º do CPP, para integração do pretenso caso omisso. 
V. O que existe no CPP é a norma do art. 43.º, n.º 1, que prevê que a intervenção de um juiz no processo possa ser recusada 
quando correr o risco de ser considerada suspeita, por existir motivo sério e grave, adequado a gerar a desconfiança sobre 
a sua imparcialidade. 
VI. Porém, o reclamante não formulou nenhum pedido de recusa. O que invocou foi um motivo de impedimento, por ter 
deduzido acusação contra o magistrado - acusação que ainda se não pode ter como assente, por não ter sido proferida 
qualquer decisão instrutória que eventualmente pronunciasse o arguido. 

 
I - A lei adjectiva penal, no seu Título I, Capítulo VI, regula a problemática atinente à capacidade do juiz, tendo em vista, 

por um lado, a obtenção das máximas garantias de objectiva imparcialidade da jurisdição e, por outro lado, assegurar a 
confiança da comunidade relativamente à administração da justiça. Trata-se de questão, pois, que tem a ver com a 
composição concreta do tribunal e não com a sua competência tout court. 

II - Em todo o caso, convirá sublinhar que o que está em questão não é a capacidade genérica do julgador, a qual deve 
existir sempre para que aquele possa exercer a função que lhe é confiada, mas sim a capacidade específica, a qual aqui se 
consubstancia na inexistência de motivo particular e especial que iniba o juiz de exercer a respectiva função num 
determinado caso com imparcialidade. 

III - Com efeito, circunstâncias específicas há que podem colidir com o comportamento isento e independente do 
julgador, pondo em causa a sua imparcialidade, bem como a confiança das «partes» e do público em geral (comunidade), 
entendendo-se que nos casos em que tais circunstâncias ocorrem há que afastar o julgador substituindo-o por outro. Tais 
circunstâncias tanto podem dar lugar à existência de impedimento como de suspeição. Vem-se entendendo que enquanto 
o impedimento afecta sempre a imparcialidade e independência do juiz, a suspeição pode ou não afectar a sua 
imparcialidade e a sua independência. 

IV - Como corolário de tal diversidade, decorre que no caso de impedimento do julgador está sempre vedada a sua 
intervenção no processo (arts. 39.º e 40.º do CPP), enquanto no caso de suspeição, tudo dependerá das razões e 
fundamentos que lhe subjazem (art.º 43.º do CPP). Por isso, no caso de impedimento deve o juiz declará-lo imediatamente 
no seu processo, sendo irrecorrível o respectivo despacho, sendo que no caso de suspeição poderá e deverá aquele 
recorrer ao tribunal competente que o escuse de intervir no processo (arts. 41.º, n.º 1, e 43.º, n.º 4, do CPP). 
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V - Tal diversidade conduziu a que o legislador optasse também por técnicas diferentes no que concerne à previsão dos 
impedimentos e suspeições. Quanto aos primeiros optou pela sua enumeração taxativa (arts. 39.º, n.º 1, e 40.º), enquanto 
que relativamente às segundas optou pela consagração de uma fórmula ampla, abrangente dos motivos que sejam 
«adequados» a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do juiz (n.º 1 do art.º 43.º), acrescida da previsão de situação 
(exemplificativa) susceptível de constituir suspeição (n.º 2 do art.º 43.º). 

VI - No caso vertente a questão a decidir é de impedimento. Entende o recorrente que a participação de um juiz da 
Relação em decisão de recurso proferida em conferência, que deveria ter sido processado como realização de audiência, 
impede-o de intervir nesta e, consequentemente, no julgamento do respectivo recurso, na sequência de decisão anulatória 
pelo mesmo proferida. 

VII - O art.º 40.º do CPP tem em vista garantir a imparcialidade do juiz enquanto elemento fundamental à integração da 
função jurisdicional, face a intervenções processuais anteriores que, pelo seu conteúdo e âmbito, considera como razão 
impeditiva de futura intervenção. O envolvimento do juiz no processo, através da sua directa intervenção enquanto 
julgador, através da tomada de decisões, o que sempre implica a formação de juízos e convicções, sendo susceptível de o 
condicionar em futuras decisões, assim afectando a sua imparcialidade objectiva, conduziu o legislador a impedi-lo de 
intervir nas situações em que a cumulação de funções processuais pode fazer suscitar no interessado, bem como na 
comunidade, apreensões e receios, objectivamente fundados. 

VIII - À luz do que fica exposto e tendo em conta todas as causas de impedimentos taxativamente previstas na lei (als. a) 
a e) do art.º 40.º), certo é constituir elemento comum de todas elas a intervenção anterior do juiz no processo, ou seja, a 
intervenção em fase anterior do processo.. 

IX - Elemento comum de todas aquelas causas de impedimento também é, obviamente, a de que subjacente aos 
impedimentos se encontra o receio de que a intervenção do juiz venha a ser considerada suspeita, por a sua imparcialidade 
se mostrar posta em causa. 

X - No caso vertente porém, não estamos perante situação em que o julgador haja tido intervenção em fase anterior do 
processo, sendo certo também não ocorrer motivo susceptível de colocar em causa a sua imparcialidade. Com efeito, a fase 
processual é a mesma. Inexiste razão geradora de desconfiança sobre a imparcialidade do juiz, posto que se trata da 
repetição de acto processual anulado pelo próprio julgador que irá proceder à sua realização, sendo que ao acto de 
anulação está subjacente motivação de índole meramente formal. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 19-05-2010, proc. n.º 36/09.6GAGMR.G1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/60590dc6f6d6927080257734005224bc?OpenDocument
) 

 
I - Vem-se entendendo que, enquanto o impedimento afecta sempre a imparcialidade e a independência do juiz, a 

suspeição pode ou não afectá-las. 
II - Daqui decorre que, no caso de impedimento, ao julgador está sempre vedada a sua intervenção no processo (arts. 

39.º e 40.º do CPP) e que, no caso de suspeição, tudo dependerá das razões e fundamentos que lhe subjazem (art.º 43.º do 
CPP). 

III - Por isso, no caso de impedimento o juiz deve declará-lo imediatamente no processo, sendo irrecorrível o respectivo 
despacho; e no caso de suspeição poderá e deverá aquele requerer ao tribunal competente que o escuse de intervir no 
processo (arts. 41.º, n.º 1, e 43.º, n.º 4, do CPP). 

IV - Tal diversidade conduziu a que o legislador optasse também por técnicas diferentes no que concerne à previsão dos 
impedimentos e das suspeições. Quanto aos primeiros optou pela sua enumeração taxativa (arts. 39.º, n.º 1, e 40.º); 
relativamente às segundas optou pela consagração de uma fórmula ampla, abrangente dos motivos que sejam 
«adequados» a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do juiz (n.º 1 do art.º 43.º), acrescida da previsão de situação 
(exemplificativa) susceptível de constituir suspeição (n.º 2 do art.º 43.º). 

V - O princípio norteador do instituto da suspeição é o de que a intervenção do juiz só corre risco de ser considerada 
suspeita caso se verifique motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade – referenciada 
em concreto ao processo em que o incidente de recusa ou escusa é suscitado –, a qual pressupõe a ausência de qualquer 
preconceito, juízo ou convicção prévios em relação à matéria a decidir ou às pessoas afectadas pela decisão. 

VI - É notório que a seriedade e a gravidade do motivo ou motivos causadores do sentimento de desconfiança sobre a 
imparcialidade do juiz só são susceptíveis de conduzir à recusa ou escusa do juiz quando objectivamente consideradas. Com 
efeito, não basta o mero convencimento subjectivo por parte do MP, do arguido, do assistente ou da parte civil, ou do 
próprio juiz, para que tenhamos por verificada a ocorrência de suspeição. E também não basta a constatação de qualquer 
motivo gerador de desconfiança sobre a imparcialidade do juiz, sendo necessário que o motivo ou motivos ocorrentes 
sejam sérios e graves. 

VII - A lei não define nem caracteriza a seriedade e a gravidade dos motivos, pelo que será a partir do senso e da 
experiência comuns que tais circunstâncias deverão ser ajuizadas. Em todo o caso, o art.º 43.º, n.º 1, do CPP não se 
contenta com um «qualquer motivo», ao invés, exige que o motivo seja duplamente qualificado, o que não pode deixar de 
significar que a suspeição só se deve ter por verificada perante circunstâncias concretas e precisas, consistentes, tidas por 
sérias e graves, irrefutavelmente reveladoras de que o juiz deixou de oferecer garantias de imparcialidade e isenção. 

VIII - No caso em apreciação o pedido de escusa vem sustentado no conhecimento que o Conselheiro instrutor teve, 
enquanto Procurador-Geral da República e Presidente do CSMP, de factos que conduziram à instauração de inquérito 
disciplinar por aquele Conselho contra o assistente, em cuja sessão esteve presente e à qual presidiu, bem como na 
circunstância de haver valorado o comportamento que subjaz àqueles factos, o que a seu ver condiciona a avaliação que 
terá de fazer sobre a ilicitude dos factos objecto da instrução, designadamente o carácter ofensivo da honra dos epítetos 
«insensato e desrespeitador» com que o arguido adjectivou o assistente na acusação do processo disciplinar que a este foi 
instaurado na sequência do referido inquérito disciplinar. 

IX - Ora, o que está em causa na instrução requerida pelo assistente é (apenas) a apreciação da ilicitude criminal do 
comportamento do arguido ao deduzir acusação contra o assistente no âmbito de processo disciplinar, concretamente ao 
referir-se ao assistente como «irresponsável e desrespeitador”. Tal julgamento, consabido que o Conselheiro instrutor não 
teve qualquer intervenção naquele processo disciplinar, nem sobre ele se pronunciou – tendo apenas conhecimento dos 
factos e comportamentos do assistente que deram origem ao inquérito disciplinar que antecedeu aquele processo, factos e 
comportamentos que avaliou e cujos juízos partilhou enquanto Procurador-Geral da República –, não se encontra exposto a 
qualquer suspeição, uma vez que aquele circunstancialismo, não consubstanciando a seriedade e a gravidade legalmente 
exigíveis, não é adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, sendo, pois, de indeferir o pedido de escusa. 

(Acórdão do STJ de 17-04-2008, proc. n.º 08P1208, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5daddbbb8772c7d48025743d0049f6b3?OpenDocument
) 
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I - O princípio do juiz natural tem por desiderato assegurar o direito fundamental de todo o cidadão a ser julgado por 

tribunal previsto como competente por lei anterior, e não ad hoc criado ou tido como competente. Como estatui o n.º 9 do 
art.º 32.º da CRP: «Nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja competência esteja fixada por lei anterior». 

II - A questão colocada pelo arguido, relacionada com o facto de, em caso de repetição do julgamento do recurso, se 
impor a participação no respectivo julgamento de outros juízes que não os subscritores do anterior, tem a sua sede própria 
de enquadramento no instituto dos impedimentos, recusas e escusas, regulado nos arts. 39.º e ss. do CPP. 

III - Tendo dois dos juízes subscritores do acórdão ora recorrido participado em acórdãos anteriores proferidos, em 
recurso, no processo, um como juiz relator, o outro como juiz adjunto, encontravam-se impedidos de intervir no 
julgamento do recurso, devendo ter declarado esse impedimento nos autos, conforme impõe o n.º 1 do art.º 41.º do CPP. 

IV - Não o tendo feito, e podendo o acto concretamente praticado ser repetido, com utilidade, o mesmo tem de ser 
considerado nulo, de acordo com o disposto no art.º 41.º, n.º 3, do CPP. 

V - Não se encontrando tal nulidade prevista em qualquer das als. do art.º 119.º, nem a sua insanabilidade cominada em 
qualquer outra disposição legal, maxime no art.º 41.º, trata-se de uma nulidade sanável, a arguir no prazo de 10 dias a 
contar do momento em que o interessado tem conhecimento do impedimento do juiz ou dele devia ter tido conhecimento. 

VI - Uma vez que o recorrente podia ter tido conhecimento do impedimento dos juízes no dia em que foi notificado do 
despacho que designou dia para a audiência relativa ao julgamento do recurso no Tribunal da Relação, ou seja, no dia 10-
09-2007 (posto que notificado por via postal registada enviada no dia 05-09-2007 – art.º 113.º, n.º 2, do CPP), sendo que 
tomou efectivo conhecimento do impedimento no dia em que teve lugar aquela audiência, isto é, no dia 17-10-2007, só no 
recurso (enviado ao tribunal em 27-11-2007, com entrada datada do dia seguinte) tendo suscitado a questão da ilegal 
participação dos juízes no acórdão ora recorrido, bem se vê que a nulidade se deve ter por sanada. 

(Acórdão do STJ de 02-04-2008, proc. n.º 08P208, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/830f41489eb5ce50802574390039f943?OpenDocument) 

 
I - O impedimento a que se refere o artigo 39.º, n.º 2, do CPP, no ponto em que representa um meio de realização do 

princípio da imparcialidade, é aplicável, enquanto princípio geral de direito, ao instrutor do processo disciplinar laboral. 
II - O n.º 5 do artigo 10.º da LCCT, in fine, constitui um afloramento desse mesmo princípio, ao permitir que a entidade 

patronal, directamente ou através do instrutor, recuse a realização de diligências, incluindo a inquirição de testemunhas, 
que se mostrem patentemente impertinentes. 

III - Nos termos das anteriores proposições, se o arguido tiver indicado como testemunha, relativamente a matéria 
alegada na resposta à nota de culpa, o próprio instrutor do processo disciplinar, cabe a este declarar nos autos se tem 
conhecimento de factos que pudessem influir na decisão final, declarando-se impedido para prosseguir na direcção do 
processo, em caso afirmativo, e abstendo-se de intervir como testemunha no caso negativo. 

IV - A recusa do instrutor em prestar depoimento com exclusivo fundamento na sua condição de instrutor, sem qualquer 
prévia avaliação da pertinência, para a descoberta da verdade, da sua participação no processo como testemunha, constitui 
nulidade insuprível e determina a ilicitude do despedimento. 

(Acórdão do STJ de 24-09-2003, proc. n.º 02S3739, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b58c1c3caf8a203380256dff003de642?OpenDocument) 
 

4- Acórdãos do TR 
 
I – A garantia constitucional de imparcialidade do juiz exige que ele não possa ter qualquer relação directa com o facto 

que lhe compete julgar, nem com as pessoas directamente interessadas no sentido da decisão a tomar. 
II – Para assegurar o respeito por essa garantia constitucional, o legislador ordinário, ao elaborar o Código de Processo 

Penal, socorreu-se de dois institutos de natureza diferente. Nos casos em que existia uma relação entre o juiz e as pessoas 
interessadas no processo, fez surgir um impedimento, instituto gerador de uma «incapacidade subjectiva, pessoal, do juiz» 
(alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 39.º do Código de Processo Penal). Nos casos em que a relação directa existente era mais 
estreita, já que se estabelecia com o próprio objecto do processo, este tipo de inabilidade seria, no entender do legislador, 
insuficiente para assegurar a imparcialidade das decisões judiciais. Por isso, ultrapassando a dimensão subjectiva do 
impedimento, estabeleceu a incompetência territorial do próprio tribunal em que o magistrado se encontrasse colocado 
(artigo 23.º). 

III – A decisão de enquadramento de cada uma destas situações num dos institutos referidos não pode deixar de ter 
estado, necessária e directamente, relacionada com as consequências neles estabelecidas para a verificação dos seus 
pressupostos que, por isso mesmo, não podem ser idênticas. 

IV - Existindo impedimento do titular, o processo deva ser remetido ao juiz que, de harmonia com as leis de organização 
judiciária, o deva substituir. 

V – Nos casos abarcados pelo artigo 23.º, uma vez que o tribunal em que o juiz exerce funções se torna territorialmente 
incompetente, o processo deva ser remetido «ao tribunal da mesma hierarquia ou espécie com sede mais próxima». 

VI – Tendo os vários juízos de um tribunal a mesma competência territorial, não se pode deixar de considerar que a 
declaração de incompetência territorial de um juízo acarreta a incompetência territorial dos restantes e a deslocação 
geográfica do processo para outro tribunal situado em diferente circunscrição territorial. 

(Acórdão do TRL, de 22-05-2003, proc. n.º 8136/2002-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e865e7713de4740880256f4d0044538c?OpenDocument
) 

 
I - Os peritos médicos estão sujeitos aos impedimentos previstos no artigo 39.º do CPP, como todos os peritos em geral, 

a que acrescem as incompatibilidades específicas preconizadas no código deontológico dos médicos. 
II - Há, assim, incompatibilidade de funções no caso do médico que actuou como perito do Tribunal, nos autos, para fins 

de exame médico e de sanidade e, também, como médico dos TLP, para concessão de baixa médica. 
III - Os exames médicos respectivos estão inquinados de nulidade, sujeita a prazo de arguição. 
IV - Ao Tribunal da Relação não compete declarar uma inconstitucionalidade por omissão e, muito menos, ao arguido 

invocá-la. 
(Acórdão do TRL, de 09-10-1996, proc. n.º 0001513, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2a160c06e1b41b578025681d00518c91?OpenDocument
) 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/830f41489eb5ce50802574390039f943?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b58c1c3caf8a203380256dff003de642?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e865e7713de4740880256f4d0044538c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e865e7713de4740880256f4d0044538c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2a160c06e1b41b578025681d00518c91?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2a160c06e1b41b578025681d00518c91?OpenDocument
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Artigo 40.º 
Impedimento por participação em processo 
Nenhum juiz pode intervir em julgamento, recurso ou pedido de revisão relativos a processo em que 

tiver: 
a) Aplicado medida de coacção prevista nos artigos 200.º a 202.º; 
b) Presidido a debate instrutório; 
c) Participado em julgamento anterior; 
d) Proferido ou participado em decisão de recurso anterior que tenha conhecido, a final, do objeto do 

processo, de decisão instrutória ou de decisão a que se refere a alínea a), ou proferido ou participado 
em decisão de pedido de revisão anterior. 

e) Recusado o arquivamento em caso de dispensa de pena, a suspensão provisória ou a forma 
sumaríssima por discordar da sanção proposta. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 40.º 
(Impedimento por participação em processo) 
Nenhum juiz pode intervir em recurso ou pedido de revisão relativos a uma decisão que tiver proferido ou em que tiver 
participado, ou no julgamento de um processo a cujo debate instrutório tiver presidido. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 40.º 
[...] 
Nenhum juiz pode intervir em recurso ou pedido de revisão relativos a uma decisão que tiver proferido ou em que tiver 
participado, ou no julgamento de um processo a cujo debate instrutório tiver presidido ou em que tiver aplicado e 
posteriormente mantido a prisão preventiva do arguido. 

- Lei n.º 3/99, de 13/01 
Artigo 40.º 
[...] 
Nenhum juiz pode intervir em recurso ou pedido de revisão relativos a uma decisão que tiver proferido ou em que tiver 
participado ou no julgamento de um processo a cujo debate instrutório tiver presidido ou em que, no inquérito ou na 
instrução, tiver aplicado e posteriormente mantido a prisão preventiva do arguido. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 e Dec. Rect. n.º 105/2007, de 09/11 
Artigo 40.º 
[...] 
Nenhum juiz pode intervir em julgamento, recurso ou pedido de revisão relativos a processo em que tiver: 
a) Aplicado medida de coacção prevista nos artigos 200.º a 202.º; 
b) Presidido a debate instrutório; 
c) Participado em julgamento anterior; 
d) Proferido ou participado em decisão de recurso ou pedido de revisão anteriores; 
e) Recusado o arquivamento em caso de dispensa de pena, a suspensão provisória ou a forma sumaríssima por discordar 
da sanção proposta. 

- Lei n.º 20/2013, de 21/02 
Artigo 40.º 
[...] 
d) Proferido ou participado em decisão de recurso anterior que tenha conhecido, a final, do objeto do processo, de decisão 
instrutória ou de decisão a que se refere a alínea a), ou proferido ou participado em decisão de pedido de revisão anterior. 
 

2- Acórdãos do TC 
 
444/2012 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 40.º, 43.º, n.º 2 e 398.º, todas do CPP, quando interpretados no sentido 

de que o juiz que concordou com a sanção proposta pelo Ministério Público em processo sumaríssimo, a qual não foi 
aceite pelo arguido, não está impedido de intervir no julgamento subsequente desse mesmo arguido. 

Extracto da fundamentação: 
São de diversa ordem as situações ou circunstâncias suscetíveis de afetar a imparcialidade do juiz em processo penal, 

podendo gerar impedimento (artigos 39.º e 40.º do CPP), ou suspeição (artigo 43.º do CPP) do juiz relativamente ao qual se 
verifiquem. O juiz deve declarar o seu impedimento (artigo 41.º do CPP), mas não pode declarar-se voluntariamente 
suspeito (artigo 43.º do CPP), estando a recusa ou a escusa sujeitas a incidente próprio, da competência do tribunal 
imediatamente superior (artigo 45.º do CPP; exceto, por razões óbvias, no Supremo Tribunal de Justiça, em que a 
competência cabe à Seção Criminal). 

Um dos tipos de impedimentos – que são taxativamente fixados, mediante enunciados descritivos – é o que resulta de 
intervenções, em momento anterior do processo, de juiz que constitua ou integre a formação de julgamento (artigo 40.º do 
CPP). É deste género a questão que no presente recurso interessa considerar. 

Os traços essenciais da evolução da jurisprudência do Tribunal a propósito da garantia de imparcialidade do tribunal em 
processo penal perante normas (ou dimensões normativas) respeitantes a intervenções deste tipo podem ver-se no Acórdão 
n.º 297/2003, disponível em www.tribunalconstitucional.pt, cuja reprodução se afigura desnecessária. Dessa jurisprudência 
se retira, como critério geral, que não deve considerar-se afetada a imparcialidade do juiz, o princípio do acusatório, ou a 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120444.html
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exigência de que o processo criminal assegure todas as garantias de defesa – parâmetros constitucionais em função dos 
quais a imparcialidade do juiz em processo penal tem sido perspetivada – por virtude de toda e qualquer intervenção 
processual anterior ao julgamento, mas somente por aquela que consista na prática de atos que, pela sua frequência, 
intensidade ou relevância, sejam idóneos a considerar o juiz comprometido com “pré-juízos” sobre as questões que tenha de 
decidir, designadamente, sobre a matéria de facto ou sobre a culpabilidade do arguido (cfr., por ultimo e fazendo apelo ao 
mesmo critério, Acórdão n.º 129/2007). 

Não parece ser substancialmente diversa a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), 
desenvolvida por referência ao artigo 6.º, n.º 1 da Convenção, segundo o qual “qualquer pessoa tem direito a que a sua 
causa seja examinada (…) por um tribunal independente e imparcial (…).”. Esta jurisprudência, que acentua a vertente 
objetiva da imparcialidade através da chamada “teoria das aparências” (justice must not only be done; it must also seen to 
be done), nos termos da qual os tribunais devem não só ser independentes e imparciais mas também aparentar aos olhos da 
comunidade essa mesma independência e imparcialidade, também não proscreve como contrário ao direito a um “tribunal 
imparcial” toda e qualquer intervenção do juiz em fase anterior do processo. Por exemplo, no acórdão Hauschildt v. 
Denmark, o TEDH foi confrontado com o caso de um cidadão dinamarquês que, tendo sido sujeito a processo-crime, invocou 
a violação do artigo 6.º, n.º 1 da Convenção pelo facto de, no que ora releva, o juiz de julgamento ter tido diversas 
intervenções na fase de investigação, designadamente aplicando e confirmando a manutenção de prisão preventiva. O 
Tribunal começou por dizer que a exigência de imparcialidade não impede, em abstrato, que um juiz com intervenções 
judiciais em momentos anteriores possa depois vir a integrar o coletivo do julgamento. No entanto, em concreto, considerou 
que a pretensão do recorrente era válida pelo facto de várias das decisões de manutenção da prisão preventiva terem sido 
adotadas com base em preceito legal que permite a aplicação de tal medida de coação quando existe uma “suspeita 
particularmente confirmada” da prática do ilícito. O TEDH ponderou que neste tipo de situações a convicção do juiz quanto 
à culpa do arguido deve apresentar um “alto grau de clareza”, pelo que a intervenção desse mesmo juiz na formação de 
julgamento não passa o teste objetivo imposto pelo princípio da imparcialidade nos termos do qual o julgador deve não só, 
efetivamente, demonstrar ser isento como também, perante a comunidade, manter uma tal aparência de isenção e 
imparcialidade. 

[…] 
A Lei n.º 48/2007, de 29 de agosto, introduziu modificações ao artigo 40.º do CPP, alargando o elenco de situações 

geradoras de impedimento. Designadamente, passou a conter a previsão expressa da impossibilidade de intervenção em 
julgamento de juiz que tenha recusado a forma sumaríssima por discordar da sanção proposta [cfr. alínea e) do artigo 40.º 
do CPP]. Como o mesmo não sucede no caso em que o reenvio para a forma de processo competente ocorra com base na 
discordância do arguido, surgiram opiniões na doutrina no sentido da inconstitucionalidade dessa “dimensão” normativa 
(cfr. Paulo Pinto de Albuquerque, que se pronunciou no sentido da inconstitucionalidade da norma, ao não prever um tal 
impedimento, por violação do artigo 32.º, n.º 5 da Constituição em Comentário do Código de Processo Penal à luz da 
Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Lisboa, Universidade Católica Editora, pp. 123). 
O mesmo entendimento é sustentado no Código de Processo Penal – Comentários e notas práticas, publicada pelos 
Magistrados do Ministério Público do Distrito Judicial do Porto (Coimbra Editora, 2009, pág. 97). 

Note-se, todavia, que há aqui que distinguir duas hipóteses: o despacho judicial que se limita a receber o requerimento 
para processo sumaríssimo e o despacho em que o juiz aceita que o processo prossiga como sumaríssimo, mas com sanção 
diversa daquela que é proposta pelo Ministério Público (n.º 2 do artigo 395.º do CPP). O caso presente integra-se na 
primeira hipótese – recebimento puro e simples do requerimento […] 

[…] 
[…] as verificações, implicita ou explicitamente efetuadas no despacho judicial previsto no n.º 1 do artigo 395.º do CPP 

que se limite a não rejeitar o requerimento do Ministério Público para aplicação da pena em processo sumaríssimo (a que o 
arguido vem a opor-se), não convertem o juiz em órgão de acusação, nem o conduzem a pré-juízos sobre a prova dos factos, 
a culpabilidade do arguido, ou a adequação da pena que objetivamente justifiquem desconfiança na sua imparcialidade 
para intervir como juiz de julgamento. 

 
147/2011 
Não julga inconstitucional a norma da alínea d) do artigo 40.º do CPP (aprovado pelo DL n.º 78/87, de 17 de Fevereiro, e 

alterado, por último, pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, rectificada, por último, pela Declaração de Rectificação n.º 
105/2007, de 9 de Novembro), quando interpretada no sentido de que o juiz que tenha participado em acórdão que 
conheceu do mérito do recurso, mas declarado nulo por inobservância de regra processual, não fica impedido de intervir 
na audiência destinada a julgar o mérito desse recurso. 

Extracto da fundamentação: 
Importa, essencialmente, relembrar a jurisprudência deste Tribunal que, a propósito de outras dimensões normativas do 

artigo 40.º do CPP, versa sobre a possibilidade de um juiz, que participou em julgamento ou decisão que apreciou o mérito 
da causa e posteriormente foi declarada nula ou anulada, vir a intervir no julgamento ou decisão que houver que realizar na 
sequência dessa invalidação. 

Destacam-se, a este respeito os seguintes arestos: 
No Acórdão n.º 399/2003, o Tribunal não julgou inconstitucionais as normas dos artigos 40.º e 43.º, n.ºs 1 e 2, do Código 

de Processo Penal, na interpretação que não abrange o impedimento do juiz de julgamento por ter participado em anterior 
julgamento no mesmo processo, o qual foi anulado por não ter sido efectuada a gravação da prova prestada oralmente em 
audiência. 

No Acórdão n.º 393/2004, decidiu-se não julgar inconstitucionais as normas dos n.ºs 1 e 2 do artigo 43.º do Código de 
Processo Penal, interpretadas no sentido de não constituir, por si só, motivo de recusa da intervenção de juízes em novo 
julgamento a sua participação em anterior julgamento, que veio a ser considerado consequentemente inválido por força da 
revogação, em recurso, de despacho que determinara o desentranhamento da contestação e do requerimento de produção 
de prova apresentados pelo arguido. 

No Acórdão n.º 324/2006, julgou-se não inconstitucional a norma contida na alínea c) do n.º 1 do artigo 122.º do Código 
de Processo Civil, interpretada no sentido de não considerar impedido de intervir na repetição do julgamento o juiz que 
decidiu a matéria de facto por decisão parcialmente anulada e proferiu a sentença consequentemente julgada sem efeito. 

Finalmente, embora a propósito de outro preceito legal, decidiu-se no Acórdão n.º 167/2007 não julgar inconstitucional a 
norma do n.º 1 do artigo 426.º-A do Código de Processo Penal, enquanto interpretada "no sentido de que é permitida a 
intervenção, no tribunal do reenvio do processo, de um dos juízes que já interviera no anterior e anulado julgamento" 
quando a anulação apenas teve por objectivo que se apurasse a situação económica e os encargos pessoais do arguido, de 
forma a ser possível tomar tais elementos em consideração para efeitos da fixação do montante da multa a aplicar. 

Em todos estes arestos, como no presente caso, está em causa o impedimento de o juiz intervir em novo julgamento 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20110147.html
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quando participou no anterior julgamento que, tendo conhecido do mérito da causa, veio a ser considerado inválido por 
razões distintas da apreciação desse mérito. Em todos estes casos – em que a anulação do primitivo julgamento era devida 
a falta de gravação da prova na audiência (Acórdão n.º 399/2003), revogação do despacho que desentranhara a 
contestação e o requerimento de prova do arguido (Acórdão n.º 393/2004), anulação parcial da decisão sobre a matéria de 
facto (Acórdão n.º 324/2006) e necessidade de apuramento da situação económica e encargos pessoais do arguido 
(Acórdão n.º 167/2007) – o Tribunal considerou que o entendimento segundo o qual o juiz que participara no primeiro 
julgamento não estava impedido de participar no novo julgamento não violava a Constituição. 

 
129/2007 
Não julga inconstitucional a norma do art.º 40.º do CPP, na versão resultante da Lei 3/99 de 13 de Janeiro, enquanto 

interpretada no sentido de permitir a intervenção simultânea, no julgamento, de juiz que, findo o primeiro interrogatório 
judicial do arguido detido, decretou a sua prisão preventiva e de juiz que, no decorrer do inquérito, manteve a prisão 
preventiva e, posteriormente à acusação, indeferiu o pedido da sua revogação. Consequentemente, nega-se provimento ao 
recurso, confirmando a decisão recorrida quanto à questão de inconstitucionalidade. 

Extracto da fundamentação: 
O Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre esta matéria, conforme amplamente refere a Relação de Lisboa na 

decisão em causa. 
Começou por entender (Acórdão n.º 186/98, in DR I-A de 20 de Março de 1998) que o artigo 40º do Código de Processo 

Penal, na sua anterior versão, na parte em que permitia a intervenção no julgamento do juiz que, na fase de inquérito, 
decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva do arguido, era inconstitucional por violação do artigo 32º nº 5 da 
Constituição da República. 

Para justificar o juízo de inconstitucionalidade, o citado Acórdão n.º 186/98, recorrendo fundamentalmente ao texto de 
um dos três acórdãos invocados como fundamento para o pedido de generalização então apreciado, o Acórdão nº 935/96 
(Diário da República, II Série, de 11 de Dezembro de 1996) […] 

No Acórdão n.º 29/99 (Diário da República, II Série, de 12 de Março de 1999), julgou-se não inconstitucional “a norma do 
artigo 40º do Código de Processo Penal, na versão dada pelo Decreto-Lei nº 78/87, de 17 de Fevereiro, quando interpretada 
no sentido de não prescrever sempre o impedimento de intervenção no julgamento do juiz que determinou, anteriormente, 
a manutenção da prisão preventiva aplicada ao arguido, ao abrigo do disposto no artigo 213º do mesmo Código”. 

Estava então em causa a manutenção da prisão preventiva decretada por outro juiz “no segundo reexame trimestral, 
após a dedução da acusação na fase final do inquérito”, que se entendeu que “não conduz, por si só, a essa intensa 
convicção de que o crime foi praticado nem exige, constitucionalmente, pelo seu grau, a criação de obstáculos formais a 
que, por essa via, se produzam pré-juízos relativamente à culpabilidade do arguido”. 

No Acórdão nº 338/99 (disponível em www.tribunalconstitucional.pt), julgou-se não inconstitucional a norma, contida na 
mesma versão do artigo 40º, “quando interpretado no sentido de permitir a intervenção no julgamento do juiz que, findo o 
primeiro interrogatório judicial do arguido detido, decretou a prisão preventiva, não tendo tido ulteriormente qualquer 
outra intervenção no decurso do inquérito”. 

O Acórdão n.º 423/2000 (Diário da República, II Série, de 20 de Novembro de 2000), tomando já como referência a 
redacção dada ao artigo 40º pelo Decreto-Lei nº 58/95, de 25 de Agosto, julgou não inconstitucional a norma dele constante 
“quando interpretado no sentido de permitir a intervenção no julgamento do juiz que, findo o primeiro interrogatório 
judicial do arguido detido, determinou a respectiva libertação, mediante a adopção de medidas de coacção não privativas 
da liberdade, medidas de coacção que posteriormente manteve no momento em que recebeu a acusação e marcou o dia 
para o julgamento”. 

Frisando que nos anteriores acórdãos se tinha entendido “repetidamente” que “um juízo de inconstitucionalidade da 
norma que permita a intervenção no julgamento do juiz que participou numa fase anterior, por violação do artigo 32º, nº 5, 
da Constituição, pressupõe que as intervenções do juiz - pela sua frequência, intensidade ou relevância - sejam aptas a 
razoavelmente permitir que se formule uma dúvida séria sobre as condições de isenção e imparcialidade desse mesmo juiz 
ou a gerar uma desconfiança geral sobre essa mesma imparcialidade e independência”, observou-se que “a simples decisão 
pela manutenção do quadro existente em termos de medidas de coacção, no momento do recebimento da acusação, não é 
suficiente para, por si só ou em conjugação com a intervenção anterior, conduzir à formulação de uma dúvida séria, 
razoável, objectiva sobre as condições de isenção e imparcialidade do juiz ou a gerar uma desconfiança geral da 
comunidade sobre essa mesma isenção e imparcialidade, termos em que não se verifica a alegada violação 
inconstitucionalidade.” 

Mais recentemente, no Acórdão n.º 297/2003 (DR II Série de 3 de Outubro de 2003), o Tribunal manteve o entendimento 
de julgar não inconstitucional a norma do mencionado artigo 40º do Código de Processo Penal interpretada no sentido de 
permitir a intervenção em julgamento do juiz que, no início do inquérito, interrogou os arguidos que lhe são apresentados 
detidos e decretou prisão preventiva desses arguidos, autorizando no mesmo dia uma busca domiciliária. Neste acórdão, 
sublinhando que as duas intervenções do juiz – interrogatório do arguido e autorização da busca – tiveram uma função 
predominantemente garantística que visaram assegurar a tutela dos direitos fundamentais dos arguidos, o Tribunal 
ponderou: 

Em suma, as intervenções processuais do julgador na fase de inquérito nem o converteram em órgão de acusação, nem 
pela sua frequência, intensidade ou relevância, o conduzem a pré-juízos ou pré-compreensões sobre a culpabilidade dos 
arguidos que firam a sua objectividade e isenção. 

[…] 
Pode, portanto, concluir-se que o Tribunal Constitucional tem mantido o entendimento de que a prática de actos 

isolados durante o inquérito não constitui, em princípio, causa de quebra objectiva da imparcialidade do juiz, 
determinante do seu impedimento no julgamento. 

 
581/2004 
Não julga inconstitucionais os artigos 39.º, 1, alínea c), e 40.º do CPP, artigo 2.º do Regime Geral das Contra-Ordenações 

Laborais e artigo 41.º do DL 433/82, de 27 de Outubro, quando interpretados no sentido da inaplicabilidade dos dois 
primeiros a casos em que o autor da decisão de um processo de contra-ordenação laboral confirmou, anteriormente, o 
auto de notícia levantado ao destinatário dessa decisão. 

 
399/2003 
Não julga inconstitucional a normas dos artigos 40.º e 43.º, n.º 1 e 2, do CPP, no segmento que permite que os arguidos 

possam ser julgados por juízes que antes já haviam participado num primeiro julgamento, do qual houve sentença, 
anulado com a finalidade de se proceder à documentação das declarações prestadas em audiência. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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297/2003 
Não julga inconstitucional a norma constante do art.º 40.º do CPP, interpretado no sentido de permitir a intervenção 

como julgadora da juíza que na fase inicial do inquérito, e, no mesmo dia, procedeu ao interrogatório inicial dos 
arguidos, decretou a prisão preventiva desses arguidos e autorizou a realização de buscas, assinando os respectivos 
mandados. 

 
423/2000 
Não julga inconstitucional a norma constante do art.º 40.º do CPP, na versão introduzida pelo DL 58/98, de 25 de Agosto, 

quando interpretado no sentido de permitir a intervenção no julgamento do juiz que, findo o primeiro interrogatório 
judicial do arguido detido, determinou a respectiva libertação, mediante adopção de medidas de coacção não privativas 
da liberdade, medidas de coacção que posteriormente manteve no momento em que recebeu a acusação e marcou o dia 
para o julgamento. 

 
338/1999 
Não julga inconstitucional a norma constante do art.º 40.º do CPP, na versão dada pelo DL 78/87, de 17 de Fevereiro, 

quando interpretado no sentido de permitir a intervenção no julgamento do juiz que, findo o primeiro interrogatório 
judicial do arguido detido, decretou a prisão preventiva, não tendo ulteriormente qualquer outra intervenção no decurso 
do inquérito. 

 
75/1999 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 40.º do CPP, ao permitir que o juiz que presidiu ao debate instrutório e 

pronunciou o arguido venha a proferir despacho de rejeição liminar do recurso interposto da decisão final do colectivo (de 
que não fez parte). 

 
29/1999 
Não julga inconstitucional a norma constante do art.º 40.º do CPP, na versão dada pelo DL 78/87, de 17 de Fevereiro, 

quando interpretado no sentido de não prescrever sempre o impedimento de intervenção no julgamento do juiz que 
determinou, anteriormente, a manutenção da prisão preventiva aplicada ao arguido, ao abrigo do disposto no art.º 213.º 
do mesmo Código. 

 
186/1998 
Declara, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da norma constante do artigo 40.º do CPP na parte em 

que permite a intervenção no julgamento do juiz que, na fase de inquérito, decretou e posteriormente manteve a prisão 
preventiva do arguido, por violação do artigo 32.º, n.º 5, da Constituição da República Portuguesa. 

Nota: os Acs. 105/1998, 481/1997, 284/1997, 935/1996 julgaram inconstitucional a aludida norma e pelo mesmo 
motivo. 

 
706/1997 
Julga inconstitucional o art.º 40.º do CPP, na parte em que permite a intervenção no julgamento do juiz que, na fase de 

inquérito, decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva do arguido e ainda na parte em que permite idêntica 
intervenção do juiz que na mesma fase classificou o processo como de excepcional complexidade devido ao carácter 
altamente organizado do crime, para os efeitos do 3 do art.º 215.º do CPP, ou ordenou ou autorizou escutas telefónicas e 
apreciou a relevância das mesmas para a prova. 

 
656/1997 
Julga inconstitucional a norma constante do art.º 40.º do CPP na parte em que permite a intervenção no julgamento do 

juiz que, na fase de inquérito, decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva de um dos co-arguidos, por 
violação do art.º 32.º, 5, da Constituição. 

 
114/1995 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 40.º do CPP no segmento que estabelece que nenhum juiz pode intervir no 

julgamento de um processo a cujo debate instrutório tiver presidido e na medida em que permite a intervenção no 
julgamento do juiz que, na fase de inquérito, autorizou uma busca domiciliária à residência do arguido. 

 
3- Acórdãos do STJ 

 
I - A actual redacção do art.º 40.º, al. d), do CPP, é clara no segmento que cinge o impedimento ao conhecimento, a 

final, pelo mesmo juiz, do mérito da causa, do objecto do processo, pondo fim à relação punitiva, termo ao processo, pelo 
seu encerramento ou arquivamento. 

II - No caso em apreço, a intervenção do Desembargador que os arguidos recusaram posicionou-se numa postura de 
anulação de julgamento, em que se limitou, formando-se caso julgado formal sobre esse ponto, a exarar acórdão com o 
objectivo de a 1.ª instância complementar a prova, com outras, mormente a inquirição de testemunhas em julgamento, 
não indicando qualquer sentido decisório e não valorando o depoimento, o que cabia à 1.ª instância, em razão da 
imediação, oralidade e contraditório. 

III - Não existe, assim, impedimento do mesmo, por suspeita séria de parcialidade. 
IV - Acresce que a atribuição, sem distribuição, do recurso, atenta a nulidade verificada, suprida em 1.ª instância, por 

força do art.º 426.º, n.º 4, do CPP, não agrava em nada a posição dos recorrentes, tendo o legislador considerado esta 
norma procedimental como a forma mais prática de encaminhar em novo recurso o processo, em caso de anterior reenvio, 
e também como a mais vantajosa, ciente que estava da hipótese de impedimento a que poderia dar lugar. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 18-07-2014, proc. n.º 40/11.4GTPTG.E2-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1cfffd9318d1209380257d490049c847?OpenDocument) 

 
I - Os pedidos de recusa e escusa, na medida em que põem em causa a imparcialidade da justiça e o princípio do juiz 

natural, pressupõem situações excepcionais, fundadas em suspeita séria e grave, objectivamente adequada a gerar 
desconfiança sobre a imparcialidade na administração da justiça em determinado caso concreto, que só pela ponderação 
do circunstancialismo concreto se poderá decidir. 
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II -No caso, estamos perante a questionada e denominada imparcialidade objectiva: intervenção processual, em fase 
anterior do mesmo processo, que não integra motivo de impedimento nos termos do art.º 40.º do CPP. 

III -Perante os factos invocados como fundamento da recusa requerida (ter sido realizada a conferência, sem 
previamente ter sido realizada a audiência de julgamento que havia sido requerida), não é de admitir a susceptibilidade, do 
ponto de vista do cidadão médio da comunidade onde se insere o julgador, face à motivação apresentada, de ocorrer 
desconfiança sobre a imparcialidade dos juízes desembargadores recusados, ou de ser posta em causa a confiança geral na 
objectividade da jurisdição exercida por esses mesmos juízes, no processo em que intervieram (sendo que quando foi 
arguida a irregularidade a mesma foi julgada verificada e declarada sem efeito a conferência). 

IV -Os magistrados recusados, ao intervirem no julgamento do recurso assinalado nos autos, actuaram no âmbito da sua 
competência jurisdicional, e no escrupuloso exercício da sua função judicial, na administração da justiça do caso concreto, 
em que a irregularidade advinda e declarada na tramitação da causa, não belisca com as exigências de imparcialidade da 
administração da justiça pelos mesmo juízes desembargadores, inexistindo risco de ser considerada suspeita a intervenção 
no julgamento na forma requerida, desses mesmos juízes que haviam actuado no processo sem ter em conta a forma 
requerida por não existir motivo sério, grave, adequado a gerar a desconfiança sobre a sua imparcialidade, justificativo da 
sua recusa. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 10-04-2014, proc. n.º 287.º/12.6JACBR.C1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2eeeec6e7528d8e380257d5100570727?OpenDocument
) 

 
I - No caso de nulidade de acórdão que não deva ser suprida pelo STJ, como é, por regra, o da nulidade por omissão de 

pronúncia, o processo baixa «a fim de se fazer a reforma da decisão anulada, pelos mesmos juízes, quando possível», como 
prescreve o art.º 731.º, n.º s 1 e 2, do CPC. 

II - Consequentemente, não tem aqui aplicação a norma da al. d) do art.º 40.º do CPP. Aliás, os recursos objecto dos 
sucessivos acórdãos da Relação são os mesmos desde o início. As sucessivas anulações decretadas pelo STJ e os 
consequentes novos acórdãos do Tribunal da Relação não têm, com efeito, o condão de os alterar, subjectiva ou 
objectivamente. 

III - A (alegada) «ineficácia» dos Juízes Desembargadores em cumprir o determinado pelo STJ não figura entre as causas 
de impedimento, ainda que por participação em processo, como decorre da simples leitura quer do art.º 39.º, quer do 
art.º 40.º do CPP. 

IV -O requerimento para declaração de impedimento tem de ter dirigido aos Magistrados visados, conforme resulta do 
n.º 2, parte final, do art.º 41.º do CPP. O tribunal superior não pode declarar o impedimento de juiz do tribunal inferior 
senão em recurso do despacho deste que não tenha reconhecido o impedimento que lhe foi oposto (cf., neste sentido, o 
Ac. do STJ de 29-04-98, in CJ. Acs. STJ, Ano VI, Tomo 2, pág. 187.º). 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 27-02-2013, proc. n.º 36/06.8YRLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/33d006c546f79ad980257b24005f57f5?OpenDocument) 

 
I - Circunstâncias específicas existem que podem colidir com o comportamento isento e independente do julgador, 

pondo em causa a sua imparcialidade, bem como a confiança das «partes» e do público em geral (comunidade), 
entendendo-se que nos casos em que tais circunstâncias ocorrem há que afastar o julgador substituindo-o por outro. Tais 
circunstâncias tanto podem dar lugar à existência de impedimento como de suspeição. Vem-se entendendo que enquanto 
o impedimento afecta sempre a imparcialidade e a independência do juiz, a suspeição pode ou não afectar a sua 
imparcialidade e a sua independência. 

II - Como corolário de tal diversidade, decorre que no caso de impedimento ao julgador está sempre vedada a sua 
intervenção no processo (arts. 39.° e 40.° do CPP), enquanto no caso de suspeição, tudo dependerá das razões e 
fundamentos que lhe subjazem (art.º 43.° do CPP). Por isso, no caso de impedimento deve o juiz declará-lo imediatamente 
no processo, sendo irrecorrível o respectivo despacho, sendo que no caso de suspeição poderá e deverá aquele requerer ao 
tribunal competente que o escuse de intervir no processo (arts. 41.°, n.º 1, e 43.°, n.º 4, do CPP). 

III - Tal diversidade conduziu a que o legislador optasse também por técnicas diferentes no que concerne à previsão dos 
impedimentos e das suspeições. Quanto aos primeiros optou pela sua enumeração taxativa (arts. 39.°, n.º 1, e 40.º, do 
CPP), enquanto que relativamente às segundas optou pela consagração de uma fórmula ampla, abrangente dos motivos 
que sejam «adequados» a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do juiz (n.º 1 do art.º 43.° do CPP), acrescida da 
previsão de situação (exemplificativa) susceptível de constituir suspeição (n.º 2 do art.º 43.° do CPP). 

IV - Com efeito, preceitua o n.º 1 do art.º 43.° do CPP, que a intervenção do juiz no processo pode ser recusada quando 
correr o risco de ser considerada suspeita, por existir motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua 
imparcialidade, estabelecendo o n.º 2 que pode constituir fundamento de recusa, nos termos do n.º 1, a intervenção do juiz 
noutro processo ou em fases anteriores do mesmo processo fora dos casos do art.º 40.º do CPP. 

V - No caso vertente a questão a decidir é de suspeição, pois a requerente entende que a apreciação que terá de fazer 
sobre os factos que são objecto do processo em que é arguida LO poderá gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, 
visto que conhece particularmente aqueles factos na qualidade de Presidente da Direcção da Associação (…), porquanto 
aquela associação foi contactada para dar apoio jurídico à arguida. 

VI - O princípio norteador do instituto da suspeição é o de que a intervenção do juiz só corre risco de ser considerada 
suspeita, caso se verifique motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, imparcialidade 
referenciada em concreto ao processo em que o incidente de recusa ou escusa é suscitado, a qual pressupõe a ausência de 
qualquer preconceito, juízo ou convicção prévios em relação à matéria a decidir ou às pessoas afectadas pela decisão. 

VII - É notório que a seriedade e gravidade do motivo ou motivos causadores do sentimento de desconfiança sobre a 
imparcialidade do juiz, só são susceptíveis de conduzir à recusa ou escusa do juiz quando objectivamente consideradas. 
Com efeito, não basta o mero convencimento subjectivo por parte do MP, arguido, assistente ou parte civil ou do próprio 
juiz, para que tenhamos por verificada a ocorrência de suspeição. Por outro lado, como a própria lei impõe, não basta a 
constatação de qualquer motivo gerador de desconfiança sobre a imparcialidade do juiz, sendo certo ser necessário que o 
motivo ou motivos ocorrentes sejam sérios e graves. 

VIII - A lei não define nem caracteriza a seriedade e a gravidade dos motivos, pelo que será a partir do senso e da 
experiência comuns que tais circunstâncias deverão ser ajuizadas. Em todo o caso, certo é que o preceito do art.º 43.°, n.º l, 
do CPP, não se contenta com um «qualquer motivo», ao invés, exige que o motivo seja duplamente qualificado (sério e 
grave), o que não pode deixar de significar que a suspeição só se deve ter por verificada perante circunstâncias concretas e 
precisas, consistentes, tidas por sérias e graves, irrefutavelmente reveladoras de que o juiz deixou de oferecer garantias de 
imparcialidade e isenção. 

IX - Tendo em consideração que a Juíza Desembargadora requerente, enquanto Presidente da Associação (…), foi 
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contactada para dar apoio jurídico à arguida LO e tem conhecimento particular dos factos relativos ao processo em que 
aquela é arguida, é de concluir que a sua participação enquanto relatora do recurso interposto naquele processo é 
susceptível de gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 05-12-2012, proc. n.º 1454/12.8PAALM-A.L1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7651954a269b25b480257acd00411944?OpenDocument
) 

 
I - O art.º 40.º do CPP assume uma específica dimensão processual que tem por objectivo essencial o de assegurar uma 

das finalidades últimas do processo penal que é o da garantia da imparcialidade que caracteriza o processo justo a que tem 
direito qualquer arguido. 

II - O funcionamento da tutela da imparcialidade, ínsito na reformulação operada no art.º 40.º do CPP, não tem 
cabimento quando está em causa a mera supressão de causas de nulidade detectadas na decisão e não uma nova 
apreciação da matéria de facto. 

III - Como decidiu o Ac. do TC n.º 147.º/2011 não é inconstitucional a norma da al. d) do art.º 40.º do CPP (aprovado 
pelo DL 78/87 e alterado, por último, pela Lei 48/2007), quando interpretada no sentido de que o juiz que tenha 
participado em acórdão que conheceu do mérito do recurso, mas declarado nulo por inobservância de regra processual, 
não fica impedido de intervir na audiência destinada a julgar o mérito desse recurso. 

IV - O colectivo que subscreveu a decisão recorrida não estava impedido de intervir na sua elaboração por ter participado 
na elaboração do primitivo acórdão do Tribunal da Relação, que se limitou a declarar nulo um segmento da prova e, 
consequentemente, a declarar nulo o acórdão recorrido a fim de ser substituído por um outro que não valore essa prova. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 27-06-2012, proc. n.º 127.º/10.0JABRG.G2.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/318098074779316080257aa100366960?OpenDocument
) 

 
I -No caso dos autos, o STJ anulou parcialmente a decisão do Tribunal da Relação, porquanto entendeu que este Tribunal 

não se tinha pronunciado em relação a matéria de facto cuja sindicância lhe tinha sido solicitada pelo recorrente. Ao 
mesmo Tribunal foi, então, solicitado que apreciasse matéria em relação à qual não o tinha feito, tendo omitido qualquer 
juízo valorativo. 

II - A pronúncia feita na decisão recorrida, emitida na sequência da determinação do STJ, não tem subjacente uma 
decisão anterior sobre a mesma matéria, mas sim uma omissão pura e simples, ou seja, a inexistência de uma valoração 
substancial sobre uma parte do objecto do recurso, o que consubstancia uma patologia concretizada na omissão praticada. 

III - Sendo assim, foi essa a razão pela qual o Ac. do STJ na sequência do qual foi proferida a decisão recorrida, 
expressamente ordena a repetição do julgamento no tribunal recorrido, por forma a conhecer-se dos factos sobre os quais 
recaiu a omissão praticada. 

IV -Entende-se, pois, que o funcionamento da tutela da imparcialidade, ínsito na reformulação operada no art.º 40.º do 
CPP, exige que a decisão de recurso proferida previamente pelo juiz impedido tenha subjacente uma coincidência, ainda 
que parcial, das mesmas decisões. No caso vertente, a situação é distinta uma vez que a patologia existente é exactamente 
o facto de o tribunal não ter decidido, ou seja, não ter apreciado a questão sobre a qual é agora chamado a pronunciar-se. 

V - Acresce que a existir impedimento, a nulidade em causa estaria sanada. Não se encontrando a nulidade em causa 
prevista em qualquer das alíneas do art.º 119.º do CPP, nem se mostrando cominada a sua insanabilidade em qualquer 
outra disposição legal, trata-se de nulidade sanável, da qual o recorrente podia ter conhecimento na data em que foi 
notificado da decisão, mas que só veio a arguir quando interpôs recurso da mesma, consequentemente depois de 
ultrapassado o prazo de arguição, nos termos dos arts. 120.º e 121.º do CPP. 

VI -Indica o recorrente que, invocado o impedimento nos termos do art.º 40.º do CPP, deveria o Juiz Relator decidir no 
prazo de 5 dias, nos termos do n.º 2 do art.º 41.º do CPP, o que não aconteceu no caso sub judice. Porém, importa não 
confundir a irregularidade relativa ao não cumprimento de um prazo processual e a nulidade inscrita na prática de um acto 
por juiz impedido, tal como prevê o art.º 41.º, n.º 3 do citado diploma. 

VII - O facto de a decisão sobre o impedimento não ter sido oportunamente decidida não tem qualquer efeito anulatório 
em relação ao acto processual em que é praticado com observância dos ditames da legalidade formal e substancial. No caso 
em que eventual irregularidade não afecte a regularidade formal e substancial de nenhum acto processual, a sua 
declaração não pode ter quaisquer outros efeitos que não a mera constatação da sua existência. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 26-10-2011, proc. n.º 19/05.5JELSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d56f2f3a126f39558025794c00534464?OpenDocument) 

 
I - A CRP consagra no seu art.º 32.º, n.º 9, como uma das garantias do processo penal, o princípio do juiz natural, cujo 

alcance é o de proibir a designação arbitrária de um juiz ou tribunal para decidir um caso submetido a juízo, em ordem a 
assegurar uma decisão imparcial e isenta. 

II - O juiz que irá intervir em determinado processo penal é aquele que resultar da aplicação de normas gerais e 
abstractas contidas nas leis processuais e de organização judiciária sobre a repartição da competência entre os diversos 
tribunais e a respectiva composição. 

III - O juiz só pode ser afastado se a sua intervenção no processo for susceptível de pôr seriamente em causa esses 
mesmos valores de imparcialidade e isenção. Os casos em que esses valores podem perigar estão bem definidos na lei e em 
moldes que não desvirtuem aquela garantia de defesa (cf. arts. 39.º a 47.º do CPP). 

IV - Para afastar o juiz natural não é suficiente um qualquer motivo que alguém possa considerar como gerador de 
desconfiança sobre a imparcialidade do juiz. É preciso que o motivo seja sério e grave, pois o juiz natural só pode ser 
arredado se isso for exigido pela salvaguarda dos valores que a sua consagração visou garantir: imparcialidade e isenção. 
Por isso é excepcional o deferimento de um pedido de escusa (cf. neste sentido Ac. do STJ de 05-04-2000, in CJ, 2000, pág. 
244.º). 

V - No caso, não se tratando num e noutro processo dos mesmos factos, não é por se concluir que os arguidos praticaram 
ou não praticaram os factos, ou alguns dos factos, de um processo, que se perde a objectividade na decisão sobre se os 
mesmos arguidos praticaram ou não praticaram os factos, ou alguns dos factos, de outro processo. 

VI -Aliás, se a conclusão da investigação objecto de cada um dos processos fosse contemporânea, nada impediria que 
todos esses factos fossem julgados no mesmo processo e, portanto, apreciados e decididos pelos mesmos juízes, sem que 
ninguém tivesse fundamento para dizer que o juízo sobre uns podia influenciar o juízo sobre os outros. 

VII - De resto, como se vê do art.º 40.º do CPP, a lei nem sequer prevê como impedimento que, em processos 
diferentes, um juiz decida um recurso quanto a um arguido e posteriormente venha a decidir outro respeitante ao 
mesmo ou a co-arguido. Assim, não havendo razão para afastar o juiz natural, é de indeferir o pedido de escusa. 
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(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 11-11-2010, proc. n.º 49/00.3JABRG.G1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c0570ee0d34c5d7b802577e40063a99e?OpenDocument
) 

 
I - A lei adjectiva penal, no seu Título I, Capítulo VI, regula a problemática atinente à capacidade do juiz, tendo em vista, 

por um lado, a obtenção das máximas garantias de objectiva imparcialidade da jurisdição e, por outro lado, assegurar a 
confiança da comunidade relativamente à administração da justiça. Trata-se de questão, pois, que tem a ver com a 
composição concreta do tribunal e não com a sua competência tout court. 

II - Em todo o caso, convirá sublinhar que o que está em questão não é a capacidade genérica do julgador, a qual deve 
existir sempre para que aquele possa exercer a função que lhe é confiada, mas sim a capacidade específica, a qual aqui se 
consubstancia na inexistência de motivo particular e especial que iniba o juiz de exercer a respectiva função num 
determinado caso com imparcialidade. 

III - Com efeito, circunstâncias específicas há que podem colidir com o comportamento isento e independente do 
julgador, pondo em causa a sua imparcialidade, bem como a confiança das «partes» e do público em geral (comunidade), 
entendendo-se que nos casos em que tais circunstâncias ocorrem há que afastar o julgador substituindo-o por outro. Tais 
circunstâncias tanto podem dar lugar à existência de impedimento como de suspeição. Vem-se entendendo que enquanto 
o impedimento afecta sempre a imparcialidade e independência do juiz, a suspeição pode ou não afectar a sua 
imparcialidade e a sua independência. 

IV - Como corolário de tal diversidade, decorre que no caso de impedimento do julgador está sempre vedada a sua 
intervenção no processo (arts. 39.º e 40.º do CPP), enquanto no caso de suspeição, tudo dependerá das razões e 
fundamentos que lhe subjazem (art.º 43.º do CPP). Por isso, no caso de impedimento deve o juiz declará-lo imediatamente 
no seu processo, sendo irrecorrível o respectivo despacho, sendo que no caso de suspeição poderá e deverá aquele 
recorrer ao tribunal competente que o escuse de intervir no processo (arts. 41.º, n.º 1, e 43.º, n.º 4, do CPP). 

V - Tal diversidade conduziu a que o legislador optasse também por técnicas diferentes no que concerne à previsão dos 
impedimentos e suspeições. Quanto aos primeiros optou pela sua enumeração taxativa (arts. 39.º, n.º 1, e 40.º), enquanto 
que relativamente às segundas optou pela consagração de uma fórmula ampla, abrangente dos motivos que sejam 
«adequados» a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do juiz (n.º 1 do art.º 43.º), acrescida da previsão de situação 
(exemplificativa) susceptível de constituir suspeição (n.º 2 do art.º 43.º). 

VI - No caso vertente a questão a decidir é de impedimento. Entende o recorrente que a participação de um juiz da 
Relação em decisão de recurso proferida em conferência, que deveria ter sido processado como realização de audiência, 
impede-o de intervir nesta e, consequentemente, no julgamento do respectivo recurso, na sequência de decisão anulatória 
pelo mesmo proferida. 

VII - O art.º 40.º do CPP tem em vista garantir a imparcialidade do juiz enquanto elemento fundamental à integração da 
função jurisdicional, face a intervenções processuais anteriores que, pelo seu conteúdo e âmbito, considera como razão 
impeditiva de futura intervenção. O envolvimento do juiz no processo, através da sua directa intervenção enquanto 
julgador, através da tomada de decisões, o que sempre implica a formação de juízos e convicções, sendo susceptível de o 
condicionar em futuras decisões, assim afectando a sua imparcialidade objectiva, conduziu o legislador a impedi-lo de 
intervir nas situações em que a cumulação de funções processuais pode fazer suscitar no interessado, bem como na 
comunidade, apreensões e receios, objectivamente fundados. 

VIII - À luz do que fica exposto e tendo em conta todas as causas de impedimentos taxativamente previstas na lei (als. a) 
a e) do art.º 40.º), certo é constituir elemento comum de todas elas a intervenção anterior do juiz no processo, ou seja, a 
intervenção em fase anterior do processo. 

IX - Elemento comum de todas aquelas causas de impedimento também é, obviamente, a de que subjacente aos 
impedimentos se encontra o receio de que a intervenção do juiz venha a ser considerada suspeita, por a sua imparcialidade 
se mostrar posta em causa. 

X - No caso vertente porém, não estamos perante situação em que o julgador haja tido intervenção em fase anterior do 
processo, sendo certo também não ocorrer motivo susceptível de colocar em causa a sua imparcialidade. Com efeito, a fase 
processual é a mesma. Inexiste razão geradora de desconfiança sobre a imparcialidade do juiz, posto que se trata da 
repetição de acto processual anulado pelo próprio julgador que irá proceder à sua realização, sendo que ao acto de 
anulação está subjacente motivação de índole meramente formal. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 19-05-2010, proc. n.º 36/09.6GAGMR.G1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/60590dc6f6d6927080257734005224bc?OpenDocument
) 

 
I - O art.º 40.º do CPP tem em vista garantir a imparcialidade do juiz enquanto elemento fundamental à integração da 

função jurisdicional, face a intervenções processuais anteriores que, pelo seu conteúdo e âmbito, considera como razão 
impeditiva de futura intervenção. 

II - O envolvimento do juiz no processo, através da sua directa intervenção enquanto julgador, através da tomada de 
decisões, o que sempre implica a formação de juízos e convicções, sendo susceptível de o condicionar em futuras decisões, 
assim afectando a sua imparcialidade objectiva, conduziu o legislador a impedi-lo de intervir nas situações em que a 
cumulação de funções processuais pode fazer suscitar no interessado, bem como na comunidade, apreensões e receios, 
objectivamente fundados. 

III - Tendo em conta todas as causas de impedimento taxativamente previstas na lei (als. a) a e) do art.º 40.º), certo é 
constituir elemento comum de todas elas a intervenção anterior do juiz do processo, ou seja, a intervenção em fase 
anterior do processo. 

IV - No caso de um juiz da Relação ter participado em decisão de recurso proferido em conferência, que deveria ter sido 
processado com realização de audiência, não existe impedimento para intervir nesta e, consequentemente, no julgamento 
do respectivo recurso, na sequência de decisão anulatória pelo mesmo proferida, pois não estamos perante situação em 
que o julgador haja tido intervenção em fase anterior do processo, sendo certo que também não ocorre motivo susceptível 
de colocar em causa a sua imparcialidade. 

V - Com efeito, a fase processual é a mesma. Por outro lado, inexiste razão geradora de desconfiança sobre a 
imparcialidade do juiz, posto que se trata da repetição de acto processual anulado pelo próprio julgador que irá proceder à 
sua realização, sendo certo que ao acto de anulação está subjacente motivação de índole meramente formal. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 10-03-2010, proc. n.º 36/09.6GAGMR.G1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b30252d593593c6b802576fc003ce1d7?OpenDocument) 

 
I - Vem-se entendendo que, enquanto o impedimento afecta sempre a imparcialidade e a independência do juiz, a 
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suspeição pode ou não afectá-las. 
II - Daqui decorre que, no caso de impedimento, ao julgador está sempre vedada a sua intervenção no processo (arts. 

39.º e 40.º do CPP) e que, no caso de suspeição, tudo dependerá das razões e fundamentos que lhe subjazem (art.º 43.º do 
CPP). 

III - Por isso, no caso de impedimento o juiz deve declará-lo imediatamente no processo, sendo irrecorrível o respectivo 
despacho; e no caso de suspeição poderá e deverá aquele requerer ao tribunal competente que o escuse de intervir no 
processo (arts. 41.º, n.º 1, e 43.º, n.º 4, do CPP). 

IV - Tal diversidade conduziu a que o legislador optasse também por técnicas diferentes no que concerne à previsão dos 
impedimentos e das suspeições. Quanto aos primeiros optou pela sua enumeração taxativa (arts. 39.º, n.º 1, e 40.º); 
relativamente às segundas optou pela consagração de uma fórmula ampla, abrangente dos motivos que sejam 
«adequados» a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do juiz (n.º 1 do art.º 43.º), acrescida da previsão de situação 
(exemplificativa) susceptível de constituir suspeição (n.º 2 do art.º 43.º). 

V - O princípio norteador do instituto da suspeição é o de que a intervenção do juiz só corre risco de ser considerada 
suspeita caso se verifique motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade – referenciada 
em concreto ao processo em que o incidente de recusa ou escusa é suscitado –, a qual pressupõe a ausência de qualquer 
preconceito, juízo ou convicção prévios em relação à matéria a decidir ou às pessoas afectadas pela decisão. 

VI - É notório que a seriedade e a gravidade do motivo ou motivos causadores do sentimento de desconfiança sobre a 
imparcialidade do juiz só são susceptíveis de conduzir à recusa ou escusa do juiz quando objectivamente consideradas. Com 
efeito, não basta o mero convencimento subjectivo por parte do MP, do arguido, do assistente ou da parte civil, ou do 
próprio juiz, para que tenhamos por verificada a ocorrência de suspeição. E também não basta a constatação de qualquer 
motivo gerador de desconfiança sobre a imparcialidade do juiz, sendo necessário que o motivo ou motivos ocorrentes 
sejam sérios e graves. 

VII - A lei não define nem caracteriza a seriedade e a gravidade dos motivos, pelo que será a partir do senso e da 
experiência comuns que tais circunstâncias deverão ser ajuizadas. Em todo o caso, o art.º 43.º, n.º 1, do CPP não se 
contenta com um «qualquer motivo», ao invés, exige que o motivo seja duplamente qualificado, o que não pode deixar de 
significar que a suspeição só se deve ter por verificada perante circunstâncias concretas e precisas, consistentes, tidas por 
sérias e graves, irrefutavelmente reveladoras de que o juiz deixou de oferecer garantias de imparcialidade e isenção. 

VIII - No caso em apreciação o pedido de escusa vem sustentado no conhecimento que o Conselheiro instrutor teve, 
enquanto Procurador-Geral da República e Presidente do CSMP, de factos que conduziram à instauração de inquérito 
disciplinar por aquele Conselho contra o assistente, em cuja sessão esteve presente e à qual presidiu, bem como na 
circunstância de haver valorado o comportamento que subjaz àqueles factos, o que a seu ver condiciona a avaliação que 
terá de fazer sobre a ilicitude dos factos objecto da instrução, designadamente o carácter ofensivo da honra dos epítetos 
«insensato e desrespeitador» com que o arguido adjectivou o assistente na acusação do processo disciplinar que a este foi 
instaurado na sequência do referido inquérito disciplinar. 

IX - Ora, o que está em causa na instrução requerida pelo assistente é (apenas) a apreciação da ilicitude criminal do 
comportamento do arguido ao deduzir acusação contra o assistente no âmbito de processo disciplinar, concretamente ao 
referir-se ao assistente como «irresponsável e desrespeitador”. Tal julgamento, consabido que o Conselheiro instrutor não 
teve qualquer intervenção naquele processo disciplinar, nem sobre ele se pronunciou – tendo apenas conhecimento dos 
factos e comportamentos do assistente que deram origem ao inquérito disciplinar que antecedeu aquele processo, factos e 
comportamentos que avaliou e cujos juízos partilhou enquanto Procurador-Geral da República –, não se encontra exposto a 
qualquer suspeição, uma vez que aquele circunstancialismo, não consubstanciando a seriedade e a gravidade legalmente 
exigíveis, não é adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, sendo, pois, de indeferir o pedido de escusa. 

(Acórdão do STJ de 17-04-2008, proc. n.º 08P1208, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5daddbbb8772c7d48025743d0049f6b3?OpenDocument
) 

 
I - Ao art.º 40.º do CPP [que, segundo a Lei 3/99, de 13-01, dispunha: «Nenhum juiz pode intervir em recurso ou pedido 

de revisão relativos a uma decisão que tiver proferido ou em que tiver participado ou no julgamento de um processo a cujo 
debate instrutório tiver presidido ou em que, no inquérito ou na instrução, tiver aplicado e posteriormente mantido a 
prisão preventiva do arguido»] a Lei 48/2007, de 29-08, acrescentou, além do mais, o impedimento do juiz que participou 
em qualquer recurso ou pedido de revisão anterior. 

II - Este último diploma entrou em vigor no dia 15-09-2007 (art.º 7.º), sendo que «a lei processual é de aplicação 
imediata, sem prejuízo da validade dos actos realizados na vigência da lei anterior» (art.º 5.º, n.º 1, do CPP). 

III - Num caso em que: 
- em cumprimento do determinado por acórdão do STJ de 14-06-2006, os mesmos juízes da 1.ª instância, mantendo tudo 

o que antes haviam decidido, redigiram outro acórdão, intervalando a frase que pretende suprir a apontada falta de 
fundamentação (individualização dos segmentos concretos das gravações transcritas, integrando razões de facto, que, em 
conjugação com as demais provas, legitimam o sucedido); 

- por acórdão de 18-01-2007, o Tribunal da Relação, em recurso interposto pelo arguido daquela nova decisão, «manteve 
integralmente o acórdão revidendo», embora com argumentação adequada à nova situação, tendo no julgamento do 
recurso participado dois dos juízes desembargadores que, em anterior recurso, haviam desatendido as pretensões do 
recorrente; 

- nenhum desses juízes encontrou motivo de impedimento (n.º 1 do art.º 41.º do CPP), nem a declaração de 
impedimento foi requerida pelo arguido (n.º 2 da referida disposição), apesar da notificação que lhe foi feita para a 
audiência de julgamento, que comportou duas sessões; 

o novo impedimento de intervenção do juiz, por participação em decisão de recurso ou pedido de revisão anteriores, 
acrescentado pela Lei 48/2007, de 29-08, não é aplicável ao caso, improcedendo a questão prévia da nulidade do acórdão 
recorrido, por impedimento dos juízes, suscitada pelo arguido. 

(Acórdão do STJ de 13-02-2008, proc. n.º 07P1023, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4f970744f45f3f618025740900398a65?OpenDocument) 

 
I – No recurso extraordinário para fixação de jurisprudência não constitui impedimento do relator a circunstância de lhe 

ter cabido, também, o relato do acórdão recorrido, por não se verificarem aí as razões do impedimento previstas no artigo 
40.º do CPP. 

II – A invocação pelo recorrente de vários acórdãos fundamento implica a imediata rejeição do recurso, sem lugar a 
qualquer convite à eventual correcção da petição. 

III – A oposição de acórdãos para existir e relevar no âmbito do recurso extraordinário em causa, pressupõe, além do 
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mais, que, em ambos os arestos em confronto – recorrido e fundamento – sejam semelhantes as situações de facto que 
estiveram na base das respectivas opostas decisões. 

(Acórdão do STJ de 30-11-2006, proc. n.º 06P4334, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/63514519f9f81f94802572430051842c?OpenDocument) 

 
Ac. STJ de 13-09-2006 : I. Na sua vertente subjectiva, a imparcialidade do juiz significa uma posição pessoal, do foro 

íntimo do juiz, caracterizada pela inexistência de qualquer predisposição no sentido de beneficiar ou prejudicar qualquer 
das partes com a sua decisão. 
II. Na vertente objectiva, a imparcialidade traduz-se na ausência de quaisquer circunstâncias externas, no sentido de 
aparentes, que revelem que o juiz tenha um pendor a favor ou contra qualquer das partes, afectando a confiança que os 
cidadãos depositam nos tribunais. 
III. Tendo sido proferido, no decurso de uma audiência de julgamento, o seguinte despacho: 
«Neste momento foi a arguida [...] advertida pela 4ª ou 5ª vez por este Tribunal para que parasse de fazer comentários para 
o lado, trejeitos com a cara, e numa atitude que o Tribunal entende como desrespeitadora desta instituição como órgão de 
soberania que é.Aos arguidos compete o dever de respeito para com o Tribunal. Na sequência das várias advertências que 
foram feitas à arguida, e entendendo este Tribunal que a mesma continua numa postura de desrespeito, decido no 
exercício dos poderes de direcção que por lei me são confiados, condenar a mesma na multa de 5 Ucs, por falta de respeito 
e colaboração com este Tribunal»,  
tal intervenção do juiz, relativa à direcção e disciplina da audiência, não revela qualquer inclinação ou pendor da mesma 
sobre a culpa da arguida, nem é de molde a afectar a confiança dos interessados na sua actuação. 
IV. A discordância da arguida em relação à decisão proferida devia ser veiculada apenas pelo meio processual próprio - o 
recurso. 
V. Ainda que a recorrente tivesse requerido em audiência «a transcrição de toda a audiência por se afigurar imprescindível 
para a boa decisão da causa», se a transcrição não foi junta antes da decisão do incidente na Relação a mesma não podia 
ser tomada em consideração. 
VI. Estando em causa a apreciação da bondade da decisão recorrida face aos fundamentos de recusa invocados no 
respectivo requerimento e aos elementos de prova disponíveis aquando da prolação do acórdão, são inatendíveis agora, 
por extemporâneos, os novos factos e meios de prova apresentados, mesmo que relevantes para a decisão do incidente, 
sob pena de este Supremo Tribunal estar a decidir o incidente e não o recurso do acórdão da Relação. 
VII. Resumindo-se o fundamento do pedido de recusa de juiz ao despacho supratranscrito, é evidente que não ocorre 
motivo sério e grave adequado a gerar desconfiança sobre a imparcialidade da senhora juíza. 
VIII. Apresentando-se o pedido como manifestamente infundado, bem andou a Relação ao decidir pela sua recusa, nos 
termos do art. 45.º, n.º 3, do CPP, e, porque o presente recurso está claramente votado ao insucesso, deve ser rejeitado, 
por manifesta improcedência - art. 420.º, n.º 1, 1.ª parte, do CPP. 

 
Ac. STJ de 9-03-2006, CJ (STJ), 2006, T1, pág. 210: I. Não afecta o princípio do acusatório e do contraditório, associados 

constitucionalmente à função de garantia da imparcialidade do juiz, a intervenção pontual e não intensa no inquérito ou 
na instrução, do juiz que posteriormente vem a integrar a formação do julgamento. 
II. Não configura caso de impedimento a participação do juiz na audiência de julgamento no Tribunal de Recurso que 
anteriormente tinha procedido ao interrogatório do arguido e aí aplicado a medida de prisão preventiva. 

 
1 - A consagração do princípio do juiz natural ou legal (intervirá na causa o juiz determinado de acordo com as regras da 

competência legal e anteriormente estabelecidas) surge como uma salvaguarda dos direitos dos arguidos, e encontra-se 
inscrito na Constituição (art.º 32.°, n.° 9 - «nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja competência esteja fixada 
em lei anterior"). 

2 - Mas a possibilidade de ocorrência, em concreto, de efeitos perversos desse princípio levou à necessidade de os 
acautelar através de mecanismos que garantam a imparcialidade e isenção do juiz também garantidos constitucionalmente 
(art.º s 203.º.° e 216.º.°), quer como pressuposto subjectivo necessário a uma decisão justa, mas também como 
pressuposto objectivo na sua percepção externa pela comunidade, e que compreendem os impedimentos, suspeições, 
recusas e escusas. Mecanismos a que só é licito recorrer em situação limite, quando exista motivo sério e grave, adequado 
a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. 

3 - A intervenção de um juiz no processo pode ser recusada quando correr o risco de ser considerada suspeita, por existir 
motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, com base na intervenção do juiz noutro 
processo ou em fases anteriores do mesmo processo fora dos casos do art.º 40.º do CPP. 

4 - A simples discordância jurídica em relação aos actos processuais praticados por um juiz, podendo e devendo conduzir 
aos adequados mecanismos de impugnação processual, não pode fundar a petição de recusa, pois não basta um puro 
convencimento subjectivo por parte de um dos sujeitos processuais para que se verifique a suspeição. Tem de haver uma 
especial exigência quanto à objectiva gravidade da invocada causa de suspeição, pois do uso indevido da recusa resulta, 
como se viu, a lesão do princípio constitucional do Juiz Natural, ao afastar o juiz por qualquer motivo fútil. 

(Acórdão do STJ de 27-04-2005, proc. n.º 05P909, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/79215df6b769ff2a80256ffc002e15f7?OpenDocument) 

 
1. O pedido de escusa do juiz para intervir em determinado processo pressupõe, e só poderá ser aceite, quando a 

intervenção correr o risco de ser considerada suspeita, por existir motivo sério e grave adequado a gerar dúvidas sobre a 
sua imparcialidade, ou quando tenha tido intervenção anterior no processo fora dos casos do artigo 40.º do CPP - artigo 
43.º, ns. 1, 2 e 4 do mesmo diploma. 

2. A gravidade e a seriedade do motivo hão-de revelar-se, assim, por modo prospectivo e externo, e de tal sorte que num 
interessado - ou, mais rigorosamente, num homem médio colocado na posição do destinatário da decisão possam 
razoavelmente suscitar-se dúvidas ou apreensões quanto à existência de algum prejuízo ou preconceito do juiz sobre a 
matéria da causa ou sobre a posição do destinatário da decisão. 

3. As aparências são, neste contexto, inteiramente de considerar, quando o motivo invocado possa, em juízo de 
razoabilidade, ser considerado fortemente consistente («sério» e grave») para impor a prevenção. 

4. A relação de mandato processual em que o juiz constitui um advogado pressupõe um contexto e gera um ambiente 
de necessária confiança - profissional, mas também pessoal - que, para além de poder ser vista, objectivamente, como 
susceptível de criar dúvidas sobre a posição de inteira equidistância do juiz em processo em que intervenha o mesmo 
advogado, por poder ser entendida, pelo lado externo das aparências dignas de tutela, como potenciadora de um espaço 
de dúvida quanto à existência de riscos para a apreensão objectiva da imparcialidade. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/63514519f9f81f94802572430051842c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b4fa0d353355ea6a8025724600615251?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/79215df6b769ff2a80256ffc002e15f7?OpenDocument
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(Acórdão do STJ de 13-04-2005, proc. n.º 05P1138, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f55dc325d0d4c3638025702a00308fe4?OpenDocument) 

 
1 - A consagração do princípio do juiz natural ou legal (intervirá na causa o juiz determinado de acordo com as regras da 

competência legal e anteriormente estabelecidas) surge como uma salvaguarda dos direitos dos arguidos, e encontra-se 
inscrito na Constituição (art.º 32.°, n.° 9 － nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja competência esteja fixada 
em lei anterior). 

2 - Mas a possibilidade de ocorrência, em concreto, de efeitos perversos desse princípio levou à necessidade de os 
acautelar através de mecanismos que garantam a imparcialidade e isenção do juiz também garantidos constitucionalmente 
(art.ºs 203.º e 216.º), quer como pressuposto subjectivo necessário a uma decisão justa, mas também como pressuposto 
objectivo na sua percepção externa pela comunidade, e que compreendem os impedimentos, suspeições, recusas e 
escusas. Mecanismos a que só é licito recorrer em situação limite, quando exista motivo sério e grave, adequado a gerar 
desconfiança sobre a sua imparcialidade. 

3 - A intervenção de um juiz no processo pode ser recusada quando correr o risco de ser considerada suspeita, por existir 
motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, com base na intervenção do juiz noutro 
processo ou em fases anteriores do mesmo processo fora dos casos do art.º 40.º do CPP. 

4 - A simples discordância jurídica em relação aos actos processuais praticados por um juiz, podendo e devendo 
conduzir aos adequados mecanismos de impugnação processual, não pode fundar a petição de recusa, pois não basta um 
puro convencimento subjectivo por parte de um dos sujeitos processuais para que se verifique a suspeição. Tem de haver 
uma especial exigência quanto à objectiva gravidade da invocada causa de suspeição, pois do uso indevido da recusa 
resulta, como se viu, a lesão do princípio constitucional do Juiz Natural, ao afastar o juiz por qualquer motivo fútil. 

(Acórdão do STJ de 27-01-2005, proc. n.º 05P139, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c4e7fff9d171f53a80256fd600326247?OpenDocument) 

 
I - Não está ferido de nulidade ou de irregularidade o despacho subscrito colectivamente pelos juízes que estavam a 

participar numa audiência de recurso na relação e que recaiu sobre requerimento do advogado do arguido a invocar que 
havia impedimento de todos os juízes que tinham intervindo em acórdão anterior tirado em conferência, nos termos dos 
art.º s 40.º e 41,.º n.º 2, do CPP. Na verdade, por um lado, por ser um despacho e não um acórdão, se algum dos juízes se 
considerasse vencido pela deliberação tomada não ficaria vinculado à decisão da maioria, por outro, constata-se que todos 
eles, incluindo o Presidente da Secção, tinham intervindo na conferência anterior e, por fim, o motivo invocado para o 
impedimento não é exclusivamente do conhecimento pessoal do juiz ou dos juízes visados, nem depende do entendimento 
íntimo que cada um possa fazer sobre determinada situação, antes se trata de uma situação que deve ser apreciada 
objectivamente e que está documentada em acta no processo. 

II - No artigo 40.º «visa-se acautelar a genuinidade das decisões, não se consentindo que o juiz, em outra fase do 
processo ou instância, possa sentir-se «vinculado» ou apenas «influenciado» por anterior participação no mesmo 
expediente (como julgador, como responsável pelo debate instrutório ou como aplicador da medida de prisão preventiva)". 

III - O art.º 40.º, ao indicar que «Nenhum juiz pode intervir em recurso ou pedido de revisão relativos a uma decisão que 
tiver proferido ou em que tiver participado...», reporta-se aos casos em que o juiz analisa decisão que tomou em instância 
inferior e não a decisão sua proferida na mesma instância. E também, segundo a mesma norma, não pode intervir «...no 
julgamento de um processo a cujo debate instrutório tiver presidido ou em que tiver aplicado e posteriormente mantido a 
prisão preventiva do arguido», isto é, o juiz não pode, na mesma instância, participar no debate instrutório e no 
julgamento, ou na decisão que, em inquérito, decretou e manteve a prisão preventiva e no julgamento. 

IV - Os juízes que decidiram que determinado recurso era extemporâneo não ficam, nem na sua consciência nem na 
imagem que transmitem perante terceiros, afectados na sua isenção e imparcialidade se um Tribunal Superior ordenar o 
prosseguimento do recurso e lhes caiba a decisão final do mesmo. Por outro lado, tais juízes, cujo impedimento se invoca 
por já terem participado em decisão anterior, não o fizeram nem em fase nem em instância diferentes. Não se verifica, pois, 
o invocado impedimento. 

(Acórdão do STJ de 06-01-2005, proc. n.º 04P3994, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/861ab67bd8dbcf2580256fdb005b4603?OpenDocument) 

 
1 - A consagração do princípio do juiz natural ou legal (intervirá na causa o juiz determinado de acordo com as regras da 

competência legal e anteriormente estabelecidas) surge como uma salvaguarda dos direitos dos arguidos, e encontra-se 
inscrito na Constituição (art.º 32.°, n.° 9 － «nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja competência esteja fixada 
em lei anterior"). 

2 - Mas a possibilidade de ocorrência, em concreto, de efeitos perversos desse princípio levou à necessidade de os 
acautelar através de mecanismos que garantam a imparcialidade e isenção do juiz também garantidos constitucionalmente 
(art.ºs 203.º e 216.º), quer como pressuposto subjectivo necessário a uma decisão justa, mas também como pressuposto 
objectivo na sua percepção externa pela comunidade, e que compreendem os impedimentos, suspeições, recusas e 
escusas. Mecanismos a que só é licito recorrer em situação limite, quando exista motivo sério e grave, adequado a gerar 
desconfiança sobre a sua imparcialidade. 

3 - A intervenção de um juiz no processo pode ser recusada quando correr o risco de ser considerada suspeita, por existir 
motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, com base na intervenção do juiz noutro 
processo ou em fases anteriores do mesmo processo fora dos casos do art.º 40.º do CPP. 

4 - simples discordância jurídica em relação aos actos processuais praticados por um juiz, podendo e devendo conduzir 
aos adequados mecanismos de impugnação processual, não pode fundar a petição de recusa, pois não basta um puro 
convencimento subjectivo por parte de um dos sujeitos processuais para que se verifique a suspeição. Tem de haver uma 
especial exigência quanto à objectiva gravidade da invocada causa de suspeição, pois do uso indevido da recusa resulta, 
como se viu, a lesão do princípio constitucional do Juiz Natural, ao afastar o juiz por qualquer motivo fútil. 

(Acórdão do STJ de 09-12-2004, proc. n.º 04P4308, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/deba1d792591aa8580256fe4002c728e?OpenDocument) 

 
Qualquer intervenção de um juiz em fase anterior de um processo penal, diversa das intervenções a que se refere o 

art.º 40.º do CPP, pode constituir fundamento de recusa do juiz - art.º 43.º, n.º 2, do CPP -, estando, então, sujeito às regras 
de legitimidade e prazo de invocação para este previstas. 

(Acórdão do STJ de 16-06-2004, proc. n.º 04P721, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b72f2c9088333566802571b9002f4547?OpenDocument) 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f55dc325d0d4c3638025702a00308fe4?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c4e7fff9d171f53a80256fd600326247?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/861ab67bd8dbcf2580256fdb005b4603?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/deba1d792591aa8580256fe4002c728e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b72f2c9088333566802571b9002f4547?OpenDocument
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I - A aplicação da medida de coacção de prisão preventiva e a posterior manutenção fora das fases de inquérito ou 
instrução, que não estão previstas como motivo de impedimento no art.º 40.º do CPP, não revelam a participação intensa 
que possa criar risco de produção de pré-juízos desfavoráveis ao arguido, não afectando os princípios constitucionais 
associados às garantias de imparcialidade do tribunal do julgamento e da isenção do juiz. 

II - No caso dos autos, a intensidade de participação e do risco de formação de algum juízo de prejudicialidade estão 
esbatidos, tanto pela consideração da natureza e momento do primeiro interrogatório, num estádio inicial do processo, 
como já pela preexistência de um juízo indiciário forte, constante da acusação e estranho ao juiz, anteriormente à decisão 
sobre manutenção da medida de coacção. 

III - A cumulação de funções ou intervenções processuais anteriores, fora da previsão específica do art.º 40.º pode 
constituir fundamento de recusa do juiz - art.º 43.º, n.º 2, do CPP -, estando, então, sujeito às regras de legitimidade e prazo 
de invocação para este previstas. 

(Acórdão do STJ de 12-05-2004, proc. n.º 04P257, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e7f2f23227937cd7802571b60033a048?OpenDocument) 

 
1ª- A norma constante do artigo 40.º do CPP, como resulta da função que lhe é assinalada e das consequências 

processuais que envolve a respectiva violação, bem como pela sistemática da sua inserção, pretende garantir a 
imparcialidade do juiz enquanto elemento fundamental à integridade da função jurisdicional; na medida da intensidade da 
intervenção processual anterior que considera como factor de impedimento, fixa o quadro de referências que o legislador 
supõe como suficientemente fortes para que a imparcialidade pudesse ser posta em causa - e, por isso, a consequência e os 
efeitos processuais que determina, previstos no artigo 41.º, n.º. 3, do CPP: «os actos praticados por juiz impedido são nulos, 
salvo se não puderem ser repetidos utilmente e se se verificar que deles não resulta prejuízo para a justiça da decisão do 
processo». 

2ª- A simples manutenção da prisão preventiva no reexame trimestral, que não está, enquanto tal e isoladamente, 
prevista como motivo de impedimento no artigo 40.º do CPP, não é susceptível de revelar a participação intensa que crie 
risco de produção de pré-juízos desfavoráveis ao arguido, não afectando a garantia de imparcialidade do tribunal do 
julgamento. 

(Acórdão do STJ de 03-12-2003, proc. n.º 03P3284, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/68138be58fb01a6d80256e7d003300b2?OpenDocument
) 

 
I - Em caso de reenvio do processo, em recurso, para novo julgamento colegial, o tribunal colectivo competente será, 

numa comarca de dois ou mais juízos, o do outro juízo (ou, sendo caso disso, o que resultar da distribuição). 
II - Não constituirá motivo de «impedimento» (art.º 40.º do CPP) a eventual coincidência entre um ou mais juízes do 

tribunal colectivo competente para o novo julgamento e os que integraram o tribunal colectivo do primeiro julgamento. 
III - Todavia, essa coincidência já será, porventura (art.º 43.º, n.º 1), motivo de recusa (ou de escusa), tanto mais que 

«pode constituir fundamento da recusa (...) a intervenção do juiz noutro processo ou em fases anteriores do mesmo 
processo (...») (art.º 43.º, n.º 2). 

IV - Só depois de definido qual o tribunal competente para o novo julgamento é que - se se vier a deparar com a 
intervenção de um ou mais dos seus juízes «em fase anteriores do mesmo processo» (nomeadamente, no 1.º julgamento) - 
se suscitará (ou não) a recusa (ou escusa) dos juízes «coincidentes», em incidente a decidir, caso a caso, pelo «tribunal 
imediatamente superior» [art.º 45.º, n.º 1, al. a)]. 

V - Vindo a decidir-se pela recusa (ou a deferir-se o pedido de escusa) de algum dos juízes, intervirá, em seu lugar (mas 
no quadro do mesmo tribunal colectivo), «o juiz que, de harmonia com as leis de organização judiciária, deva substituí-lo» 
(art.º 46.º). 

(Acórdão do STJ de 02-10-2003, proc. n.º 03P2433, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f27384d1859862e480256dfe0069b3a9?OpenDocument) 

 
O aditamento introduzido pela Lei 3/99, de 13 de Janeiro, ao artigo 40.º do CPP (versão resultante da Lei 59/98, de 25 

de Agosto) -"ou que no inquérito ou na instrução, tiver aplicado e posteriormente mantido a prisão preventiva do arguido» 
- tem carácter interpretativo, por clarificador do que antes já devia entender-se, uma vez que não se verifica na fase 
posterior a essencialidade das razões do impedimento - garantia de formação da convicção do julgador apenas com base na 
imediação face às provas produzidas na fase de julgamento. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00038540, de 06-10-1999, proc. n.º 99P139, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/23d15423500f5d2d802569eb005260ce?OpenDocument
) 

 
O artigo 40.º do CPP, ao referir que «nenhum juiz pode intervir em recurso...", compreende tanto o recurso 

propriamente dito como o julgamento a que este possa dar lugar. 
Assim, no caso do Tribunal da Relação, conhecendo de recurso interposto de sentença do tribunal singular, determinar o 

reenvio do processo - ao abrigo do disposto no artigo 431.º, do CPP - o novo julgamento será efectuado pelo Tribunal 
Colectivo, do qual, porém, não pode fazer parte o juiz do primeiro julgamento, sob pena da nulidade prevista pelas 
disposições combinadas dos artigos 41.º, n. 3 e 119.º, n. 1, do mesmo código. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00036542, de 17-02-1999, proc. n.º 98P1357, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d5012e682f652416802568fc003bb084?OpenDocument) 

 
I - Uma intervenção processual esporádica e perfunctória, como Juiz de Instrução, na fase de inquérito - como é a de 

manter a prisão preventiva, no segundo reexame trimestral - não compromete, em grau inaceitável, a isenção e 
imparcialidade que deve ter o juiz do julgamento. 

II - Logo, o artigo 40.º, do CPP de 198.7, ao permitir a intervenção no julgamento do juiz que tenha praticado aquele 
acto, não viola o disposto no artigo 32.º, n. 5, da Constituição da República, e não é, portanto, inconstitucional. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00034875, de 24-09-1998, proc. n.º 98P594, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/96cafe51c11c75db802568fc003ba461?OpenDocument) 

 
O juiz singular que julgar determinada acusação criminal, sendo a decisão proferida objecto de recurso para a Relação e 

tendo esta ordenado o reenvio do processo para novo julgamento da questão pelo tribunal colectivo, está impedido de 
intervir neste último tribunal, tendo em vista o disposto nos artigos 40 e 41 n. 3.º do CPP. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00034463, de 21-01-1998, proc. n.º 98P1116, em 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e7f2f23227937cd7802571b60033a048?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/68138be58fb01a6d80256e7d003300b2?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/68138be58fb01a6d80256e7d003300b2?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f27384d1859862e480256dfe0069b3a9?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/23d15423500f5d2d802569eb005260ce?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/23d15423500f5d2d802569eb005260ce?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d5012e682f652416802568fc003bb084?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/96cafe51c11c75db802568fc003ba461?OpenDocument
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/843e24c5b8dfd70e802568fc003b9f9d?OpenDocument) 
 
I - É inconstitucional o artigo 40.º do CPP, na parte em que permite a intervenção no julgamento do juiz que, na fase de 

inquérito, decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva do arguido e ainda na parte em que permite idêntica 
intervenção do juiz que na mesma fase classificou o processo como de excepcional complexidade devido ao carácter 
altamente organizado do crime, para os efeitos do n. 3 do artigo 215.º do CPP, ordenou ou autorizou escutas telefónicas e 
apreciou a relevância das mesmas para a prova. 

II - A intervenção no Tribunal Colectivo que julgou o arguido na 1. Instância do juiz de direito que se encontre nas 
condições mencionadas no item anterior consubstancia nulidade insanável (artigos 41 n. 3 e 119.º alínea a) do CPP), e torna 
inválido o julgamento, com a consequente nulidade do acórdão recorrido - artigo 122.º n. 1 do citado Código. 

III - A entender-se que a intervenção, em julgamento, de juiz impedido não integre nulidade insanável é-lhe aplicável tão 
só o regime estabelecido nos artigos 41.º, 42 e 120.º do CPP; havia então de ter sido recusada por inútil, logo inadmissível, 
a fiscalização da constitucionalidade da norma do artigo 40.º do CP dada, em consequência de tal entendimento, a 
manifesta extemporaneidade da arguição da nulidade decorrente do pedido de inconstitucionalidade. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00034520, de 04-03-1998, proc. n.º 97P468, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d7020c9845f08726802568fc003b9fc9?OpenDocument) 

 
I - Não é inconstitucional o artigo 40.º do CPP, ao permitir que intervenha no julgamento o juiz que, no inquérito, uma 

única vez, se pronunciou acerca da prisão preventiva do arguido. 
II - Não se serve de «meio enganoso» (alínea a) do n. 2 do artigo 126.º daquele diploma) a autoridade que, no seu plano 

pré-gizado de combate ao tráfico de estupefacientes, aproveita a anunciada ida de um consumidor ao fornecedor, para o 
surpreender em flagrante delito. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00034452, de 15-01-1998, proc. n.º 97P1188, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/81b4e231a3c488b7802568fc003b99b6?OpenDocument
) 

 
Se o juiz não interveio no debate instrutório mas ouviu o arguido no interrogatório inicial, validando a sua prisão, não 

há violação nem do artigo 40.º do CPP nem do artigo 32.º n. 4 da Constituição da República. 
(Acórdão do STJ, JSTJ00031209, de 15-01-1997, proc. n.º 96P982, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d19c5bb151db9e96802568fc003b2606?OpenDocument
) 

 
O artigo 40.º do CPP é inconstitucional, na parte em que permite a intervenção no julgamento do juiz que na fase de 

inquérito decretou, e posteriormente manteve, a prisão preventiva do arguido. 
(Acórdão do STJ, JSTJ00032735, de 15-01-1997, proc. n.º 96P1104, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7364f22b7efde42b802568fc003b723a?OpenDocument) 
 

4- Acórdãos dos TR 
 
Ac. TRG de 23-02-2015 : I. O âmbito de protecção da norma constante do artº 40º, do CPP está em impedir que o 

julgamento seja feito por juiz que já se implicou pessoal e directamente com a determinação da sanção «justa» para o 
caso. 
II. No caso dos autos, tendo o juiz discordado da sanção proposta pelo Ministério Público ao arguido, apesar de não haver 
recusado o processo sumaríssimo, é manifesto que se encontra impedido de intervir no julgamento subsequente desse 
mesmo arguido. 
III. Daí que se justifique a declaração de impedimento, que é oficiosa, nos termos do artº 41º do CPP, com o consequente 
reenvio dos autos à 1ª instância para que seja realizada nova audiência de discussão e julgamento. 

 
Ac. TRC de 18-09-2013 : À luz da previsão da alínea c) do artigo 40.º do CPP, padece de nulidade, nos termos do disposto 

no artigo 119.º, alínea e) do mesmo diploma, o novo julgamento, se nele interveio um dos Juízes que participou no 
anterior, declarado nulo por ter sido indevidamente realizado sem a presença do arguido. 

 
Ac. TRE de 10-01-2012 : 3. Nos termos do art. 40º, al. e) do CPP, nenhum juiz pode intervir em julgamento relativo a 

processo em que tiver recusado a suspensão provisória. E é precisamente por isso que o art. 384º, nº2 do CPP atribui hoje, 
expressamente, ao juiz de instrução a competência para a «concordância», assim evitando o impedimento. 
4. Ao ter assumido as duas competências - pronunciando-se sobre a SPP e, simultaneamente, procedendo ao julgamento - a 
senhora juíza colocou-se numa situação de impedimento, ao proferir a primeira decisão, e cometeu a nulidade prevista no 
art. 41º, nº3 do CPP, ao julgar. 

 
Ac. TRG de 29-03-2011, CJ, T II, pág. 299: O juiz que procedeu ao julgamento e proferiu a sentença a rever não está 

impedido de intervir na fase rescindente do pedido de revisão, já que, nesses processos, quem detém todo o poder 
jurisdicional é o supremo Tribunal de Justiça. 

 
I – De acordo com o artigo 40.º do Código de Processo Penal, «nenhum juiz pode intervir em julgamento, recurso ou 

pedido de revisão relativos a processo em que tiver», nomeadamente, «participado em julgamento anterior». 
II – Tal pressupõe, como o texto da lei indubitavelmente denota – proibição de intervir em julgamento relativo a 

processo em que tiver participado em julgamento anterior –, que as duas intervenções do juiz ocorrem no mesmo 
processo. 

(Acórdão do TRL, de 11-06-2010, proc. n.º 739/07.0PBCSC.L1-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3d28e661828b6a2f8025777a003abc4c?OpenDocument) 

 
Ac. TRC de 20-05-2009, CJ, 2009, T3, pág. 46: O Juiz da comarca que pronunciou o arguido não está impedido de apreciar 

e decidir o requerimento pedindo a alteração das medidas de coacção aplicadas, apresentado por esse arguido no 
secretariado do tribunal judicial onde se encontra e corre o processo, apesar de tal processo se encontrar já na fase de 
julgamento em tribunal colectivo, cuja competência se restringe ao julgamento. 

 
Ac. TRL de 12-03-2009 : I. Nos termos conjuntos do artºs 40º e 371º-A do CPP, não existe qualquer impedimento legal a 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/843e24c5b8dfd70e802568fc003b9f9d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d7020c9845f08726802568fc003b9fc9?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/81b4e231a3c488b7802568fc003b99b6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/81b4e231a3c488b7802568fc003b99b6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d19c5bb151db9e96802568fc003b2606?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d19c5bb151db9e96802568fc003b2606?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7364f22b7efde42b802568fc003b723a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/563b4c292bbfdfff80257dfe003eecd9?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/01e54dfa2b819cd080257bf00035d01c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/3be213dc5947efd580257988003e5301?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3d28e661828b6a2f8025777a003abc4c?OpenDocument
http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/jurel/jur_busca_processo.php?buscaprocesso=11995/04.5TDLSB-B.L1&codseccao=9
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que o juiz que presidiu ao julgamento anterior participe e integre o julgamento requerido pelo arguido, após a 
condenação respectiva transitada e para os efeitos do último normativo. 
II. Com efeito, a audiência realizada nos termos e para os efeitos do artº 3171º- A do CPP - que nem se destina a todos os 
condenados - tem finalidade muito específica; assegurando o contraditório, visa somente determinar uma nova pena que se 
mostre, em concreto, mais favorável face a nova lei. 
III. Acresce que a audiência realizada nos termos do citado artigo do compêndio do processo penal já não consente nova 
discussão sobre a culpabilidade; por isso deve entender-se que ela consubstancia uma «questão exclusivamente 
normativa». 

Ac. TRL de 12-03-2009, CJ, 2009, T2, pág. 140: Não existe qualquer impedimento legal, nos termos do artº 40º do CPP, a 
que o juiz que presidiu ao julgamento anterior participe na audiência cuja reabertura o arguido requereu para os efeitos 
do disposto no artº 371º-A do referido diploma. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 

Ac. TRL de 20-01-2009, CJ, 2009, T1, pág. 154: Determinada pelo Tribunal da Relação a repetição do julgamento, apenas 
na parte correspondente às declarações do assistente e de duas testemunhas, com a sua efectiva documentação na acta, a 
intervenção na audiência dos mesmos juízes que a integraram a tribunal colectivo não viola o disposto no artº 40º, alínea 
c), do Código de Processo Penal. 

 
1 - Para os efeitos do art.º 40.º c) C.P.P. a repetição de julgamento não cabe no conceito de julgamento anterior, dado 

que se trata, manifestamente, do mesmo julgamento e não de novo julgamento. 
2 - Não fere a C.R.P. a participação do mesmo juiz no segundo julgamento, isto é no julgamento repetido (e não no novo 

julgamento), causado por falta de documentação do primeiro julgamento. 
(Acórdão do TRL, de 20-01-2009, proc. n.º 5768/2008-5, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/31561e6172332c6a8025758d004c2ddc?OpenDocument
) 

 
Ac. TRC de 25-06-2008 : Está impedido para o julgamento de arguido acusado de crime de corrupção passiva para acto 

ilícito, o juiz que, na fase do inquérito e na qualidade de juiz de instrução criminal, aplicou a co-arguidos daquele, medidas 
de coacção previstas nos arts. 200º a 202º, do C. Processo Penal, por existirem fortes indícios da prática, por estes, de 
crimes de corrupção activa em que o corrompido era aquele outro arguido, não tendo os corruptores sido acusados, antes 
tendo o processo suspenso provisoriamente, na condição de testemunharem no julgamento. 

 
Ac. TRC de 13-12-2007, CJ, 2007, T5, pág. 49: A imparcialidade de um juiz deve ser aferida subjectiva e objectivamente. A 

participação singular de um juiz no julgamento de uma acção cível não constitui, por si só, impedimento à participação 
desse mesmo juiz, como presidente, no julgamento em tribunal colectivo de um processo penal em que é arguido uma das 
partes naquela acção cível e em que a questão fáctica debatida é a mesma. 

 
Ac. TRP de 6-06-2007 : Tendo a Relação anulado a decisão proferida na 1ª instância, pela procedência de um recurso 

interlocutório, o Juiz que interveio no julgamento assim anulado não está impedido de participar no novo julgamento da 
causa. 

 
Ac. TRL de 8-02-2007 : - I. Diz o artº 40º do CPP (impedimento de juiz por participação em processo) que «Nenhum juiz 

pode intervir em recurso ou pedido de revisão relativos a uma decisão que tiver proferido ou em que tiver participado, ou no 
julgamento de um processo a cujo debate instrutório tiver presidido ou em que tiver aplicado e posteriormente mantido a 
prisão preventiva do arguido». 
II- Em concreto, ao contrario do que vem alegado pelo arguido, não está em causa qualquer recurso que tenha por base 
uma apreciação de decisão em que o juiz relator destes autos tenha sido parte, mas antes de decisão proferida pelo senhor 
juiz de Instrução Criminal, em cumprimento de decisão transitada em julgado, que, em recurso, tomou parte. 
III- A ratio da norma não é estender o impedimento do juiz a todas as decisões conexas com uma anterior decisão, mas 
antes impedir que seja o mesmo juiz a sindicar uma decisão que anteriormente tomou. E não poderia ser de outro modo, 
salvo melhor opinião. 
IV- Assim, um juiz só não pode intervir quando uma decisão sua ou em que tenha tomado parte, transitada, esteja 
relacionada com a decisão ainda a proferir. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 
Ac. TRL de 27-03-2003 : I. O preceito ínsito no artº 40º do Código Processo Penal, ao permitir o entendimento (restrito) 

de que apenas o juiz que no inquérito ou instrução tiver aplicado e posteriormente mantido a prisão preventiva do 
arguido está impedido de participar no julgamento é inconstitucional por violação do disposto nos artºs 32º, nºs 5 e 1 da 
Constituição da República e ainda a de que a sua aplicação apenas com esse âmbito é de recusar, por inconstitucional. 
II. Toda a intervenção de juiz em sede de inquérito ou instrução que se não traduza em realização de meros actos de 
expediente e que implique uma tomada de decisão, com valoração dos indícios até então recolhidos, deve ser motivo de 
impedimento. 
III. E que a ocorrer, determinará a existência de nulidade insanável a qual implica a anulação do julgamento, e 
consequente repetição com intervenção de juíz não impedido de particular. 

 
O art.º 40.º, do C.P.P., não viola a Constituição da República, quando interpretado no sentido de os juízes que 

intervieram no processo principal terem tido intervenção designadamente como juiz de instrução no processo que daquele 
se destacou, porque continuam vinculados aos deveres de independência, imparcialidade e objectividade, competindo ao 
arguido, suscitando-se-lhe dúvidas, socorrem-se do incidente adequado. 
(Acórdão do TRL, de 25-10-2000, proc. n.º 0052823, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/51f9d2303d2e7b9180256b0a003f8da9?OpenDocument) 

 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/31561e6172332c6a8025758d004c2ddc?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/31561e6172332c6a8025758d004c2ddc?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/3e2623382c803c128025748300354dc5?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/9b6e2a4a84edfadf802572f900478b3f?OpenDocument
http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/jurel/jur_busca_processo.php?buscaprocesso=10028/06&codseccao=9
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b8e7a98be983c21580256d2c003412d1?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/51f9d2303d2e7b9180256b0a003f8da9?OpenDocument
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Artigo 41.º 
Declaração de impedimento e seu efeito 
1 - O juiz que tiver qualquer impedimento nos termos dos artigos anteriores declara-o imediatamente 

por despacho nos autos. 
2 - A declaração de impedimento pode ser requerida pelo Ministério Público ou pelo arguido, pelo 

assistente ou pelas partes civis logo que sejam admitidos a intervir no processo, em qualquer estado 
deste; ao requerimento são juntos os elementos comprovativos. O juiz visado profere o despacho no 
prazo máximo de cinco dias. 

3 - Os actos praticados por juiz impedido são nulos, salvo se não puderem ser repetidos utilmente e se 
se verificar que deles não resulta prejuízo para a justiça da decisão do processo. 

 
Notas: 
 
Acórdãos do STJ 
 

I - Nos termos do n.º 2 do art.º 41.º do CPP, «a declaração de impedimento [do juiz] pode ser requerida pelo Ministério 
Público ou pelo arguido, pelo assistente ou pelas partes civis logo que sejam admitidos a intervir no processo, em qualquer 
estado deste». 

II - A expressão «logo que» só pode significar que o arguido, o assistente e as artes civis devem requerer o impedimento 
do juiz, no prazo de 10 dias (art.º 105.º do CPP), a partir do momento em que tenham intervenção no processo, no caso de 
o impedimento já se verificar, ou, quando o impedimento só for conhecido posteriormente, no mesmo prazo, após esse 
conhecimento. 

III - Por sua vez, a expressão «em qualquer estado do processo» significa que o impedimento pode ser suscitado pelo 
sujeito processual qualquer que seja a fase processual em que seja admitido a intervir. 

IV -Uma interpretação da norma que permitisse às partes requerer o impedimento do juiz em qualquer altura do 
processo, independentemente do momento em que tivesse adquirido conhecimento do fundamento do impedimento, 
abriria as portas a estratégias perversas, contrárias à boa fé, que são intoleráveis em processo penal. 

V -No caso concreto, importa assentar no seguinte: 
- o recorrente tomou conhecimento da intervenção nos autos do Sr. Juiz-Conselheiro como adjunto com a notificação do 

acórdão de 02-06-2010, efectuada por carta registada datada de 04-06-2010; 
- confirmou essa intervenção ao ser notificado do acórdão de 11-11-2010, por carta registada de 12-11-2010; 
- contudo, só quando foi notificado do acórdão de 27-01-2011, que rejeitou o recurso, por inexistência de oposição de 

julgados, veio o assistente suscitar o impedimento do Sr. Juiz-Conselheiro. 
VI -Assim, tal requerimento é intempestivo, sendo essa intempestividade de conhecimento oficioso e obstando ao 

conhecimento do recurso interposto. 
(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 28-09-2011, proc. n.º 5/05.5TELSB-L.L1.S1, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a07ef3234af2d0018025796e0034611a?OpenDocument) 
 
I - O princípio do juiz natural tem por desiderato assegurar o direito fundamental de todo o cidadão a ser julgado por 

tribunal previsto como competente por lei anterior, e não ad hoc criado ou tido como competente. Como estatui o n.º 9 do 
art.º 32.º da CRP: «Nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja competência esteja fixada por lei anterior». 

II - A questão colocada pelo arguido, relacionada com o facto de, em caso de repetição do julgamento do recurso, se 
impor a participação no respectivo julgamento de outros juízes que não os subscritores do anterior, tem a sua sede própria 
de enquadramento no instituto dos impedimentos, recusas e escusas, regulado nos arts. 39.º e ss. do CPP. 

III - Tendo dois dos juízes subscritores do acórdão ora recorrido participado em acórdãos anteriores proferidos, em 
recurso, no processo, um como juiz relator, o outro como juiz adjunto, encontravam-se impedidos de intervir no 
julgamento do recurso, devendo ter declarado esse impedimento nos autos, conforme impõe o n.º 1 do art.º 41.º do CPP. 

IV - Não o tendo feito, e podendo o acto concretamente praticado ser repetido, com utilidade, o mesmo tem de ser 
considerado nulo, de acordo com o disposto no art.º 41.º, n.º 3, do CPP. 

V - Não se encontrando tal nulidade prevista em qualquer das als. do art.º 119.º, nem a sua insanabilidade cominada em 
qualquer outra disposição legal, maxime no art.º 41.º, trata-se de uma nulidade sanável, a arguir no prazo de 10 dias a 
contar do momento em que o interessado tem conhecimento do impedimento do juiz ou dele devia ter tido conhecimento. 

VI - Uma vez que o recorrente podia ter tido conhecimento do impedimento dos juízes no dia em que foi notificado do 
despacho que designou dia para a audiência relativa ao julgamento do recurso no Tribunal da Relação, ou seja, no dia 10-
09-2007 (posto que notificado por via postal registada enviada no dia 05-09-2007 – art.º 113.º, n.º 2, do CPP), sendo que 
tomou efectivo conhecimento do impedimento no dia em que teve lugar aquela audiência, isto é, no dia 17-10-2007, só no 
recurso (enviado ao tribunal em 27-11-2007, com entrada datada do dia seguinte) tendo suscitado a questão da ilegal 
participação dos juízes no acórdão ora recorrido, bem se vê que a nulidade se deve ter por sanada. 

(Acórdão do STJ de 02-04-2008, proc. n.º 08P208, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/830f41489eb5ce50802574390039f943?OpenDocument) 

 
O juiz singular que julgar determinada acusação criminal, sendo a decisão proferida objecto de recurso para a Relação e 

tendo esta ordenado o reenvio do processo para novo julgamento da questão pelo tribunal colectivo, está impedido de 
intervir neste último tribunal, tendo em vista o disposto nos artigos 40 e 41 n. 3.º do CPP. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00034463, de 21-01-1998, proc. n.º 98P1116, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/843e24c5b8dfd70e802568fc003b9f9d?OpenDocument) 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a07ef3234af2d0018025796e0034611a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/830f41489eb5ce50802574390039f943?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/843e24c5b8dfd70e802568fc003b9f9d?OpenDocument
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Artigo 42.º 
Recurso 
1 - O despacho em que o juiz se considerar impedido é irrecorrível. Do despacho em que ele não 

reconhecer impedimento que lhe tenha sido oposto cabe recurso para o tribunal imediatamente 
superior. 

2 - Se o impedimento for oposto a juiz do Supremo Tribunal de Justiça, o recurso é decidido pela 
secção criminal deste mesmo Tribunal sem a participação do visado. 

3 - O recurso tem efeito suspensivo, sem prejuízo de serem levados a cabo, mesmo pelo juiz visado, se 
tal for indispensável, os actos processuais urgentes. 

 
Nota: 
 
Acórdão do TR 
 

I – A mera apresentação do requerimento de recusa de um juiz não tem o efeito de suspender a normal tramitação do 
processo, nem de impedir o magistrado visado de nele intervir, nomeadamente, de presidir ao debate instrutório e proferir 
decisão instrutória. 

II – Só o recurso da decisão que, no tribunal superior, apreciar o pedido de recusa tem efeito suspensivo, nos termos do 
artigo 42.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, aplicável por força do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo diploma, sem prejuízo 
de serem praticados pelo juiz visado actos processuais urgentes. 

(Acórdão do TRL, de 24-05-2005, proc. n.º 4065/2005-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b372c06cd26e9577802570220048e2ea?OpenDocument
) 

 
Artigo 43.º 
Recusas e escusas 
1 - A intervenção de um juiz no processo pode ser recusada quando correr o risco de ser considerada 

suspeita, por existir motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. 
2 - Pode constituir fundamento de recusa, nos termos do n.º 1, a intervenção do juiz noutro processo 

ou em fases anteriores do mesmo processo fora dos casos do artigo 40.º 
3 - A recusa pode ser requerida pelo Ministério Público, pelo arguido, pelo assistente ou pelas partes 

civis. 
4 - O juiz não pode declarar-se voluntariamente suspeito, mas pode pedir ao tribunal competente que 

o escuse de intervir quando se verificarem as condições dos n.os 1 e 2. 
5 - Os actos processuais praticados por juiz recusado ou escusado até ao momento em que a recusa 

ou a escusa forem solicitadas só são anulados quando se verificar que deles resulta prejuízo para a 
justiça da decisão do processo; os praticados posteriormente só são válidos se não puderem ser 
repetidos utilmente e se se verificar que deles não resulta prejuízo para a justiça da decisão do 
processo. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 43.º 
(Recusas e escusas) 
1 - A intervenção de um juiz no processo pode ser recusada quando correr o risco de ser considerada suspeita, por existir 
motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. 
2 - A recusa pode ser requerida pelo Ministério Público, pelo arguido, pelo assistente ou pelas partes civis. 
3 - O juiz não pode declarar-se voluntariamente suspeito, mas pode pedir ao tribunal competente que o escuse de intervir 
quando se verificarem as condições do n.º 1 deste artigo. 
4 - Os actos processuais praticados por juiz recusado ou escusado até ao momento em que a recusa ou a escusa forem 
solicitadas só são anulados quando se verificar que deles resulta prejuízo para a justiça da decisão do processo; os 
praticados posteriormente só são válidos se não puderem ser repetidos utilmente e se se verificar que deles não resulta 
prejuízo para a justiça da decisão do processo. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 43.º 
[...] 
1 -... 
2 - Pode constituir fundamento de recusa, nos termos do n.º 1, a intervenção do juiz noutro processo ou em fases 
anteriores do mesmo processo fora dos casos do artigo 40.º 
3 - (Anterior n.º 2.) 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b372c06cd26e9577802570220048e2ea?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b372c06cd26e9577802570220048e2ea?OpenDocument
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4 - O juiz não pode declarar-se voluntariamente suspeito, mas pode pedir ao tribunal competente que o escuse de intervir 
quando se verificarem as condições dos n.ºs 1 e 2. 
5 - (Anterior n.º 4.) 
 

2- Acórdãos do TC 
 
444/2012 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 40.º, 43.º, n.º 2 e 398.º, todas do CPP, quando interpretados no 

sentido de que o juiz que concordou com a sanção proposta pelo Ministério Público em processo sumaríssimo, a qual não 
foi aceite pelo arguido, não está impedido de intervir no julgamento subsequente desse mesmo arguido. 

 
393/2004 
Não julga inconstitucionais as normas dos n.ºs 1 e 2 do art.º 43.º do CPP, interpretadas no sentido de não constituir, por 

si só, motivo de recusa da intervenção de juízes em novo julgamento a sua participação em anterior julgamento, que veio a 
ser considerado consequentemente inválido por força da revogação, em recurso, de despacho que determinara o 
desentranhamento da contestação e do requerimento de produção de prova apresentados pelo arguido. 

 
399/2003 
Não julga inconstitucionais a normas dos artigos 40.º e 43.º, n.º 1 e 2, do CPP, no segmento que permite que os arguidos 

possam ser julgados por juízes que antes já haviam participado num primeiro julgamento, do qual houve sentença, 
anulado com a finalidade de se proceder à documentação das declarações prestadas em audiência. 

 
3- Acórdãos do STJ 

 
I -O princípio norteador do instituto da suspeição é o de que a intervenção do juiz só corre risco de ser considerada 

suspeita, caso se verifique motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, 
imparcialidade referenciada em concreto ao processo em que o incidente de recusa ou escusa é suscitado, a qual 
pressupõe a ausência de qualquer preconceito, juízo ou convicção prévios em relação à matéria a decidir ou às pessoas 
afectadas pela decisão. 

II - A seriedade e gravidade do motivo ou motivos causadores do sentimento de desconfiança sobre a imparcialidade do 
juiz, só são susceptíveis de conduzir à recusa ou escusa do juiz quando objectivamente consideradas. 

III - Por outro lado, não basta a constatação de qualquer motivo gerador de desconfiança sobre a imparcialidade do juiz, 
sendo certo ser necessário que o motivo ou motivos ocorrentes sejam sérios e graves. 

IV - Uma das situações susceptível de gerar suspeita relevante decorre de circunstâncias ou contingências de relação 
(amizade ou inimizade) com algum dos interessados, as quais consoante a intensidade da relação existente, podem 
justificar a escusa com fundamento na afectação da imparcialidade objectiva. 

V - Tendo em consideração que a Juíza Desembargadora requerente trabalha habitualmente com um dos ofendidos, o 
qual é seu adjunto, é de concluir que a sua participação enquanto relatora do recurso é susceptível de gerar desconfiança 
sobre a sua imparcialidade. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 08-01-2015, proc. n.º 1969/ 10.2TDLSB.L1 -A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fee76edc9c61298680257e69003a6c76?OpenDocument) 

 
I - A CRP consagra no seu art. 32.º, n.º 9, como uma das garantias do processo penal, o princípio do juiz natural, cujo 

alcance é o de proibir a designação arbitrária de um juiz ou tribunal para decidir um caso submetido a juízo, em ordem a 
assegurar uma decisão imparcial e isenta. Nesse sentido, o juiz que irá intervir em determinado processo penal é aquele 
que resultar da aplicação de normas gerais e abstractas contidas nas leis processuais, incluindo de organização judiciária, 
sobre a repartição da competência entre os diversos tribunais e a respectiva composição, incluindo um sistema de 
distribuição aleatória, quando seja caso disso. 

II - Esse juiz só pode ser afastado se a sua intervenção no processo for susceptível de pôr seriamente em causa esses 
mesmos valores de imparcialidade e isenção. E, com vista a permitir o respectivo controlo pelos interessados, os casos em 
que esses valores podem perigar hão-de estar bem definidos na lei, e em moldes que não desvirtuem aquela garantia de 
defesa. É disso que tratam os arts. 39.º a 47.º do CPP. 

III - Para afastar o juiz natural não é, pois, suficiente um qualquer motivo que alguém possa considerar como gerador de 
desconfiança sobre a sua imparcialidade. É preciso que o motivo seja sério e grave. 

IV - No caso, a senhora desembargadora que solicitou a escusa integrou com o senhor desembargador X, desde 2001 e 
durante vários anos, o mesmo colectivo de juízes, sendo aquela adjunta nos processos em que este era relatar. Esse 
relacionamento profissional evoluiu para uma relação de amizade que se foi fortalecendo ao longo dos anos, envolvendo 
convívio fora da esfera profissional entre ambos, com os respectivos cônjuges. 

V - Uma ligação com esses contornos e o facto de a peticionante ser testemunha indicada pela acusação num outro 
processo, não sobre factos objectivos, mas sobre traços do carácter do Dr. X, tendo já prestado no inquérito um 
depoimento que, a esse nível, lhe é sem dúvida favorável, sem esquecer a animosidade entre o Dr. X, por um lado, e os 
demais interessados em ambos os processos, por outro, espelhada nas peças processuais juntas, seriam adequados a criar 
no espírito de outras pessoas a suspeita de que a senhora desembargadora, intervindo no julgamento dos recursos, nos 
quais o Dr. X é interessado, não mantivesse a equidistância dos conflitos que ali se jogam; a suspeita de que não fosse 
imparcial. 

VI - Há, assim, fundamento bastante para, à luz do art. 43.º, n.ºs 1 e 4, do CPP, se deferir o pedido de escusa, afastando 
o juiz natural. 

Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 29-04-2015, proc. n.º 4914/12.7TDLSB.G1-B.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6f91c5813690bcc180257e3700351eed?OpenDocument) 

 
I – A característica da independência dos juízes assegura que estejam livres de pressões exteriores; mas para além desta 

segurança geral é ainda necessário que não se permita qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos juízes em virtude de 
relações especiais que os liguem a um caso concreto a julgar. 

II — O juiz pode pedir que o escuse de intervir no processo quando se verifiquem diversas condições, nos termos do n.º 1 
e 2 do art. 43.º, do CPP, ex vi n.º 4 do mesmo dispositivo: (i) sempre que exista risco de a sua intervenção ser considerada 
suspeita por existir motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade (n.º 1 do art. 43.º) 
e/ou (ii) a intervenção do juiz em outras fases do processo distintas das referidas no art. 40.º, do CPP (n.º 2, do art. 43.º). 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120444.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20040393.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030399.html
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fee76edc9c61298680257e69003a6c76?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6f91c5813690bcc180257e3700351eed?OpenDocument
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III — Tal como é apresentada a condição do n.º 1 do art. 43.º, do CPP, é de molde a integrar nela uma variedade de 
situações que analisadas caso a caso permitam considerar que aquela suspeita existe. 

IV — No âmbito do processo civil foram considerados diversos motivos de impedimentos dos juízes, como os constantes 
do art. 115.º, do CPC, e não se vê como não devam também ser como tal entendidos no âmbito do processo penal (e desde 
logo, ex vi art. 4.º, do CPP). 

V — O que está em causa não é o de saber se a Senhora Juíza --- iria ou não manter a sua imparcialidade, mas sim o de 
defendê-la de uma suspeita, o de evitar que sobre a sua decisão recaia qualquer dúvida, e através da aceitação do seu 
pedido de escusa reforçarmos a confiança da comunidade nas decisões judiciais. 

(Acórdão do STJ, 5.ª SECÇÃO, de 08-01-2015, proc. n.º 6099/13.2TDPRT.P1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e50e4270380032f280257dc80050f2e0?OpenDocument) 

 
Ac. STJ de 9-11-2011, CJ (STJ), 2011, T.III, pág. 214: A circunstância de o requerente ser cronista no jornal onde trabalham 

os arguidos, certamente que devidamente autorizado pelo CSM, não imprime uma ideia de comprometimento, ou desvio, 
do dever de objectividade e isenção que está inscrito na imparcialidade. 

 
Ac. STJ de 7-07-2010: IV. O regime de impedimentos do processo penal previsto nos arts. 39.º e 40.º, para além de 

específico, é de enumeração taxativa. Não contém lacunas que devam ser integradas por analogia. Por tal motivo, não é 
lícito recorrer ao CPC, ex vi do art. 4.º do CPP, para integração do pretenso caso omisso. 
V - O que existe no CPP é a norma do art. 43.º, n.º 1, que prevê que a intervenção de um juiz no processo possa ser 
recusada quando correr o risco de ser considerada suspeita, por existir motivo sério e grave, adequado a gerar a 
desconfiança sobre a sua imparcialidade. 
VI - Porém, o reclamante não formulou nenhum pedido de recusa. O que invocou foi um motivo de impedimento, por ter 
deduzido acusação contra o magistrado - acusação que ainda se não pode ter como assente, por não ter sido proferida 
qualquer decisão instrutória que eventualmente pronunciasse o arguido. 

 
I. A lei adjectiva penal, no seu Título I, Capítulo VI, regula a problemática atinente à capacidade do juiz, tendo em vista, 

por um lado, a obtenção das máximas garantias de objectiva imparcialidade da jurisdição e, por outro lado, assegurar a 
confiança da comunidade relativamente à administração da justiça. Trata-se de questão que tem a ver com a composição 
concreta do tribunal e não com a sua competência tout court. 
II. Em todo o caso, convirá sublinhar que o que está em questão não é a capacidade genérica do julgador, a qual deve existir 
sempre para que aquele possa exercer a função que lhe é confiada, mas sim a capacidade específica, a qual aqui se 
consubstancia na inexistência de motivo particular e especial que iniba o juiz de exercer a respectiva função num 
determinado caso com imparcialidade. 
III. Com efeito, circunstâncias específicas há que podem colidir com o comportamento isento e independente do julgador, 
pondo em causa a sua imparcialidade, bem como a confiança das «partes» e do público em geral (comunidade), 
entendendo-se que nos casos em que tais circunstâncias ocorrem há que afastar o julgador, substituindo-o por outro. Tais 
circunstâncias tanto podem dar lugar à existência de impedimento como de suspeição. Vem-se entendendo que enquanto 
o impedimento afecta sempre a imparcialidade e independência do juiz, a suspeição pode ou não afectar a sua 
imparcialidade e a sua independência. 
IV. Como corolário de tal diversidade, decorre que no caso de impedimento do julgador está sempre vedada a sua 
intervenção no processo (arts. 39.º e 40.º do CPP), enquanto no caso de suspeição, tudo dependerá das razões e 
fundamentos que lhe subjazem (art. 43.º do CPP). Por isso, no caso de impedimento deve o juiz declará-lo imediatamente 
no seu processo, sendo irrecorrível o respectivo despacho, sendo que no caso de suspeição poderá e deverá aquele 
requerer ao tribunal competente que o escuse de intervir no processo (arts. 41.º, n.º 1, e 43.º, n.º 4, do CPP). 
V. Tal diversidade conduziu a que o legislador optasse também por técnicas diferentes no que concerne à previsão dos 
impedimentos e suspeições. Quanto aos primeiros optou pela sua enumeração taxativa (arts. 39.º, n.º 1, e 40.º), enquanto 
que relativamente às segundas optou pela consagração de uma fórmula ampla, abrangente dos motivos que sejam 
«adequados» a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do juiz (n.º 1 do art. 43.º), acrescida da previsão de situação 
(exemplificativa) susceptível de constituir suspeição (n.º 2 do art. 43.º). 
VI. No caso vertente a questão a decidir é de impedimento. Entende o recorrente que a participação de um juiz da Relação 
em decisão de recurso proferida em conferência, que deveria ter sido processado como realização de audiência, impede-o 
de intervir nesta e, consequentemente, no julgamento do respectivo recurso, na sequência de decisão anulatória pelo 
mesmo proferida. 
VII. O art. 40.º do CPP tem em vista garantir a imparcialidade do juiz enquanto elemento fundamental à integração da 
função jurisdicional, face a intervenções processuais anteriores que, pelo seu conteúdo e âmbito, considera como razão 
impeditiva de futura intervenção. O envolvimento do juiz no processo, através da sua directa intervenção enquanto 
julgador, através da tomada de decisões, o que sempre implica a formação de juízos e convicções, sendo susceptível de o 
condicionar em futuras decisões, assim afectando a sua imparcialidade objectiva, conduziu o legislador a impedi-lo de 
intervir nas situações em que a cumulação de funções processuais pode fazer suscitar no interessado, bem como na 
comunidade, apreensões e receios, objectivamente fundados. 
VIII. À luz do que fica exposto e tendo em conta todas as causas de impedimentos 
taxativamente previstas na lei (als. a) a e) do art. 40.º), certo é constituir elemento comum de todas elas a intervenção 
anterior do juiz no processo, ou seja, a intervenção em fase anterior do processo. 
IX.Elemento comum de todas aquelas causas de impedimento também é, obviamente, a de que subjacente aos 
impedimentos se encontra o receio de que a intervenção do juiz venha a ser considerada suspeita, por a sua imparcialidade 
se mostrar posta em causa. 
X. No caso vertente porém, não estamos perante situação em que o julgador haja tido intervenção em fase anterior do 
processo, sendo certo também não ocorrer motivo susceptível de colocar em causa a sua imparcialidade. Com efeito, a fase 
processual é a mesma. Inexiste razão geradora de desconfiança sobre a imparcialidade do juiz, posto que se trata da 
repetição de acto processual anulado pelo próprio julgador que irá proceder à sua realização, sendo que ao acto de 
anulação está subjacente motivação de índole meramente formal. 
(Ac. STJ de 19-05-2010, 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/60590dc6f6d6927080257734005224bc?OpenDocument
) 

 
I - Conforme artigo 43.º n.º 1.º do CPP, a intervenção de um Juiz no processo pode ser recusada quando correr o risco de 

ser considerada suspeita, por existir motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e50e4270380032f280257dc80050f2e0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/60590dc6f6d6927080257734005224bc?OpenDocument
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II -. Embora o Juiz não possa declarar-se voluntariamente suspeito, pode porém, pedir ao tribunal competente que o 
escuse de intervir quando se verificarem aquelas condições (n.º 4 do preceito). 

III -O requerimento de recusa e o pedido de escusa são admissíveis até ao início da audiência, até ao início da 
conferência nos recursos ou até ao início do debate instrutório. Só o são posteriormente, até à sentença, ou até à decisão 
instrutória, quando os factos invocados tiverem lugar, ou tiverem sido conhecidos pelo invocante, após o início da 
audiência ou do debate. –art.º 44.º do CPP 

IV -O requerimento de recusa e o pedido de escusa devem ser apresentados, juntamente com os elementos em que se 
fundamentam, perante o tribunal imediatamente superior, (art.º 45.º a) do CPP). 

V - A imparcialidade do tribunal é uma exigência que resulta da Constituição da República, e direito a que uma causa seja 
decidida por um tribunal imparcial está expressamente consagrado na Convenção Europeia dos Direitos do Homem (art.º 
6.º § 1.º)” 

VI -No âmbito da jurisdição penal, o legislador, escrupuloso no respeito pelos direitos dos arguidos, consagrou como 
princípio sagrado e inalienável o do juiz natural, pressupondo tal princípio que intervirá na causa o juiz que o deva ser 
segundo as regras de competência legalmente estabelecidas para o efeito. 

VII - Porém,, “quando a imparcialidade da jurisdição possa ser posta em causa, em razão da ligação do juiz com o 
processo ou porque nele já teve intervenção noutra qualidade ou porque tem qualquer relação com os intervenientes, que 
faça legitimamente suspeitar da sua imparcialidade, há necessidade de o afastar do processo. «(GERMANO MARQUES DA 
SILVA, - Curso de Processo Penal, I, ed. Verbo, 1996, p. 199.º) 

VIII - Para o efeito de apresentação do pedido de escusa, o que importa é determinar se um cidadão médio, 
representativo da comunidade, pode, fundadamente, suspeitar que o juiz, influenciado pelo facto invocado, deixe de ser 
imparcial e, injustamente o prejudique. 

IX -Os motivos sérios e graves, adequados a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do julgador, hão-de pois resultar 
de objectiva justificação, avaliando-se as circunstâncias invocadas pelo Requerente não pelo convencimento subjectivo 
deste, mas pela valoração objectiva das mesmas circunstâncias a partir do senso e experiência comuns, conforme juízo do 
cidadão de formação média da comunidade em que se insere o julgador. 

Vale o brocardo da mulher de César: - Não basta sê-lo, é preciso parecê-lo. 
A estrutura normativa das sociedades actuais que, usualmente, reclamam rigor e transparência, vêm cada vez mais, 

exigindo exteriorização objectiva de demonstração de probidade funcional 
X - Numa situação concreta em que do ponto de vista objectivo - tendo em conta a natureza dos crimes e o 

entrosamento das situações fácticas com referência ao concreto historial processual, relativamente às aparências que este 
circunstancialismo pode publicamente suscitar - é de admitir que qualquer cidadão da comunidade onde se situa o 
julgador, possa contestar a imparcialidade deste, podendo pô-la em causa,, ocorre legítimo fundamento para a escusa 
requerida. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 07-04-2010, proc. n.º 1257/09.TDLSB.L1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c69d55703359495b80257703002f04a5?OpenDocument
) 

 
1. Contrariamente à sua versão original, a actual redacção do artigo 170.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais, 

introduzida pela Lei n.º 143.º/99, de 31 de Agosto, não estabelece, como regra especial, em matéria disciplinar, a atribuição 
de efeito suspensivo ao recurso das deliberações do Conselho Superior da Magistratura. 

2. O artigo 51.º, n.º 1, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos permite a impugnação contenciosa dos actos 
preparatórios ou de trâmite «com eficácia externa», isto é, consente a impugnação de actos que não são materialmente 
definitivos, abandonando a definitividade como requisito de impugnabilidade do acto administrativo. 

3. A eficácia externa é, actualmente, o atributo do acto que o torna impugnável, sendo externos, nomeadamente, os 
actos administrativos que produzem efeitos jurídicos no âmbito das relações entre a Administração e os particulares. 

4. É inequivocamente deste último género o indeferimento de pedido de recusa do inquiridor de processo de inquérito 
em que o invocante seja o visado. 

5. No caso, configurando-se um acto negativo, consistente no indeferimento do pedido de recusa do inquiridor 
designado para o inquérito, não faz qualquer sentido o requerimento da suspensão da sua eficácia, já que não está 
associada à sua emissão qualquer modificação da situação jurídica até aí existente. 

6. Doutro passo, não está em causa a aplicação da regra geral contida na alínea a) do n.º 1 do artigo 120.º do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos, já que o requerente não demonstra, atento os fundamentos adrede deduzidos, que 
seja evidente a procedência da pretensão formulada no processo principal ou manifesta a suposta ilegalidade do acto 
objecto do pedido de suspensão de eficácia. 

7. E, em derradeiro termo, à luz do prescrito no n.º 3 do artigo 120.º do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, não há que equacionar a substituição da providência cautelar requerida por outra providência que 
pudesse ser contraposta ao acto de conteúdo negativo que consubstancia o acto recorrido. 

8. É que, conforme resulta do disposto no n.º 5 do artigo 43.º do CPP, aplicável, subsidiariamente, os actos processuais 
praticados pelo inquiridor recusado, posteriormente ao momento em que a recusa foi requerida, «só são válidos se não 
puderem ser repetidos utilmente e se se verificar que deles não resulta prejuízo para a justiça da decisão do processo». 

9. Nesta conformidade, não se verifica fundado receio da constituição de uma situação de facto consumado ou produção 
de prejuízos de difícil reparação para os interesses que o requerente visa assegurar no processo principal quanto ao acto de 
indeferimento do pedido de recusa, pelo que não estão reunidos os requisitos legais indispensáveis ao decretamento da 
providência cautelar requerida. 

(Acórdão do STJ, 4ª SECÇÃO, de 25-06-2009, proc. n.º 82/09.0YFLSB, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8dde7ac6d8ee8ada802575e00051b7a7?OpenDocument
) 

 
I - Nos termos do n.º 4 do art.º 43.º do CPP, constitui fundamento do pedido de escusa que a intervenção do juiz no 

processo corra o risco de ser considerada suspeita, por se verificar motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança 
sobre a sua imparcialidade. 

II - A seriedade e gravidade do motivo resultam de um estado de forte verosimilhança (desconfiança) sobre a 
imparcialidade do juiz (propósito de favorecimento de certo sujeito processual em detrimento de outro), formulado com 
base na percepção que um cidadão médio tem sobre o reflexo daquele facto concreto na imparcialidade do julgador. 

III - É do conhecimento normal de um cidadão médio que os atributos de objectividade e isenção no exercício da 
jurisdição estão tanto mais afastados quanto maior for a proximidade do julgador em relação a factos do litígio que lhe é 
proposto julgar, nomeadamente quando tal proximidade seja fruto de um conhecimento extraprocessual. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c69d55703359495b80257703002f04a5?OpenDocument
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IV -O TEDH entende que a imparcialidade deve apreciar-se num duplo ponto de vista: aproximação subjectiva, destinada 
à determinação da convicção pessoal de tal juiz em tal ocasião; e também segundo uma apreciação objectiva, isto é se ele 
oferece garantias bastantes para excluir a este respeito qualquer dúvida legítima. 

V - A imparcialidade, como exigência específica de uma verdadeira decisão judicial, define-se, por via de regra, como 
ausência de qualquer prejuízo ou preconceito, em relação à matéria a decidir ou às pessoas afectadas pela decisão. 

VI -O TEDH tem entendido que a imparcialidade se presume até prova em contrário, que a imparcialidade objectiva 
releva essencialmente de considerações formais e que o elevado grau de abstracção na formulação de conceito apenas 
pode ser testado numa base casuística, na análise em concreto das funções e dos actos processuais do juiz. 

VII - A juíza requerente invoca a qualidade de mãe do advogado interveniente no processo, cuja participação não se 
conteve nos limites de uma acção simbólica, mas revelou-se em actos processuais concretos e relevantes na tramitação 
processual. Como esta relação familiar é, só por si, susceptível de provocar uma sombra sobre o princípio da 
imparcialidade, existem fundamentos para determinar a escusa de intervenção da magistrada impetrante. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 13-02-2013, proc. n.º 1475/11.8TAMTS.P1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e14355fb2048773480257b34004cd244?OpenDocument
) 

 
I -O juiz que irá intervir em determinado processo penal é aquele que resultar da aplicação de normas gerais e abstractas 

contidas nas leis processuais e de organização judiciária sobre a repartição da competência entre os vários tribunais e a 
respectiva composição. Tal juiz só pode ser afastado se a sua intervenção no processo for susceptível de colocar seriamente 
em causa esses valores da imparcialidade e isenção. Os modos de assegurar essa garantia estão previstos nos arts. 39.º a 
47.º do CPP. 

II - De acordo com o art.º 43.º do CPP, embora o juiz não possa declarar-se voluntariamente suspeito, pode, porém, 
pedir ao tribunal competente que o escuse de intervir quando se verificarem as condições aí previstas: a intervenção do 
juiz no processo correr o risco de ser considerada suspeita, por existir motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança 
sobre a sua imparcialidade. 

III - A isenção, a independência, o distanciamento em relação à causa concreta submetida a juízo, a equidistância sobre o 
litígio a resolver, de forma a permitir a decisão justa, são os objectivos a salvaguardar. 

IV- Os motivos sérios e graves, adequados a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do julgador, hão-de resultar de 
objectiva justificação, avaliando-se as circunstâncias invocadas pelo requerente, não pelo convencimento subjectivo deste, 
mas pela valoração objectiva das mesmas circunstâncias a partir do senso e experiência comuns, conforme juízo do cidadão 
de formação média da comunidade em que se insere o julgador. 

V - No caso presente – em que o requerente apenas invoca escrever no jornal onde a arguida desempenha funções, 
alegando ser amigo do director do jornal e de jornalistas, mas a própria sequência do texto apresentado não permite incluir 
a senhora jornalista no lote de pessoas que serão amigas do requerente –, não existe proximidade pessoal ou de estrita 
confiança com a interessada na decisão que possa fundar dúvida séria sobre a equidistância do requerente, não sendo 
afectada a sua independência vocacional, pelo que não ocorre legítimo fundamento para a escusa. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 09-11-2011, proc. n.º 100.º/11.1YFLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/04a6f00cc712a1da80257980005bbe11?OpenDocument) 

 
I -A imparcialidade do juiz, e de acordo com a jurisprudência do TEDH, é tanto a subjectiva, em que importa indagar se o 

juiz, no processo, deu mostras de um interesse pessoal no destino a dar à causa ou evidenciou preconceito, devendo, em 
princípio, presumir-se a sua isenção e rigor processual. Ao lado dessa modalidade coloca-se a objectiva que se propõe 
apurar se o comportamento do juiz, à luz do cidadão comum, pode exercitar a suspeita por existir motivo sério e grave, 
adequado a gerar desconfiança sobre a sua seriedade na condução do processo. 

II - O juiz decisor da matéria de facto é, na verdade, o mais importante narrador no processo; ele estabelece qual dentre 
as diversas narrativas dos factos é relativamente «melhor”, escolhendo uma delas ou outra original, se estiver convencido 
de que nenhuma lhe serve, e essa narrativa, no dizer de J. Hunter, Battling a Goog Story, 2007, pág. 272.º, citado por 
Michelle Tarufo, Narrativas Processuais, «Julgar”, n.º 13, Janeiro - Abril, 2011, pág. 131.º, comunga das seguintes 
características: é um acto locutório assertivo, neutral e não de uma parte; o juiz não tem ou não deve ter qualquer 
objectivo pessoal a prosseguir a não ser a descoberta da verdade. Ele não tem qualquer particular interesse pessoal a 
realizar ou pessoas a tutelar; a sua narração deve ser destacada da das partes; ele deve assumir-se numa posição de 
alteridade, de alienidade, para se dedicar em exclusivo a erigir uma narrativa verdadeira porque assente em provas elas 
verdadeiras. 

III - A parcialidade do juiz ou suspeita dela, funda o motivo para incidente de recusa, nos termos do art.º 43.º do CPP, 
mas não gera a nulidade da sentença, porque a imparcialidade atenta contra a ética de julgar e uma das qualidades que 
devem ornar o julgador e de que deve prezar-se a cada passo. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 24-05-2011, proc. n.º 167.º/07.7PBSNT. L1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/289c32728f5845a2802578c3004c4576?OpenDocument) 

 
I - Os fundamentos de dúvida sobre a imparcialidade de um juiz podem conduzir à impossibilidade de o juiz exercer a sua 

função num processo, a qual deve ser declarada independentemente de qualquer objecção suscitada pelos participantes 
processuais – impedimentos –, ou podem dar aos sujeitos processuais a possibilidade de recusarem a intervenção do juiz – 
suspeições. 

II - O art.º 43.º, n.º 1, do CPP não indica taxativamente os fundamentos de suspeição – e, na verdade, são várias as 
razões que podem levar a pôr em causa a capacidade de um juiz se revelar imparcial –, o que releva não é tanto o facto de 
o juiz conseguir ou não manter a sua imparcialidade, mas defendê-lo da suspeita de a não conservar, não dando azo a 
qualquer dúvida, por esta via reforçando a confiança da comunidade nas decisões dos seus magistrados – cf. Figueiredo 
Dias, Direito Processual Penal, 1974, págs. 303.º/304. 

III - É certo que o filho da requerente do pedido de escusa é estagiário de advocacia, tendo como patrono o advogado 
subscritor da motivação de recurso que deve ser apreciada pela mesma no Tribunal da Relação onde exerce funções; tal 
circunstancialismo não conforma qualquer perigo de a intervenção da requerente no julgamento do recurso ser encarada, 
pela comunidade, com desconfiança e suspeita sobre a sua imparcialidade. 

IV - Desde logo, porque na base dele, não se pode estabelecer um relacionamento especial, pessoal e directo entre a 
requerente e os associados e colaboradores da sociedade de advogados, de modo a criar a suspeita de que a requerente 
não seja capaz de conservar a sua imparcialidade nos processos em que qualquer deles tenha intervenção e, por outro lado, 
o relacionamento do filho da requerente com a mesma sociedade, particularmente com o advogado seu patrono, não só 
não se reflecte, directamente, na esfera pessoal da requerente, como não implica, ainda que na perspectiva exclusiva do 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e14355fb2048773480257b34004cd244?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e14355fb2048773480257b34004cd244?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/04a6f00cc712a1da80257980005bbe11?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/289c32728f5845a2802578c3004c4576?OpenDocument


 

134 
 

filho da requerente, uma qualquer forma de dependência pessoal condicionante de lhe ser atribuído o título de advogado – 
cf. arts. 184.º, 185.º, n.º 1, 186.º, n.º s 4 e 5, todos do EOA.. 

V - Diferente seria se o próprio filho da requerente, ainda que sob orientação do patrono, exercesse funções próprias de 
advogado no processo em causa – cf. art.º 189.º, n.º 1, al. b), do mencionado Estatuto. 

VI - Uma vez que as razões em que se funda o pedido de escusa não consubstanciam um condicionalismo adequado a 
que a sua intervenção no julgamento do recurso do Proc. n.º …, possa ser encarada com desconfiança sobre a sua 
imparcialidade, de modo a que haja a necessidade de a defender de qualquer suspeita de não ser capaz de a conservar, 
indefere-se o pedido. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 09-12-2010, proc. n.º 3755/05.2TDPRT.P1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d6c5ebb3c107d1e2802577fc00416d8e?OpenDocument) 

 
I - Nos termos do art.º 43.º, n.º 4, do CPP, o juiz pode pedir ao tribunal competente que o escuse de intervir quando 

correr o risco de ser considerada suspeita, por existir motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua 
imparcialidade. Consequentemente constituem fundamento de escusa que: a sua intervenção no processo corra risco de 
ser considerada suspeita; por se verificar motivo, sério e grave; adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. 

II - Estamos em face de circunstâncias específicas que contêm potencialidade para colidir com o comportamento isento e 
independente do julgador, colocando em causa a sua imparcialidade, bem como a confiança dos interessados e da 
comunidade. É evidente que a seriedade e gravidade do motivo ou motivos causadores do sentimento de desconfiança 
sobre a imparcialidade do juiz, só podem conduzir à sua recusa ou escusa quando objectivamente consideradas. Assim, o 
mero convencimento subjectivo por parte de um interessado processual, ou o desvirtuamento da conduta do julgador, 
extraindo consequências perfeitamente exógenas ao funcionamento do instituto, nunca terão virtualidade para o fazer 
despoletar. 

III - Falamos, assim, de uma razão séria e grave, do qual ou no qual resulte inequivocamente um estado de forte 
verosimilhança (desconfiança) sobre a imparcialidade do juiz (propósito de favorecimento de certo sujeito processual em 
detrimento de outro). Visa salvaguardar-se um bem essencial na Administração da Justiça que é a imparcialidade ou seja a 
equidistância sobre o litígio a resolver, de forma a permitir a decisão justa. 

IV - Mas, se está em causa uma tarefa essencial no desempenho do Estado igualmente se procura defender a posição do 
Juiz, assegurando um instrumento processual que possibilite o seu afastamento quando, objectivamente, existir uma razão 
que minimamente possa beliscar a sua imagem de isenção e objectividade. 

V - É evidente que não podem ser razões menores, quantas vezes fruto de preconceitos, quando não de razões pessoais 
sem qualificação, mas sim razões objectivas que se coloquem de forma séria. Fundamental é a formulação de um juízo 
hipotético baseado na percepção que um cidadão médio sobre o reflexo na imparcialidade do julgador daquele facto 
concreto. 

VI - Na verdade, do que falamos é do risco da perda de objectividade, do afastamento isento que é indiciado pelo facto 
objectivo. Aqui importa salientar que é do conhecimento normal de um cidadão médio que tais atributos do exercício da 
jurisdição estão tanto mais afastados quanto maior for a proximidade do julgador em relação a factos do litigio que lhe é 
proposto julgar, nomeadamente quando tal proximidade seja fruto de um conhecimento extraprocessual. A imparcialidade 
afasta-se quando as razões ditadas pela razão objectiva são substituídas pelas empatias contidas na emoção resultante da 
proximidade. A partir do momento em que o juiz do processo recebe informação de qualquer tipo relacionada com o 
processo, que lhe é transmitida por um dos intervenientes, dificilmente a sua posição deixa de ser reconhecida como 
condicionada por tal ligação. Passa a interferir um elemento de conexão pessoal e extraprocessual num procedimento que 
se deve pautar pelo afastamento e pela objectividade. 

VII - Acresce que tal tipo de relação não é por natureza objecto de publicidade, o que pode potenciar a dúvida dos 
restantes intervenientes processuais sobre o seu conteúdo. A isenção objectiva do julgador pode não estar comprometida e 
naturalmente não estará. Mas, objectivamente, a dúvida ficara a pairar e por essa forma ficará afectada a imagem da 
justiça. 

VIII - Por seu turno o TEDH entende que a imparcialidade deve apreciar-se de um duplo ponto de vista: aproximação 
subjectiva, destinada à determinação da convicção pessoal de tal juiz em tal ocasião; e também, segundo uma apreciação 
objectiva, isto é, se ele oferece garantias bastantes para excluir a este respeito qualquer dúvida legítima. 

IX - É esta jurisprudência da maior relevância no caminho a um tempo construtor do princípio da imparcialidade objectiva 
do tribunal e da sua aplicação à diversidade dos casos concretos, que vem trilhando a jurisprudência da instância europeia. 
A imparcialidade, como exigência específica de uma verdadeira decisão judicial, define-se, por via de regra, como ausência 
de qualquer prejuízo ou preconceito em relação à matéria a decidir ou às pessoas afectadas pela decisão. O TEDH tem 
entendido que a imparcialidade se presume até prova em contrário; e que, sendo assim, a imparcialidade objectiva releva 
essencialmente de considerações formais e o elevado grau de generalização e de abstracção na formulação de conceito 
apenas pode ser testado numa base rigorosamente casuística, na análise in concreto das funções e dos actos processuais 
do juiz. 

X - Estamos em crer que, independentemente da afirmação de uma isenção e imparcialidade subjectiva, que não se 
coloca em causa, o certo é que a Srª Magistrada comunicou sobre o processo com a ora recorrente. Objectivamente, para 
um terceiro colocado numa posição independente, a simples troca de impressões do Juiz que deve proferir decisão com 
aquele que é sujeito no mesmo processo macula a equidistância que deve ser mantida pelo julgador e que não é mais do 
que uma da faces da imparcialidade. 

XI - Nesta conformidade, e nos termos do art.º 43.º do CPP, entende-se que existem fundamentos para determinar a 
escusa de intervenção da Srª Magistrada impetrante o que se determina. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 20-10-2010, proc. n.º 140.º/10.8YFLSB, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/deb7d20abb1601c38025788600372981?OpenDocumen
t) 

 
I - À luz do art.º 43.º, n.º 1, do CPP, a intervenção de um juiz no processo pode ser recusada quando correr o risco de ser 

considerada suspeita, por existir motivo, sério e justo, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. O CPP 
actual abandonou o regime vigente no antecedente CPP, de enunciação casuística das causas de suspeição de magistrado, 
consagrando no mencionado art.º 43.º, uma cláusula geral em tal domínio, mantendo, no entanto, uma enunciação 
especificada quanto aos impedimentos nos seus arts. 39.º e 40.º. 

II - Os impedimentos divergem das suspeições porque naqueles se englobam as circunstâncias que afectam sempre a 
imparcialidade do julgador e que, por isso, devem ser denunciadas pelos impedidos; já as suspeições só pelas partes devem 
ser arguidas, só elas sendo juízes para determinarem se aquela imparcialidade, concebida como o dizer do direito à 
margem de qualquer interesse pessoal, num plano de alienidade ante as partes e de supremacia, se torna ou não realidade 
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(Luís Osório, Comentário do CPP, II, 1932, pág. 225.º). 
III - O juiz, como forma de assegurar a igualdade dos cidadãos perante a lei – art.º 13.º da CRP – deve esforçar-se por se 

manter alheio e acima das influências exteriores; a independência do juiz é sobretudo uma responsabilidade que terá a 
dimensão ou a densidade da sua fortaleza de ânimo, carácter e personalidade, de tal modo que quando a imparcialidade do 
juiz ou a confiança do público nessa imparcialidade está posta em causa, a administração da justiça e, então, o juiz é um juiz 
inabilitis. 

IV - A recusa de juiz terá lugar sempre que concorra a cláusula geral de existência de risco de a sua intervenção ser 
reputada suspeita, por verificação de motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, não 
bastando, como é pacífica a jurisprudência do STJ, uma convicção mais ou menos subjectiva ou intimista de um dos sujeitos 
processuais, que, levando, sem mais, ao afastamento do juiz introduziria uma perigosa violação do princípio do juiz natural 
ou legal, previamente definido em função das regras de competência, uma das garantias fundamentais para o cidadão, 
sobretudo para o arguido, com tradução no art.º 32.º, n.º 9, da CRP. 

V - Daí que, na concordância prática, entre os interesses em jogo, se deva ser particularmente exigente na recusa, em 
ordem à constatação de uma especial gravidade da suspeita, ancorada em factos objectivos e objectivados, que não leve ao 
afastamento do juiz por qualquer motivo fútil. 

VI - A imparcialidade há-de, por isso mesmo, ser testada num plano de rigorosa casuística, em função do concretismo da 
situação e da posição ante ela, actuada processualmente pelo juiz. 

VII - Por isso, o motivo sério e grave com virtualidade para abalar a credibilidade do juiz, que, em princípio, se presume, 
não resulta tanto do convencimento subjectivo dos sujeitos processuais, mas antes de um puro derivado da ponderada 
valoração do caso concreto, fazendo intervir as regras da experiência comum, id quod plerumque accidit, procurando a 
resposta no homo medius, representativo do pulsar da sociedade, que nela colhe, sem esforço, a resposta positiva ou 
negativa. 

VIII - A imparcialidade ou parcialidade subjectiva do julgador é de muito difícil alcance ou demonstração, mas porque se 
pretende pôr a salvo de suspeições na sua actividade de julgar, lapidarmente o Prof. Cavaleiro Ferreira, afirmou que, na 
realidade das coisas, o juiz permanece imparcial, por isso interessa sobretudo considerar se em relação ao processo poderá 
ser imparcial, objectivamente equidistante do conflito. 

IX - A imparcialidade há-de ser submetida a um teste subjectivo, como ainda objectivo, comenta o Prof. Paulo Pinto de 
Albuquerque, para quem o teste subjectivo visa apurar se o juiz deu mostras de um interesse pessoal no destino da causa 
ou evidenciou preconceito sobre o seu mérito; o teste objectivo visa apreciar se, de um ponto de vista do cidadão comum, 
podem suscitar-se sérias dúvidas sobre a imparcialidade; a perspectiva do queixoso releva, mas não é decisiva (Comentário 
do CPP, pág. 128.º). 

X - A inimizade entre o juiz e o arguido não se situa, em princípio, no mesmo plano da inimizade entre o seu defensor e o 
juiz; o advogado do arguido enquanto técnico de direito não disfruta de campo para extrapolar da busca da melhor solução 
para o litígio e o juiz está vinculado a realizar no plano deontológico e no dos princípios, com que ambos lidam, a justiça 
reclamada no caso concreto. Essa inimizade entre juiz e defensor não funciona, em regra, «nos direitos do nosso círculo 
cultural”, segundo se escreve no Ac. do TC n.º 227.º/97, de 12-03, proferido no Proc. n.º 675.º/95 - 1.ª. 

XI - Tal situação de inimizade, suposto que existente, não leva a que, automaticamente, se ponha em causa a 
independência, a imparcialidade e a objectividade do juiz; dificilmente conduzindo à declaração de suspeição. Seja como 
for, importa não perder de vista, há uma proximidade notável entre o arguido, seus interesses e o defensor, de que é vivo 
porta voz, de tal ordem que não repugna admitir certas situações em que uma grave, vincada e agudizada inimizade com o 
juiz pode afectar também os interesses do constituinte ao decidir-se. 

XII - Nesta extrema hipótese exige-se, para verificação de razões de recusa, acrescida indagação até que ponto essas 
relações degradadas podem ser causa legítima de suspeição, o que sucederá quando a ruptura das relações entre ambos 
adquire um grau de grave tensão, de molde a produzir um «efeito ricochete”, negativo, sobre o arguido, geradora de uma 
suspeição comunitária endereçada ao julgador, ditando a necessidade, para garantia de defesa, de não faltarem os 
indispensáveis meios para aquela suspeição ser afastada (cf. parecer do Prof. Figueiredo Dias). 

XIII - O caso dos autos é o de um Juiz Desembargador, supondo-se atingido nos seus direitos fundamentais do bom-nome 
e reputação de Magistrado, rigor e isenção, através de notícias difundidas por meios de comunicação social – jornal, TV e 
rádio – demanda os responsáveis pelas notícias, em vista de ser indemnizado pelos danos causados, socorrendo-se das 
respectivas acções cíveis, pela ofensa pessoal, que, do seu ponto de vista, aquelas notícias incorporam. Essas acções foram 
contestadas umas pelo ora requerente, enquanto advogado dos réus, outras pelo ora advogado do requerente, que o 
patrocina como arguido naquele processo crime em que foi condenado em 1.ª instância em pena de multa e numa 
indemnização por dano não patrimonial, processo crime em recurso na Relação. O relator do processo não é o Juiz 
Desembargador em causa, que participa, no entanto, como juiz vogal no julgamento a efectuar. 

XIV - Objectivamente, é extremamente difícil que o Juiz Desembargador visado circunscreva as posições assumidas pelos 
supostos lesantes (réus) como posição destes, e só destes, sem deixar de as reportar, basicamente, oriundas dos seus 
advogados, enquanto técnicos de direito, produtores, também eles, de contrariedade, desgosto, inevitável azedume, pelos 
dissabores que o envolvimento judicial sempre causa. E a abordagem da questão deve abranger, ainda, para valoração, a 
consideração na réplica de uma das mencionadas acções cíveis de que a contestação é, em alguns pontos, malévola, eivada 
de «cariz mal educado e grosseiro, violando ostensiva e gravemente os deveres de urbanidade”, atingindo directamente o 
defensor do requerente no dito processo crime, havendo que adicionar, ainda, a instauração de queixas à AO e ao CSM, 
para se aquilatar da dimensão do conflito que os opõe. 

XV - O homem médio, face ao acervo de factos expostos, valorados objectivamente, interpretando o sentimento reinante 
na comunidade, responderia positivamente sobre se ocorre motivo grave e sério capaz de pôr em crise o valor fundamental 
da imparcialidade, objectividade e independência na função de julgar. Aquele depreenderia que a intervenção do 
Magistrado é adequada a suscitar desconfiança sobre a sua lisura e seriedade exigíveis face aos acontecimentos, que são 
multiformes, graves, dispersando-se no tempo, porém, sem termo à vista, em que surgem também como seus antagonistas 
o advogado do requerente e o seu defensor, sendo estes, num plano objectivo, atenta aquela osmose, indissociabilidade, 
com génese profissional e até, eventualmente, pessoal, quem, também, lhe causa dissabores, angústias, incómodos, fonte 
de um clima de crispação e de incontornável projecção no decidir, estados possíveis de poderem afectar a serenidade do 
desfecho do processo, susceptíveis de redundar em prejuízo para os réus. 

XVI - O resultado do recurso pode culminar numa situação de inteira e justificada improcedência, mas esta, aos olhos do 
cidadão comum, será portadora de uma carga de inimizade, enquanto motivo sério e adequado a gerar dúvida séria sobre a 
imparcialidade do Magistrado em causa. 

XVII - Está fora do núcleo duro do incidente afirmar uma fraqueza, a impossibilidade de vencer ou recalcar questões 
pessoais, ou de fazer justiça face a eventuais interesses próprios, mas de admitir ou não o risco do não reconhecimento 
público da sua imparcialidade pelos motivos que constituem fundamento da suspeição (cf. Prof. Cavaleiro Ferreira, Curso 
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de Processo Penal, I, págs. 237.º/239). Não se trata, com isso de lançar qualquer anátema sobre o Magistrado, mas dar 
realização à teleologia subjacente ao instituto da recusa – art.º 43.º, n.º 1, do CPP – de assegurar a conveniência e 
necessidade de preservar o mais possível a dignidade profissional e a erosão da sua imagem pessoal e, como lógica 
decorrência, ainda lograr uma imagem reforçada da inevitável necessidade de administrar salutar justiça, revestindo-a da 
dignidade que merece, preservada de suspeitas de falta de isenção e rigor (Ac. TC de 16-06-98, in BMJ 378.º/76). 

XVIII - A estrutura da sociedade reclama cada vez mais rigor e transparência, exigindo exteriorização subjectiva e 
demonstração objectiva de probidade funcional, que é dever da administração pública e, por maioria de razão, da 
Magistratura judicial (Ac. do STJ de 07-04-2010, Proc. n.º 1257/09). Assim, objectivamente, mais do subjectivamente, 
concorre razão para o Juiz Desembargador em causa não intervir no julgamento a que vai ser submetido o requerente. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 15-09-2010, proc. n.º 133.º/10.5YFLSB, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3b01322c10e0e7448025782c0036a9d7?OpenDocument
) 

 
I - A lei adjectiva penal, no seu Título I, Capítulo VI, regula a problemática atinente à capacidade do juiz, tendo em vista, 

por um lado, a obtenção das máximas garantias de objectiva imparcialidade da jurisdição e, por outro lado, assegurar a 
confiança da comunidade relativamente à administração da justiça. Trata-se de questão, pois, que tem a ver com a 
composição concreta do tribunal e não com a sua competência tout court. 

II - Em todo o caso, convirá sublinhar que o que está em questão não é a capacidade genérica do julgador, a qual deve 
existir sempre para que aquele possa exercer a função que lhe é confiada, mas sim a capacidade específica, a qual aqui se 
consubstancia na inexistência de motivo particular e especial que iniba o juiz de exercer a respectiva função num 
determinado caso com imparcialidade. 

III - Com efeito, circunstâncias específicas há que podem colidir com o comportamento isento e independente do 
julgador, pondo em causa a sua imparcialidade, bem como a confiança das «partes» e do público em geral (comunidade), 
entendendo-se que nos casos em que tais circunstâncias ocorrem há que afastar o julgador substituindo-o por outro. Tais 
circunstâncias tanto podem dar lugar à existência de impedimento como de suspeição. Vem-se entendendo que enquanto 
o impedimento afecta sempre a imparcialidade e independência do juiz, a suspeição pode ou não afectar a sua 
imparcialidade e a sua independência. 

IV - Como corolário de tal diversidade, decorre que no caso de impedimento do julgador está sempre vedada a sua 
intervenção no processo (arts. 39.º e 40.º do CPP), enquanto no caso de suspeição, tudo dependerá das razões e 
fundamentos que lhe subjazem (art.º 43.º do CPP). Por isso, no caso de impedimento deve o juiz declará-lo imediatamente 
no seu processo, sendo irrecorrível o respectivo despacho, sendo que no caso de suspeição poderá e deverá aquele 
recorrer ao tribunal competente que o escuse de intervir no processo (arts. 41.º, n.º 1, e 43.º, n.º 4, do CPP). 

V - Tal diversidade conduziu a que o legislador optasse também por técnicas diferentes no que concerne à previsão dos 
impedimentos e suspeições. Quanto aos primeiros optou pela sua enumeração taxativa (arts. 39.º, n.º 1, e 40.º), enquanto 
que relativamente às segundas optou pela consagração de uma fórmula ampla, abrangente dos motivos que sejam 
«adequados» a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do juiz (n.º 1 do art.º 43.º), acrescida da previsão de situação 
(exemplificativa) susceptível de constituir suspeição (n.º 2 do art.º 43.º). 

VI - No caso vertente a questão a decidir é de impedimento. Entende o recorrente que a participação de um juiz da 
Relação em decisão de recurso proferida em conferência, que deveria ter sido processado como realização de audiência, 
impede-o de intervir nesta e, consequentemente, no julgamento do respectivo recurso, na sequência de decisão anulatória 
pelo mesmo proferida. 

VII - O art.º 40.º do CPP tem em vista garantir a imparcialidade do juiz enquanto elemento fundamental à integração da 
função jurisdicional, face a intervenções processuais anteriores que, pelo seu conteúdo e âmbito, considera como razão 
impeditiva de futura intervenção. O envolvimento do juiz no processo, através da sua directa intervenção enquanto 
julgador, através da tomada de decisões, o que sempre implica a formação de juízos e convicções, sendo susceptível de o 
condicionar em futuras decisões, assim afectando a sua imparcialidade objectiva, conduziu o legislador a impedi-lo de 
intervir nas situações em que a cumulação de funções processuais pode fazer suscitar no interessado, bem como na 
comunidade, apreensões e receios, objectivamente fundados. 

VIII - À luz do que fica exposto e tendo em conta todas as causas de impedimentos taxativamente previstas na lei (als. a) 
a e) do art.º 40.º), certo é constituir elemento comum de todas elas a intervenção anterior do juiz no processo, ou seja, a 
intervenção em fase anterior do processo.. 

IX - Elemento comum de todas aquelas causas de impedimento também é, obviamente, a de que subjacente aos 
impedimentos se encontra o receio de que a intervenção do juiz venha a ser considerada suspeita, por a sua imparcialidade 
se mostrar posta em causa. 

X - No caso vertente porém, não estamos perante situação em que o julgador haja tido intervenção em fase anterior do 
processo, sendo certo também não ocorrer motivo susceptível de colocar em causa a sua imparcialidade. Com efeito, a fase 
processual é a mesma. Inexiste razão geradora de desconfiança sobre a imparcialidade do juiz, posto que se trata da 
repetição de acto processual anulado pelo próprio julgador que irá proceder à sua realização, sendo que ao acto de 
anulação está subjacente motivação de índole meramente formal. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 19-05-2010, proc. n.º 36/09.6GAGMR.G1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/60590dc6f6d6927080257734005224bc?OpenDocument
) 

 
I - As disposições aplicáveis ao incidente de escusa são as dos arts. 43.º, 44.º e 45.º, do CPP, sendo que resulta claro que 

os motivos relevantes para a procedência do incidente estão directamente conexionados com a possibilidade de a 
intervenção do(s) magistrado(s) interveniente(s) correr o risco de ser considerada suspeita, por existir motivo sério e grave, 
adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. Por conseguinte, o motivo apresentado tem de ser sério e 
grave, objectivamente considerado, isto é, do ponto de vista do cidadão médio (que se revê num Poder Judicial imparcial, 
independente e objectivo). 

II - Mercê do princípio do juiz natural ou legal, inserido no art.º 32.º, n.º 9, da CRP, os cidadãos têm o direito – 
fundamental – a que uma causa seja julgada por um tribunal previsto como competente por lei anterior e não criado ou 
tido por competente ad hoc. Daí que a regra do juiz natural ou legal só possa ser derrogada em casos excepcionais, para dar 
satisfação bastante e adequada a outros princípios constitucionais, como o da imparcialidade, referido no n.º 1, do citado 
art.º 32.º, da CRP. 

III - A alegação de falta de imparcialidade tem de ser objectivamente demonstrada. Se não for contestada a 
imparcialidade pessoal dos juízes nem indicados com precisão factos verificáveis que autorizem a dela suspeitar, não é caso 
de pedido de escusa ou de recusa, pois que «a imparcialidade do tribunal é uma exigência que resulta da Constituição da 
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República e o direito a que uma causa seja decidida por um tribunal imparcial está expressamente consagrado na CEDH 
(art.º 6.º, § 1.º)”. 

IV - Admite-se a escusa por parte do juiz titular do processo quando exista «o risco de (a sua intervenção) ser 
considerada suspeita, por existir motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade». 

V - No caso em que à Juiz requerente foi distribuído, como relatora, um processo em que intervém como assistente 
Magistrada do MP contra quem a requerente apresentou uma queixa por alegada prática de crime de difamação, que deu 
origem a um processo de inquérito que acabou por ser arquivado, sendo que tal queixa tem por fundamento uma 
«alegada» falta de imparcialidade e isenção da Juiz requerente, em que a Magistrada do MP prestou declarações referindo 
que não desejava alimentar «um caso exclusivamente motivado por um problema de perseguição pessoal”, não obstante o 
tempo já decorrido desde a data dos factos, é de considerar (quer sob um ponto de vista subjectivo, que diz respeito à 
posição pessoal da requerente, quer sob um ponto de vista objectivo, relativamente às aparências que o circunstancialismo 
atrás descrito pode publicamente suscitar) que existe sério risco de afectação da imparcialidade objectiva da Juiz 
(requerente), isto é, que a imparcialidade desta pode ser posta em causa no julgamento do processo que agora lhe foi 
distribuído, pelo que ocorre fundamento legítimo para a escusa requerida. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 10-12-2009, proc. n.º 641.º/09.0YFLSB, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2807777b19fd0f8d802576a1003dd370?OpenDocument) 

 
I - O fundamento da suspeição a que se refere o art.º 43.º do CPP deve ser avaliado segundo dois parâmetros: um de 

natureza subjectiva, outro de ordem objectiva. 
II - O primeiro indagará se o juiz manifestou, ou tem motivo para ter, algum interesse pessoal no processo, ficando assim 

inevitavelmente afectada a sua imparcialidade enquanto julgador. 
III -O segundo averiguará se, do ponto de vista de um cidadão comum, de um homem médio conhecedor das 

circunstâncias do caso, a confiança na imparcialidade e isenção do juiz estaria seriamente lesada. 
IV -Em todo o caso, os motivos da suspeita terão que ser, como a lei refere, sérios e graves para servirem de 

fundamento à recusa ou à escusa, pois o afastamento do juiz (natural) do processo só pode ser determinado por razões 
mais fortes do que aquelas que o princípio do juiz natural visa salvaguardar, que se relacionam com a independência, mas 
também com a imparcialidade do tribunal. 

V - O facto de o arguido em recurso na Relação, em cujo julgamento o Juiz-Desembargador peticionante da escusa 
participa como adjunto, ser irmão de um amigo seu, desacompanhado de outros factores (não existe qualquer ligação 
directa entre o peticionante e o arguido, nem sequer é afirmado que se conheçam pessoalmente; a relação de amizade é 
com o irmão do arguido, que aliás não teve intervenção no processo), não se mostra suficiente para pôr objectivamente em 
crise a confiança no peticionante, ou seja, não constitui um motivo sério e grave para o afastar do julgamento da causa, 
enquanto juiz natural do processo, na condição de adjunto do colectivo de juízes, não sendo, em resumo, para um 
observador comum e desinteressado, um motivo de desconfiança na capacidade do juiz em se manter fiel à imparcialidade 
que o seu estatuto lhe impõe. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 23-09-2009, proc. n.º 532.º/09.5YFLSB, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/938bddb1ac47b4368025764100324d47?OpenDocumen
t) 

 
I - Resulta claro do preceituado no art.º 43.º do CPP que os motivos relevantes para a procedência do incidente de 

recusa estão directamente conexionados com a possibilidade de a intervenção do(s) magistrado(s) interveniente(s) correr o 
risco de ser considerada suspeita, por existir motivo, sério e grave – do ponto de vista objectivo, do cidadão médio, que se 
revê num poder judicial imparcial, independente e objectivo –, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. 

II - É que, mercê da regra do juiz natural ou legal, inserido no art.º 32.º, n.º 9, da CRP, os cidadãos têm o direito – 
fundamental – a que uma causa seja julgada por um tribunal previsto como competente por lei anterior e não criado ou 
tido por competente ad hoc. Daí que essa regra só possa ser derrogada em casos excepcionais, para dar satisfação bastante 
e adequada a outros princípios constitucionais, como o da imparcialidade. E a alegação da falta de garantia de 
imparcialidade tem de ser objectivamente demonstrada. 

III - Numa situação em que determinado desembargador interveio no julgamento do recurso que confirmou a decisão de 
1.ª instância de manutenção da aplicação ao requerente da medida de coacção de prisão preventiva (prevista no art.º 202.º 
do CPP), a resposta parece que não podia deixar de ser a de que tal intervenção constitui fundamento de recusa, face ao 
estatuído na al. a) do art.º 40.º do CPP [Nenhum juiz pode intervir em…recurso relativo a processo em que tiver aplicado 
medida de coacção prevista nos artigos 200.º a 202.º]. 

IV - Contudo, importa distinguir os casos de julgamento do mérito da causa (ou seja, o julgamento dos factos pelos quais 
o arguido está acusado e está a ser julgado) dos casos de julgamento do incidente de recusa dos juízes que estão a julgar os 
factos imputados àquele. 

V - Ora, apesar da referida intervenção no recurso que manteve a medida de coacção de prisão preventiva, agora a 
intervenção do Desembargador em causa tem a ver com a apreciação dos factos invocados como fundamento do pedido de 
recusa dos juízes que estão a julgar o arguido, e o alegado pré-juízo nada tem a ver com este último pedido. 

VI - Não estando demonstrada qualquer relação entre as referências feitas quanto aos factos imputados ao arguido e os 
que servem de fundamento ao pedido de recusa contra o colectivo que está a proceder ao julgamento daquele, nem 
qualquer reflexo daquelas na imparcialidade do Desembargador para integrar o tribunal que vai decidir sobre o pedido de 
recusa, tais referências não constituem motivo grave e sério, adequado a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do 
magistrado em causa para intervir no mencionado pedido de escusa, não sendo de conceder a recusa de juiz. 

(Acórdão do STJ de 02-07-2008, proc. n.º 08P2300, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/553bf46f24be4d2480257496005661a5?OpenDocument) 

 
I - Como escreve Germano Marques da Silva (Curso de Processo Penal, I, ed. Verbo, 1996, pág. 199.º), «A organização 

judiciária está estruturada na busca da independência dos juízes e tutela do direito de defesa em ordem a assegurar as 
máximas garantias de objectiva imparcialidade da jurisdição.» 

II - No âmbito da jurisdição penal, o legislador, escrupuloso no respeito pelos direitos dos arguidos, consagrou como 
princípio sagrado e inalienável o do juiz natural. Pressupõe tal princípio que intervirá na causa o juiz que o deva ser segundo 
as regras de competência legalmente estabelecidas para o efeito. O mesmo princípio só é de remover em situações-limite, 
ou seja, unicamente e apenas quando outros princípios ou regras, porventura de maior dignidade, o ponham em causa, 
como sucede por exemplo, quando o juiz natural não oferece garantias de imparcialidade e isenção no exercício do seu 
múnus – cf. Ac. do STJ de 05-04-2000, Proc. n.º 156.º/2000 - 3.ª, SASTJ, n.º 40, pág. 44, e CJSTJ, VIII, tomo 1, pág. 244.º. 

III - No caso de requerimento de escusa de intervir nos autos «não se trata de confessar uma fraqueza; a impossibilidade 
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de vencer ou recalcar questões pessoais, ou de fazer justiça, contra eventuais interesses próprios; mas de admitir ou não 
admitir o risco do não reconhecimento público da sua imparcialidade pelos motivos que constituem fundamento da 
suspeição...» – cf. Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo Penal, I, págs. 237.º-239. 

IV - Para o efeito de apresentação do pedido de escusa, o que importa é determinar se um cidadão médio, 
representativo da comunidade, pode, fundadamente, suspeitar que o juiz, influenciado pelo facto invocado, deixe de ser 
imparcial e injustamente o prejudique. Na verdade, como refere Germano Marques da Silva (ibidem, pág. 199.º), «quando a 
imparcialidade da jurisdição possa ser posta em causa, em razão da ligação do juiz com o processo ou porque nele já teve 
intervenção noutra qualidade ou porque tem qualquer relação com os intervenientes, que faça legitimamente suspeitar da 
sua imparcialidade, há necessidade de o afastar do processo.» 

V - Importa considerar sobretudo, como assinala Maia Gonçalves (CPP Anotado e Comentado, 16.ª edição, 2007, pág. 
142.º, nota 3, aludindo a Cavaleiro de Ferreira, ibidem, págs. 237.º-239), «que, em relação ao processo, o juiz possa ser 
reputado imparcial, em razão dos fundamentos da suspeição verificados, sendo este também o ponto de vista que o 
próprio juiz deve adoptar, para voluntariamente declarar a sua suspeição.» 

VI - Como já salientava o TC, em Ac. de 16-06-1988, in BMJ 378.º /176, «(...) é necessário, além do mais, que o 
desempenho do cargo de juiz seja rodeado de cautelas legais destinadas a garantir a sua imparcialidade e a assegurar a 
confiança geral na objectividade da jurisdição.» 

VII - As causa de suspeição são «quaisquer motivos, sérios e graves, adequados a gerar desconfiança sobre a 
imparcialidade dos juízes» – cf. art.º 43.º, n.º 1, do CPP e Germano Marques da Silva, ibidem, pág. 203.º. Os motivos sérios 
e graves, adequados a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do julgador, hão-de pois resultar de objectiva justificação, 
avaliando-se as circunstâncias invocadas pelo requerente não pelo convencimento subjectivo deste, mas pela valoração 
objectiva das mesmas circunstâncias a partir do senso e experiência comuns, conforme juízo do cidadão de formação média 
da comunidade em que se insere o julgador. 

VIII - Num caso em que ao juiz requerente foi distribuído, como relator, determinado processo em que o recorrente é 
arguido, sendo que aquele já foi «visita de casa deste arguido», e é padrinho de baptizado de um sobrinho do arguido, 
alegando ser «grande amigo e de longa data, desde os seus 16 anos de idade» do advogado, pai daquele seu afilhado, que 
patrocina o aludido arguido, ser «igualmente grande amigo, desde 1978, mais propriamente dos tempos da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra» da irmã do mesmo arguido e mãe do seu mencionado afilhado, também advogada, e 
ser «visita de casa frequente destes dois referidos advogados, tendo a família de ambos chegado a passar férias em 
conjunto», é de considerar, quer sob um ponto de vista subjectivo, que diz respeito à sua posição pessoal, quer objectivo, 
relativamente às aparências que este circunstancialismo pode publicamente suscitar, que a imparcialidade do requerente 
pode ser posta em causa, ocorrendo, pois, legítimo fundamento para a requerida escusa. 

(Acórdão do STJ de 07-05-2008, proc. n.º 08P1526, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8c230c6c78e5175180257458004e7dc9?OpenDocument
) 

 
I - Vem-se entendendo que, enquanto o impedimento afecta sempre a imparcialidade e a independência do juiz, a 

suspeição pode ou não afectá-las. 
II - Daqui decorre que, no caso de impedimento, ao julgador está sempre vedada a sua intervenção no processo (arts. 

39.º e 40.º do CPP) e que, no caso de suspeição, tudo dependerá das razões e fundamentos que lhe subjazem (art.º 43.º do 
CPP). 

III - Por isso, no caso de impedimento o juiz deve declará-lo imediatamente no processo, sendo irrecorrível o respectivo 
despacho; e no caso de suspeição poderá e deverá aquele requerer ao tribunal competente que o escuse de intervir no 
processo (arts. 41.º, n.º 1, e 43.º, n.º 4, do CPP). 

IV - Tal diversidade conduziu a que o legislador optasse também por técnicas diferentes no que concerne à previsão dos 
impedimentos e das suspeições. Quanto aos primeiros optou pela sua enumeração taxativa (arts. 39.º, n.º 1, e 40.º); 
relativamente às segundas optou pela consagração de uma fórmula ampla, abrangente dos motivos que sejam 
«adequados» a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do juiz (n.º 1 do art.º 43.º), acrescida da previsão de situação 
(exemplificativa) susceptível de constituir suspeição (n.º 2 do art.º 43.º). 

V - O princípio norteador do instituto da suspeição é o de que a intervenção do juiz só corre risco de ser considerada 
suspeita caso se verifique motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade – referenciada 
em concreto ao processo em que o incidente de recusa ou escusa é suscitado –, a qual pressupõe a ausência de qualquer 
preconceito, juízo ou convicção prévios em relação à matéria a decidir ou às pessoas afectadas pela decisão. 

VI - É notório que a seriedade e a gravidade do motivo ou motivos causadores do sentimento de desconfiança sobre a 
imparcialidade do juiz só são susceptíveis de conduzir à recusa ou escusa do juiz quando objectivamente consideradas. Com 
efeito, não basta o mero convencimento subjectivo por parte do MP, do arguido, do assistente ou da parte civil, ou do 
próprio juiz, para que tenhamos por verificada a ocorrência de suspeição. E também não basta a constatação de qualquer 
motivo gerador de desconfiança sobre a imparcialidade do juiz, sendo necessário que o motivo ou motivos ocorrentes 
sejam sérios e graves. 

VII - A lei não define nem caracteriza a seriedade e a gravidade dos motivos, pelo que será a partir do senso e da 
experiência comuns que tais circunstâncias deverão ser ajuizadas. Em todo o caso, o art.º 43.º, n.º 1, do CPP não se 
contenta com um «qualquer motivo», ao invés, exige que o motivo seja duplamente qualificado, o que não pode deixar de 
significar que a suspeição só se deve ter por verificada perante circunstâncias concretas e precisas, consistentes, tidas por 
sérias e graves, irrefutavelmente reveladoras de que o juiz deixou de oferecer garantias de imparcialidade e isenção. 

VIII - No caso em apreciação o pedido de escusa vem sustentado no conhecimento que o Conselheiro instrutor teve, 
enquanto Procurador-Geral da República e Presidente do CSMP, de factos que conduziram à instauração de inquérito 
disciplinar por aquele Conselho contra o assistente, em cuja sessão esteve presente e à qual presidiu, bem como na 
circunstância de haver valorado o comportamento que subjaz àqueles factos, o que a seu ver condiciona a avaliação que 
terá de fazer sobre a ilicitude dos factos objecto da instrução, designadamente o carácter ofensivo da honra dos epítetos 
«insensato e desrespeitador» com que o arguido adjectivou o assistente na acusação do processo disciplinar que a este foi 
instaurado na sequência do referido inquérito disciplinar. 

IX - Ora, o que está em causa na instrução requerida pelo assistente é (apenas) a apreciação da ilicitude criminal do 
comportamento do arguido ao deduzir acusação contra o assistente no âmbito de processo disciplinar, concretamente ao 
referir-se ao assistente como «irresponsável e desrespeitador”. Tal julgamento, consabido que o Conselheiro instrutor não 
teve qualquer intervenção naquele processo disciplinar, nem sobre ele se pronunciou – tendo apenas conhecimento dos 
factos e comportamentos do assistente que deram origem ao inquérito disciplinar que antecedeu aquele processo, factos e 
comportamentos que avaliou e cujos juízos partilhou enquanto Procurador-Geral da República –, não se encontra exposto a 
qualquer suspeição, uma vez que aquele circunstancialismo, não consubstanciando a seriedade e a gravidade legalmente 
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exigíveis, não é adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade, sendo, pois, de indeferir o pedido de escusa. 
(Acórdão do STJ de 17-04-2008, proc. n.º 08P1208, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5daddbbb8772c7d48025743d0049f6b3?OpenDocument
) 

 
I- É de rejeitar, por inadmissibilidade legal, o recurso interposto para o Supremo Tribunal de Justiça, do acórdão da 

Relação que decidiu indeferir o pedido de recusa de um juiz. 
II- A decisão proferida pelo Tribunal da Relação, nos termos do artigo 45.º n.º 1 a) do CPP, não é decisão proferida em via 

de recurso, nem decisão que conheça de feito submetido a juízo em 1ª instância, mas sim, uma decisão incidental, 
proferida em incidente processual, relativa ao exercício das funções de um juiz, em determinado processo, com o 
fundamento delimitado nos termos do artigo 43.º n.º 1, (e sem prejuízo do n.º 2,) do CPP. 

III- A norma do artigo 45.º n.º 1 a) do CPP, é uma norma específica para o caso específico de requerimentos de recusa e 
de pedidos de escusa de juiz, cujo objecto cognitivo, a lei processual penal atribui ao tribunal imediatamente superior. 

IV- Apesar do disposto nos artigos 399.º e 400.º n.º 1 al g) do CPP, e, de não haver disposição expressa no capítulo VI 
(Dos impedimentos, recusas e escusas), do Título I, do Livro I, do CPP, que afirme a irrecorribilidade das decisões do tribunal 
imediatamente superior, sobre recusa e escusa de juiz, a irrecorribilidade dessas decisões resulta «a contrario « ou, por 
exclusão, do disposto no artigo 432.º do CPP, pois que a decisão da Relação que aprecie e julgue incidente de recusa, ou 
incidente de escusa de juiz, não se enquadra nas alíneas deste último normativo, e resulta directamente do disposto no 
artigo 433.º do mesmo diploma adjectivo (referindo-se a «outros casos de recurso» para o Supremo Tribunal de Justiça), 
que apenas permite o recurso «noutros casos que a lei especialmente preveja.” 

V- Quando o artigo 45.º n.º 4.º do CPP dispõe: «É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 42.º n.º 3 «, 
significa apenas que, nos incidentes de recusa ou escusa de juiz, o juiz cuja recusa foi requerida ou, cuja escusa foi pedida, 
em determinado processo, continua a poder levar a cabo, nesse mesmo processo, os actos processuais urgentes, se tal for 
indispensável. 

VI- O recurso previsto no artigo 42.º n.º 3.º do CPP, existe somente para os casos de impedimento do juiz - que não de 
recusa ou escusa -, em que o juiz não reconheça impedimento que lhe tenha sido oposto.* 

(Acórdão do STJ de 11-04-2007, proc. n.º 07P1130, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/55e79665c72c8cf5802572bc002fb460?OpenDocument) 

 
A recusa de juiz tem de assentar em motivo sério e grave que faça suspeitar da sua imparcialidade e consequentemente 

afastar da causa o seu juiz titular e não em alegações vagas e imprecisas (art.º 43.º, n.º 1, do CPP). 
(Acórdão do STJ de 11-01-2007, proc. n.º 06P4461, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c428cb223ab7bb1d802572de00362c92?OpenDocument
) 

 
 I. Na sua vertente subjectiva, a imparcialidade do juiz significa uma posição pessoal, do foro íntimo do juiz, caracterizada 

pela inexistência de qualquer predisposição no sentido de beneficiar ou prejudicar qualquer das partes com a sua decisão. 
II. Na vertente objectiva, a imparcialidade traduz-se na ausência de quaisquer circunstâncias externas, no sentido de 
aparentes, que revelem que o juiz tenha um pendor a favor ou contra qualquer das partes, afectando a confiança que os 
cidadãos depositam nos tribunais. 
III. Tendo sido proferido, no decurso de uma audiência de julgamento, o seguinte despacho: 
«Neste momento foi a arguida [...] advertida pela 4ª ou 5ª vez por este Tribunal para que parasse de fazer comentários para 
o lado, trejeitos com a cara, e numa atitude que o Tribunal entende como desrespeitadora desta instituição como órgão de 
soberania que é. Aos arguidos compete o dever de respeito para com o Tribunal. Na sequência das várias advertências que 
foram feitas à arguida, e entendendo este Tribunal que a mesma continua numa postura de desrespeito, decido no 
exercício dos poderes de direcção que por lei me são confiados, condenar a mesma na multa de 5 Ucs, por falta de respeito 
e colaboração com este Tribunal», tal intervenção do juiz, relativa à direcção e disciplina da audiência, não revela qualquer 
inclinação ou pendor da mesma sobre a culpa da arguida, nem é de molde a afectar a confiança dos interessados na sua 
actuação. 
IV. A discordância da arguida em relação à decisão proferida devia ser veiculada apenas pelo meio processual próprio - o 
recurso. 
V. Ainda que a recorrente tivesse requerido em audiência «a transcrição de toda a audiência por se afigurar imprescindível 
para a boa decisão da causa», se a transcrição não foi junta antes da decisão do incidente na Relação a mesma não podia 
ser tomada em consideração. 
VI. Estando em causa a apreciação da bondade da decisão recorrida face aos fundamentos de recusa invocados no 
respectivo requerimento e aos elementos de prova disponíveis aquando da prolação do acórdão, são inatendíveis agora, 
por extemporâneos, os novos factos e meios de prova apresentados, mesmo que relevantes para a decisão do incidente, 
sob pena de este Supremo Tribunal estar a decidir o incidente e não o recurso do acórdão da Relação. 
VII. Resumindo-se o fundamento do pedido de recusa de juiz ao despacho supratranscrito, é evidente que não ocorre 
motivo sério e grave adequado a gerar desconfiança sobre a imparcialidade da senhora juíza. 
VIII. Apresentando-se o pedido como manifestamente infundado, bem andou a Relação ao decidir pela sua recusa, nos 
termos do art. 45.º, n.º 3, do CPP, e, porque o presente recurso está claramente votado ao insucesso, deve ser rejeitado, 
por manifesta improcedência - art. 420.º, n.º 1, 1.ª parte, do CPP. 
(Ac. STJ de 13-09-2006, 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b4fa0d353355ea6a8025724600615251?OpenDocument
) 

 
I - É competente para dirigir os trabalhos e disciplinar a audiência o juiz que for originariamente o competente segundo a 

lei, não podendo, em princípio, ser removido. 
II - Tal remoção só é possível se a intervenção de um juiz no processo puder correr o risco de ser considerada suspeita, 

por existir motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a imparcialidade (n.º 1 do art.º 43.º do CPP), sendo 
de ponderar que «as meras discordâncias jurídicas com os procedimentos processuais, eventuais desvios à ortodoxia 
processual, a não se revelar ostensivamente que, pela sua prática, o juiz, sem rigor, intenta deliberadamente o prejuízo, 
denotando de forma clara, falta de aptidão profissional, moral e ética, na solução do caso, colhem acolhimento pela via do 
recurso e não pela via gravosa da recusa». 

III - Perante o seguinte quadro factual: 
- na primeira sessão da audiência de julgamento, antes da exposição introdutória que fez, o ilustre defensor pediu a 
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palavra e, sendo-lhe concedida, arguiu a nulidade resultante da omissão de notificação do MP de um requerimento onde 
suscitava um problema de prova proibida, bem como da decisão que sobre aquele recaiu; 

- o MP afirmou nada ter a dizer sobre o requerido; 
- o juiz presidente, embora reconhecendo a ilegitimidade do ilustre defensor para arguir tal nulidade, concordou com a 

sua verificação e determinou que a mesma fosse suprida; 
- no decurso do depoimento da terceira testemunha, o ilustre defensor do arguido pediu a palavra e, tendo-lhe sido 

concedida, disse: «À testemunha depois de interrogatório inicial foi permitido que lesse, para continuar o depoimento, o 
constante de fls. 25 e 26 dos autos. 

Não sendo o conteúdo de fls. 25 e 26 dos autos peça processual cuja análise ou leitura seja permitida em audiência de 
julgamento (cfr. Art.º 355.º a 357.º do CPP) vem arguir a irregularidade de tal permissão»: 

- o juiz presidente proferiu, então, o seguinte despacho: «Como já se tornou hábito o ilustre defensor distorce 
conscientemente a realidade do que se passou na audiência. Como se pode constatar pela gravação, ao contrário do que 
refere o ilustre defensor, nesta audiência não se procedeu a qualquer leitura de qualquer auto do processo. O que 
aconteceu foi que a testemunha ML, depois de referir que se recordava de ter feito um telefonema para a competente 
autoridade espanhola para averiguar do registo de propriedade de 1 ou vários veículos automóveis, disse que não se 
recordava exactamente quais as viaturas cuja propriedade se pretendia apurar. Por isso, ao abrigo do n. 4 do artigo 138.º 
do CPP, a Sr. Procuradora facultou os autos à testemunha para que esta visse ou lesse a informação de fls. 25 e 26. 

Indefiro, por isso, a arguição de nulidade.». não podemos concluir que o comportamento do juiz ao proferir a frase 
«como já se tornou hábito o ilustre defensor distorce conscientemente a realidade do que se passou na audiência» 
constitui motivo, sério e grave, adequado a gerar a desconfiança sobre a sua imparcialidade, correndo o risco de ser 
considerado suspeito, tanto mais que a expressão em causa, proferida no exercício da responsabilidade (unipessoal) de 
disciplina da audiência e direcção dos trabalhos, não revela - numa consideração descomprometida - que o presidente do 
colectivo guarde em si qualquer motivo para desfavorecer a posição processual do arguido, ou revele, também numa 
apreciação objectiva da sua conduta, qualquer pré-juízo sobre o thema decidendum, juízo, este, aliás, da competência de 
órgão judicial de natureza e composição pessoal diferente, integrando, em pé de igualdade, os três juízes do tribunal de 
julgamento. * 

(Acórdão do STJ de 28-06-2006, proc. n.º 06P129, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/797a250fff0ec9b38025725d003873af?OpenDocument) 

 
I - A imparcialidade do juiz (e, por isso, do tribunal) constitui um direito fundamental dos destinatários das decisões 

judiciais, um dos elementos integrantes e de densificação da garantia do processo equitativo, com a dignidade de direito 
fundamental, ou, na linguagem dos instrumentos internacionais, um dos direitos do Homem (art.º 6.º § 1, da CEDH, e art.º 
14.º, n.º 1, do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos). 

II - Na perspectiva ou aproximação subjectiva ao conceito, a imparcialidade tem a ver com a posição pessoal do juiz, e 
pressupõe a determinação ou a demonstração sobre aquilo que um juiz, que integre o tribunal, pensa no seu foro íntimo 
perante um certo dado ou circunstância, e se guarda, em si, qualquer motivo para favorecer ou desfavorecer um 
interessado na decisão. A imparcialidade subjectiva presume-se até prova em contrário, constituindo os impedimentos um 
modo cautelar de garantia dessa imparcialidade. 

III - Na aproximação objectiva, em que são relevantes as aparências, intervêm, por regra, considerações de carácter 
orgânico e funcional (v.g., a não cumulabilidade de funções em fases distintas de um mesmo processo), mas também todas 
as posições com relevância estrutural ou externa, que de um ponto de vista do destinatário da decisão possam fazer 
suscitar dúvidas, provocando o receio, objectivamente justificado, quanto ao risco da existência de algum elemento, 
prejuízo ou preconceito, que possa ser negativamente valorado contra si. 

IV - Para prevenir a extensão da exigência de imparcialidade objectiva, que poderia ser devastadora, e para não tombar 
na «tirania das aparências”, impõe-se que o fundamento ou motivos invocados sejam, em cada caso, apreciados nas suas 
próprias circunstâncias e tendo em conta os valores em equação - a garantia externa de uma boa justiça, que seja mas 
também pareça ser. 

V - Uma decisão de um juiz, proferida num dado processo, na interpretação que considera adequada e na consequente 
aplicação da lei, nunca poderia ser visto na perspectiva da imparcialidade subjectiva ou objectiva. A discordância que 
pudesse suscitar no destinatário da decisão tem o lugar próprio de recomposição no domínio dos recursos admissíveis, e, 
ademais, tal motivo nunca poderia ser considerado «sério e grave”, como impõe o art.º 43.º, n.º 1, do CPP, sendo a recusa 
com semelhante fundamento manifestamente infundada e abusiva. 

(Acórdão do STJ de 29-03-2006, proc. n.º 06P463, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/909a7532ff5a27a28025720d003aa645?OpenDocument) 

 
I - O regime de recusa previsto no art.º 43.º e ss. do CPP visa prevenir e excluir as situações em que possa ser colocada 

em dúvida a imparcialidade do juiz, sendo aplicável, com as devidas adaptações, aos magistrados do MP. 
II - Pressuposto do pedido de recusa é que o magistrado visado tenha intervenção «no processo» onde aquele é 

formulado. 
III - A recusa do concreto magistrado do MP que intervém no concreto processo só pode ter lugar na fase de inquérito, 

por só então se justificar, em função da sua posição de dominus e dos poderes que decisão que lhe são inerentes nessa 
fase, a cautela e a garantia da imparcialidade e da objectividade de quem tem a responsabilidade pela sua condução. 

IV - Nas fases posteriores, a garantia de actuação imparcial coloca-se em termos diferentes, porque nelas o MP não 
decide e porque a defesa dos direitos e interesses legalmente 

protegidos dos intervenientes processuais está, nessas fases, a coberto da garantia judicial. 
V - O Procurador-Geral da República pode ser recusado em processo penal pelo arguido ou pelo assistente (arts. 54.º, n.º 

2, e 43.º, n.º 3, do CPP) pois, competindo-lhe a direcção dos inquéritos em que sejam arguidos magistrados dos tribunais 
superiores, a sua recusa pode ser requerida quando dirija efectivamente o concreto inquérito ou quando aí intervenha, nos 
termos da lei processual penal, como imediato superior hierárquico do magistrado que o conduz (art.º 278.º do CPP). 

VI - O despacho do PGR que, ao abrigo do disposto no art.º 68.º do Estatuto do MP, substitui uma Procuradora da 
República por duas Procuradoras-Adjuntas não se configura como um acto do inquérito, não tem a natureza de acto 
processual e, por isso, não pode ser fundamento de pedido de recusa do PGR. 

VII - Por outro lado, aquela substituição releva dos seus poderes de gestão, desempenho que só pode ser aferido pelos 
órgãos de soberania que intervêm na sua nomeação e exoneração (o Governo e o Presidente da República). 

VIII - De salientar, ainda, que a substituição não pressupõe a emissão de quaisquer directivas ou instruções sobre o modo 
como o inquérito deve passar a ser conduzido e desenvolvido; os poderes de direcção que competem aos superiores 
hierárquicos não podem comprometer a isenção, objectividade e independência que o exercício da acção penal pressupõe 
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e exige para a apreciação concreta da criminalidade de cada caso. 
(Acórdão do STJ de 08-03-2006, proc. n.º 06P131, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d1633ef7826b5dbd80257227003e1344?OpenDocument
) 

 
I - Se a recusa deve ser pedida perante o tribunal imediatamente superior - art.º 45.º, n.º 1, a), do diploma adjectivo 

citado - a decisão proferida pelo referido tribunal no âmbito do incidente, é a decisão recorrida, pelo que, estando 
assegurado em processo penal, hoje expressamente, o direito ao duplo grau de jurisdição - art.º 32.º, n.º 1, da Constituição 
da República - é inequívoco que do aresto da Relação sobre tal ponto tem de caber recurso. 

II - Se é certo que o incidente visa, em regra, uma figura singular - o juiz - tal como emerge do artigo 43.º, n.º 1, do CPP, 
também o é que, se se perfilarem motivos de suspeição em relação a todo o colectivo de juízes, eles não poderão deixar de 
poder ser invocados, justamente por se verificarem as mesmas razões que presidem à recusa do juiz singular. Ponto é que 
os actos ou factos invocados a todos toquem, por igual e indiferenciadamente. 

III - A gravidade e seriedade do motivo que a lei impõe como fundamento da recusa de juiz hão-de ser aferidas em 
função dos interesses colectivos, mormente do bom funcionamento e credibilidade das instituições em geral e da Justiça 
em particular, não bastando uma avaliação pessoal de quem quer, mormente do arguido. 

IV - Se numa sentença anulada em recurso o tribunal recorrido de 1.ª instância adiantou a sua posição quanto à 
qualificação dos factos então tidos por provados, no contexto em que o fez, fê-lo legitimamente. 

Mas se anulada a sentença não o fez - porque, aí sim, seria ilegítima a tomada de posição - em relação aos factos que ora 
- no julgamento a repetir - hão-de resultar provados, estando, assim, assegurado o exercício pleno dos direitos de defesa, 
com todas as hipóteses em aberto, até porque as provas ainda não foram todas produzidas, nada permite concluir que 
exista um «pré-juízo» formado quanto ao desfecho futuro da causa. 

V - Por isso, a qualificação jurídica dos factos avançada na sentença ou acórdão anulado não se apresenta, neste 
contexto, como motivo bastante, muito menos sério e grave, de suspeição sobre a imparcialidade dos juízes que a 
subscreveram. 

(Acórdão do STJ de 26-02-2004, proc. n.º 03P4429, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d2531410252dec4880256e670038659d?OpenDocument
) 

 
Não constitui «motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança» sobre a imparcialidade do Juiz-Desembargador 

(art.º 43.º, n.º s 1 a 3, do CPP), relator em recurso de processo penal tendo por objecto crime de abuso sexual de menor, o 
qual, anteriormente, na qualidade de juiz de direito do Tribunal de Família e Menores, havia intervindo em processo tutelar 
de promoção e protecção, no âmbito do qual fizera várias diligências, incluindo declarações à menor e pai, sendo a primeira 
a vítima do crime em causa no presente recurso penal e o pai o correspondente autor desses factos. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 23-10-2002, proc. n.º 02P3328, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7fbab1f0038d11ee8025741a00553eb3?OpenDocument) 

 
4- Acórdãos dos TR 

 
Ac. TRC de 25-03-2015 : A intervenção de um juiz num processo criminal que deu origem a outro da mesma natureza, 

por força de extracção de certidão nos termos do disposto no artigo 359.º, n.º 2, do CPP, não constitui, só por si, 
fundamento de escusa. 

 
Ac. TRG de 25-05-2015 : Não suspende ou interrompe o prazo de interposição de recurso o pedido de escusa da 

defensora do arguido, comunicado ao tribunal, sete dias após a leitura e depósito da sentença. 
 
 Ac. TRE de 14-07-2015 : I. O simples receio ou temor de que o juiz, no seu subconsciente, já tenha formulado um juízo 

sobre o thema decidendum, não pode servir de fundamento para a recusa deste, cumprindo demonstrar e provar 
elementos concretos que constituam motivo de especial gravidade. 
II. Os motivos de suspeição são menos nítidos do que as causas de impedimento, podendo ser, por isso, fraudulentamente 
invocados para afastar o juiz, e, assim sendo, impõe-se que haja uma especial exigência quanto à objetiva gravidade da 
invocada causa de suspeição, pois, de outro modo, estava facilmente encontrado o meio de contornar o princípio do «juiz 
natural». 

 
Ac. TRP de 8-07-2015: A imparcialidade do tribunal deve ser avaliada: 
- numa perspectiva subjectiva, ou seja relativa à posição pessoal do juiz e que possa representar motivo para favorecer 

ou desfavorecer um interessado na decisão; 
- numa perspectiva objectiva, ou seja relativa às aparências susceptíveis de serem avaliadas pelos destinatários da 

decisão como provocando o receio de risco da existência de algum prejuízo ou preconceito que posa ser negativamente 
considerado contra si. 

 
Ac. TRP de 5-11-2014 : Constitui motivo sério e grave, fundamento do pedido de escusa, a existência de uma relação de 

grande proximidade (namoro) entre a juiz e o advogado de uma parte do processo. 
 
Ac. TRC de 24-09-2014 : I. Constatando-se a coincidência da vítima em dois processos [PCC n.º 814/12.9JACBR e PCC n.º 

53/13.1JACBR], a contemporaneidade entre os factos julgados e «sentenciados» no primeiro por Colectivo presidido pelo 
requerente da escusa e os em questão no segundo, bem como a similitude da respectiva natureza, decorrendo das actas 
juntas [PCC n.º 814/12.9JACBR], haver, então, sido determinado pelo Colectivo que a perícia à menor tivesse em conta as 
declarações por esta prestadas para memória futura em ambos os processos e bem assim as avaliações psicológicas destes 
constantes com vista a permitir uma «avaliação global e profunda do depoimento da menor», e resultando da 
fundamentação da decisão de facto a relevância decisiva que as ditas declarações [suportadas pelos elementos de avaliação 
pericial em questão], assumiram na formação da convicção do Tribunal e, deste modo, na decisão que conduziu à 
condenação do arguido, vindo as mesmas [declarações para memória futura] arroladas como prova no âmbito do PCC n.º 
53/13.1JACBR, mostra-se fundamentadamente comprometida a intervenção do requerente no julgamento a efectuar 
nestes autos. 
II. No contexto descrito, estando inexoravelmente afectada a dimensão objectiva da imparcialidade do juiz, tem plena 
justificação o deferimento do pedido de escusa. 
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Ac. TRG de 16-06-2014 : I. A pena para a falsidade do testemunho é diferente conforme a mentira seja dita antes ou 

depois da testemunha ser advertida das consequências penais a que se expõe. No julgamento o juiz é a entidade que faz 
essa advertência, normalmente durante a prestação do depoimento, quando existem indícios de que a testemunha pode 
estar a afastar-se da verdade. 
II. Esta advertência implica que o juiz dê a conhecer que, pelo menos, acha plausível a falta de credibilidade do depoimento. 
Isso não pode ser considerado motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade 
relativamente à parte que arrolou a testemunha. 
III. O facto do juiz ter confrontado uma testemunha com uma circunstância capaz de abalar a credibilidade do seu o seu 
depoimento não é fundamento para a sua recusa. 

 
Ac. TRE de 3-06-2014 : Deve ser deferido o pedido de escusa de juiz que interveio em julgamento anterior, no âmbito do 

qual, a arguida no processo que agora lhe foi distribuido, fora ouvida como testemunha, por factos parcialmente idênticos 
aos que agora está acusada e que foram dados como provados naquele julgamento. 

 
Ac. TRE de 4-04-2013 : 1. A relação de namoro entre juíza e advogado em processo penal deve ser tratada enquanto 

causa de escusa. 
2. É de deferir o pedido de escusa, porquanto, do ponto de vista do cidadão comum, a relação de namoro entre a senhora 
juíza e o advogado do assistente e demandante cível, com interesse e posição ativa no processo em posição antagónica à da 
arguida, é de molde a poder suscitar nesta o receio de que a intervenção da senhora juíza possa ser parcial, mesmo contra 
o seu propósito de se manter distante e imparcial. 
 

Ac. TRE de 4-04-2013, CJ, 2013, T2, pág. 259: Deve ser escusada de intervir, com vista à manifestação de concordância 
(ou discordância) quanto à aplicação da suspensão provisória do processo, a juíza cujo cônjuge foi o instrutor dos autos e 
propôs ao MP a adopção daquela medida. 

 
Ac. STJ de 22-01-2013 , sumário retirado da CJ (STJ), 2013, T1, pág. 196: não integra o conceito motivador da recusa de 

Juiz, terem os Juízes Desembargadores em apreço participada em Conferência que, por via do requerimento no sentido de 
ser anulado o julgamento, deveria ser em Audiência. 

 
Ac. TRE de 7-12-2012 : O inconformismo dos arguidos quanto ao decidido relativamente a uma questão meramente 

processual, do qual foi interposto recurso, não é, por si só, fundamento bastante para questionar a falta de imparcialidade 
da Senhora Juíza e, portanto, para fundamentar o pedido de recusa. 

 
Ac. TRE de 5-06-2012 : A apresentação no Conselho Superior da Magistratura de queixa contra o juiz, sem mais e por si 

só, não constitui fundamento de escusa. 
 
I.º O facto do juiz ter ordenado a detenção do arguido para cumprir pena e depois ter ordenado a sua libertação, não 

significa que tenha agido com intuito persecutório ou vexatório para com o mesmo, quando aquela detenção está 
conforme com os elementos disponíveis nesse momento nos autos e a libertação foi ordenada com base em elementos 
novos entretanto surgidos; 

II.º A discordância do arguido em relação à posição jurídica defendida pelo Juiz não é susceptível de fundamentar o 
pedido de recusa, nos termos do art.º 43, n.º 1, do Código de Processo Penal; 

(Acórdão do TRL, de 08-11-2011, proc. n.º 984/11.3YRLSB.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1dcf57671fee875780257961005c3bde?OpenDocument) 

 
I.º Com vista à preservação da garantia constitucional de imparcialidade do juiz penal e da confiança dos sujeitos 

processuais e do público em geral nessa imparcialidade, o legislador estabeleceu diversos mecanismos - a estatuição de 
impedimentos do juiz (arts.39 e 40, do Código de Processo Penal), de competência para intervenção em processo reenviado 
para novo julgamento (art.º 426 A, C.P.P), a recusa de juiz e a possibilidade de pedido de escusa (arts. 43 a 45, C.P.P.); 

II.º Para que a recusa do juiz seja concedida, o prisma a que tem de se atender não é o particular ponto de vista do 
requerente, mas a situação objectiva que possa derivar de uma determinada posição do juiz em relação ao caso concreto 
ou a determinado sujeito ou interveniente processual, em termos de existir um risco real de não reconhecimento público 
da sua imparcialidade; 

III.º Os actos geradores de desconfiança hão-de ser de tal modo suspeitos que a generalidade da opinião pública sinta – 
fundadamente – que o juiz em causa, antes ou durante o julgamento, está tomado de preconceito relativamente à decisão 
final, enfim, de algum modo antecipou o sentido do julgamento ou já tomou partido; 

IV.º Pedindo o assistente a recusa do juiz por não concordar com a sua posição processual, ainda que o despacho 
proferido possa ser discutível na sua essência, mas mostrando-se suficientemente claro, fundamentado, eivado de 
honestidade processual e consciência, é manifesto que o pedido de recusa não pode obter provimento; 

(Acórdão do TRL, de 17-05-2011, proc. n.º 95/09.1PCLRS-A.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d5f9f813292b5f06802578b2004c5d8d?OpenDocument) 

 
Ac. TRE de 16-09-2008, CJ, 2008, T4, pág. 271: I. A recusa de juiz deve, em geral, ser deduzida pelo defensor do arguido, 

tendo em conta que a matéria a apreciar assume natureza técnica. 
II. Desde que o defensor seja devidamente notificado do teor do requerimento apresentado pessoalmente pelo arguido e 
não expresse reserva e/ou discordância relativamente ao mesmo, não há fundamento para não se conhecer da questão. 
III. O motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do julgador, há-de resultar da valoração 
objectiva das concretas circunstâncias invocadas, a partir do senso e da experiência do homem médio pressuposto pelo 
direito. 
 

Ac. TRE de 15-09-2009, CJ, 2009, T4, pág. 261: A circunstância de o juiz ter recentemente apresentado denúncia criminal 
contra advogado do arguido constituído nos autos reveste gravidade e seriedade bastantes para gerar desconfiança sobre a 
imparcialidade e justificar a respectiva escusa. 

 
Ac. TRC de 28-02-2009, CJ, 2009, T1, pág. 64: I. No âmbito do artº 43º do CPP relativo à recusa de juiz o legislador 

estabeleceu um conceito aberto abraçando todos os motivos sérios e graves adequados a gerar desconfiança sobre a 
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imparcialidade do juiz. 
II. O facto de o juiz ter proferido duas decisões contrárias aos interesses processuais do requerente em processos distintos 
não significa só por si que se possa considerar o juízo a proferir pelo referido juiz como condicionado pelas anteriores 
decisões e por isso que constitua fundamento de recusa. 

 
Ac. TRL de 12-12-2007, Proc. 10311/07 3ª Secção: É de deferir o pedido de escusa apresentado por um magistrado 

judicial para julgar um arguido contra quem, esse mesmo juiz, apresentou uma queixa-crime por factos que poderão 
integrar um crime de difamação qualificada p. e p. nos artºs 180º, nº 1 e 183º, nº 1, al.a) e nº 2, do C.Penal, tanto mais que 
se está no quadro de uma comarca de pequena dimensão social e poderiam surgir dúvidas sérias sobre a imparcialidade da 
decisão que viesse a ser proferida. 

 
Ac. TRP de 6-06-2007 : Tendo a Relação anulado a decisão proferida na 1ª instância, pela procedência de um recurso 

interlocutório, o Juiz que interveio no julgamento assim anulado não está impedido de participar no novo julgamento da 
causa. 

 
Ac. TRP de 14-11-2007, CJ, 2007, T5, pág. 203: I. Consubstanciando motivo sério e grave, a impor o deferimento do 

pedido de escusa formulado pelo juiz, o facto de o cônjuge deste ter tido intervenção nos autos como mandatário da 
demandada e manter uma ligação funcional com ela. 
II. Na verdade, tal facto é susceptível de, aos olhos dos outros intervenientes processuais ou de terceiros, gerar apreensão, 
dúvidas e desconfiança sobre a imparcialidade do juiz. 

 
Ac. TRE de 27-01-2007 : 'O artigo 6º, nº 1 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (Direito a um processo 

equitativo) estabelece garantias das quais ressalta a 'imparcialidade', enquanto elemento 'constitutivo e essencial' da noção 
de Tribunal. 
O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem vindo a desenvolver jurisprudência concretizadora do conceito de 'tribunal 
imparcial' que assenta numa dupla ordem de considerações; de uma perspectiva subjectiva, relativamente à convicção e ao 
pensamento do juiz numa dada situação concreta, não podendo o tribunal manifestar subjectivamente qualquer 
preconceito ou prejuízo pessoais, sendo que a imparcialidade pessoal do juiz se deve presumir até prova em contrário. 
Numa perspectiva objectiva da imparcialidade exige que seja assegurado que o tribunal ofereça garantias suficientes para 
excluir, a este respeito, qualquer dúvida legítima. 
Também o Tribunal Constitucional vem a reconhecer aquelas vertentes do conceito 'imparcialidade', na consagração 
constitucional do princípio do acusatório e do princípio do processo justo e equitativo. 
Na perspectiva objectiva importa fazer apelo a um critério essencialmente social, a um ponto de vista comunitário, ao 
'homem médio', desapaixonado e plenamente consciente das circunstâncias do caso concreto,  
Para a procedência da escusa, não servem quaisquer razões, mesmo que penosas para o Juiz, e aquela deverá assentar em 
razões fortes, a abalar aquela credibilidade de um ponto de vista da comunidade, «motivos, sérios e graves, adequados a 
gerar desconfiança sobre a imparcialidade dos juízes». 
O relacionamento familiar e pessoal pode inserir-se no conceito de situações, «rígidas e bem definidas, tidas por sérias, 
graves e irrefutavelmente denunciadoras de que ele (Tribunal) deixou de oferecer garantias de imparcialidade e isenção.» 

 
Ac. TRL de 5-07-2006, Proc. 5809/06 3ª Secção: Tendo o executado, apresentado nos autos, diversos requerimentos, por 

si subscritos, onde profere afirmações que põem em causa, de forma objectiva e reiterada, a imparcialidade e honestidade 
da juiz do processo - a requerente - é de conceder a requerida escusa da Mª. Juiz, ao abrigo do art. 43º nº 1, 2 e 4º do CPP. 

 
Ac. TRL de 20-03-2006, Proc. 2928/06 3ª Secção: I. É a existência do risco de, aos olhos da comunidade que é servida pelo 

labor do magistrado, a intervenção deste poder ser vista como admissivelmente parcial que importa averiguar para efeitos 
de concessão de escusa de intervenção; 
II. Estando em causa no processo o julgamento de um arguido que alegadamente terá agido na qualidade de gerente de 
uma sociedade, qualidade que partilha com o cunhado da M.ma Juiz requerente, é de deferir o pedido de escusa de 
intervenção desta. 
III. A decisão a tomar no processo, com grande probabilidade, terá reflexos na vida societária, paralelamente sentidos pelo 
arguido e pelo consócio e gerente, configurando por isso motivo sério para pôr em causa a rigorosa equidistância da 
senhora Juíza sobre o mérito da causa. 

 
Ac. TRL de 16-11-2005, Proc. 10184/05 3ª Secção: I. O princípio norteador do instituto da suspeição é o de que a 

intervenção do Juiz só corre o risco de ser considerada suspeita caso ocorra motivo, sério e grave, adequado a gerar 
desconfinça sobre a sua imparcialidade; 
II. Não definindo a lei o que se considera gravidade e seriedade dos motivos, que geram a desconfiança sobre essa 
imparcialidade, será a partir do senso e experiência comuns que tais circunstâncias deverão ser ajuizadas. 
III. No caso em apreço, e estando em causa a prática de factos integradores do crime de difamação cometido através da 
Imprensa, não constitui fundamento válido, designadamente motivo sério e grave, adequado a gerar a desconfiança sobre 
a imparcialidade do Juiz, o facto de a sua esposa, à data desses factos, ter trabalhado, como «copy desk», ao serviço do 
jornal onde foi publicada a respectiva notícia. Tanto mais que, no momento do julgamento, já esse vínculo laboral tinha 
cessado. 
 

Ac. TRE de 2-12-2004 : O juiz que no desempenho da sua função, ordena a extracção de certidão de determinadas peças 
de um processo e remessa da mesma ao Ministério Público, não fica, por isso, impedido de intervir posteriormente em 
processo criminal originado por essa mesma certidão. 

 
I - Não basta um puro convencimento subjectivo por parte de quem pede a escusa ou formula o pedido de recusa para 

que se tenha por verificada a ocorrência de suspeição, como não basta, para tal, a constatação de qualquer motivo gerador 
de desconfiança sobre a imparcialidade do juiz pois o motivo tem que ser sério e grave. 

II - A separação de processos e consequente realização de julgamento de alguns arguidos co-autores de crimes com 
outros arguidos que só posteriormente venham a ser julgados, devendo o julgamento a realizar ser levado a efeito pelos 
mesmos juízes que procederam ao julgamento anterior, não constitui "motivo sério e grave" para efeitos do pedido a que 
se reporta o n. 3 do artigo 43.º do CPP. 

(Acórdão do TRL, de 26-05-1998, proc. n.º 0036025, em 
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http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ef57bd6a7dc748e180256803000552a9?OpenDocument
) 

 
A divergência entre o juíz e o arguido àcerca de decisões por aquele proferidas, sobre concretos problemas jurídicos, 

devidamente fundamentadas, não integra razão para recusa daquele magistrado, nos termos do artigo 43.º n. 1, do CPP. 
(Acórdão do TRL, de 18-11-1997, proc. n.º 0056145, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0ff344976e50aabf802568030004de61?OpenDocument) 
 
Nos termos do artº 43º do CPP, para que se verifique recusa de intervenção do juiz, não basta um motivo qualquer, uma 

vez que a lei exige que ele seja sério e grave. Esta dupla qualificação do motivo terá de ser efectuada, à míngua de outro 
critério, com recurso ao senso e experiências comuns. Por outro lado, a qualificação do motivo deve ser objectivamente 
considerada. O simples convencimento do requerente sobre aquela qualificação não é suficiente para que se verifique a 
suspeição. Ela terá de ser aferida em função do juízo do cidadão médio representativo da comunidade (cfr. Acs. TRC de 10-
07-1996, CJ, XXI, T4, pág. 62 e Ac. TRL de 9-03-2006, CJ, XXXI, 2, pág. 133). 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 

 
Artigo 44.º 
Prazos 
O requerimento de recusa e o pedido de escusa são admissíveis até ao início da audiência, até ao 

início da conferência nos recursos ou até ao início do debate instrutório. Só o são posteriormente, até à 
sentença, ou até à decisão instrutória, quando os factos invocados como fundamento tiverem tido lugar, 
ou tiverem sido conhecidos pelo invocante, após o início da audiência ou do debate. 

 
Nota: 
 
1- Acórdão do TC 

 
143/2004 
Não julga inconstitucional o art.º 44.º do CPP na interpretação segundo a qual o pedido de recusa de juiz se deve 

formular até ao início da conferência ou da audiência mesmo quando os factos geradores da suspeita só cheguem ao 
conhecimento do invocante após a prolação do acórdão do qual se arguiu a nulidade e antes da sua apreciação e decisão 
em conferência, negando, consequentemente, provimento ao recurso. 

Extracto da fundamentação: 
A interpretação do artigo 44º do Código de Processo Penal feita pelo Supremo Tribunal de Justiça indica que, no caso de 

decisões de tribunais de primeira instância (sentenças e decisões instrutórias), a recusa pode ser requerida até à prolação 
destas decisões, quando os factos invocados como fundamento tiverem tido lugar ou tiverem sido conhecidos por quem os 
invoca, após o início da audiência ou do debate instrutório. No que se refere aos recursos, havendo lugar a conferência, a 
recusa do juiz é suscitada até que essa conferência seja efectuada. 

Ora, a arguição de nulidade estaria fora desta lógica. O artigo 44º, ao referir‑se à conferência, não abarcaria a 
conferência que decide tal incidente. Esta última não será abrangida sequer pelo artigo 419º do Código de Processo Penal, 
já que tal preceito apenas se refere ao julgamento do recurso, mas sim pelo artigo 716º, nº 2, do Código de Processo Civil, 
aplicável ex vi do artigo 4º do Código de Processo Penal. 

Em suma, a arguição de nulidade de um acórdão, na interpretação que foi ratio decidendi do acórdão recorrido, é um 
incidente posterior à decisão do recurso que o artigo 44º não terá pretendido abranger, como aconteceria também com os 
pedidos de rectificação e de aclaração de um acórdão. Sem uma referência expressa na lei a tal incidente, não haveria que 
interpretar a expressão “conferência” senão como a que integra o procedimento deliberativo dos recursos. 

[…] 
Como se viu, o Código de Processo Penal estabelece restrições à possibilidade de suscitar a recusa de juiz, estabelecendo 

momentos a partir dos quais a recusa não pode ser invocada – o início da audiência, o início da conferência e o início do 
debate instrutório – quanto a factos conhecidos anteriormente. Pretende‑se, assim, não só evitar a utilização 
surpreendente e abusiva, conforme as conveniências do demandante, da recusa como, fundamentalmente, uma “utilização 
inútil”. 

Por outro lado, admite ainda o referido artigo 44º a recusa do juiz quanto a factos conhecidos após o início da audiência e 
do debate instrutório, quando tais factos tiverem sido conhecidos supervenientemente (após o início da audiência ou do 
debate instrutório). Também aí a “lógica” subjacente é a de se impedir que um juiz suspeito de parcialidade chegue a decidir 
o processo ou determine o curso ulterior do processo numa da suas fases fundamentais. Mas já o conhecimento de factos 
que justificariam a recusa posterior à sentença, mesmo que anterior ao trânsito em julgado, não é pertinente. Por já ter sido 
tomada a decisão, a recusa não seria já adequada a evitar o risco de parcialidade. No que se refere à fase de recurso, vigora 
a mesma “lógica”, sendo possível a recusa de juiz até ao início da conferência. Se os factos forem conhecidos 
posteriormente, já não se evitaria adequadamente o risco de uma decisão parcial. Estando‑se perante um tribunal 
colectivo, em que o juiz suspeito de parcialidade já poderia ter influenciado a decisão do recurso, entende‑se que o risco da 
parcialidade não será evitável com uma possível decisão favorável do pedido de recusa. 

Tanto no que se refere às decisões de primeira instância como à decisão do recurso, a não admissão da arguição de 
nulidade poderá justificar‑se numa perspectiva de razão de ser da recusa, a qual consiste em evitar o risco da desconfiança 
dos intervenientes processuais e de todos em geral. Com efeito, tal risco já não será verdadeiramente evitável quando as 
decisões, embora não transitadas, já tiverem sido tomadas e tornadas públicas. 

Se é certo que uma nulidade pode ser consequência da não imparcialidade anterior de uma decisão e que a decisão da 
própria arguição pode vir a convalidar a situação anterior, também é verdade que a arguição de nulidade não é meio 
adequado para reparar uma eventual anterior parcialidade da decisão, destinando‑se antes a corrigir vícios da decisão (por 
exemplo, quanto à sua fundamentação ou à sua articulação lógica ou ao conhecimento de questões). Assim, não só uma 
decisão de uma arguição de nulidade não é o meio típico de uma decisão parcial, como não pode, em si mesma, evitar ou 
sanar a eventual não imparcialidade anterior. 

O sentido fundamental do impedimento do risco de não imparcialidade está ligado, indiscutivelmente, à decisão principal, 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ef57bd6a7dc748e180256803000552a9?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ef57bd6a7dc748e180256803000552a9?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0ff344976e50aabf802568030004de61?OpenDocument
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20040143.html
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ao “poder de decidir” do juiz suspeito e não tem de cobrir decisões sobre incidentes em que o poder jurisdicional do juiz fica 
esgotado quanto à matéria da causa (artigo 666º, nº 1, do Código de Processo Civil) – e em que, portanto, já não é possível 
impedir que uma decisão não imparcial do processo seja tomada. 

Por outro lado, não deixa o Direito, também, de fornecer meios reparadores de uma situação efectiva de não 
imparcialidade que se venha a detectar tardiamente, em face dos prazos legais justificados pela natureza do instituto da 
recusa de juiz. Assim, tanto a revisão da sentença (artigo 449º do Código de Processo Penal), como, de algum modo, a 
responsabilidade penal e civil do juiz são formas de reparar os danos de uma decisão não imparcial de um juiz, impedindo 
que o valor constitucional em causa, agora na perspectiva da sua reparação e não já da sua prevenção, seja postergado. 

 
2- Acórdãos do STJ 

 
I - Estabelece o art.º 44.º, do CPP, que o requerimento de recusa e o pedido de escusa são admissíveis até ao início da 

audiência, até ao início da conferência nos recursos ou até ao início do debate instrutório. Mais preceitua que só são 
admissíveis posteriormente, até à sentença, ou até à decisão instrutória, quando os factos invocados como fundamento 
tiverem tido lugar, ou tiverem sido conhecidos pelo invocante, após o início da audiência ou do debate. 

II - No caso de incidentes processuais deduzidos após a audiência ou após a conferência, quando o juiz for diferente 
daquele que interveio naqueles actos, como sucede no caso do incidente de recusa, na ausência de previsão expressa, ter-
se-á de entender que o requerimento de recusa e o pedido de escusa (só) são admissíveis até ao início do acto processual 
correspondente à audiência ou à conferência, sendo que nas situações em que os factos invocados como fundamento 
ocorram, ou foram conhecidos pelo invocante, após o início daqueles actos processuais, só são admissíveis até à prolação 
da respectiva decisão. 

III - Certo é que o prazo para a dedução da recusa é peremptório, razão pela qual o direito de requerer a recusa se 
extingue com o seu decurso – n.º 3 do art.º 145.º, do CPC, ex vi art.º 4.º, do CPP. Daqui decorre que quando a recusa incide 
sobre juiz designado para decidir incidente de recusa, independentemente do momento em que o invocante tem 
conhecimento dos factos fundamentadores da recusa, aquele incidente terá de ser deduzido até à prolação da decisão do 
incidente, sob pena de extinção do respectivo direito. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 29-03-2012, proc. n.º 14217/02.0TDLSB.S1.C-A, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d090e13b43a95c2780257a30004d3bab?OpenDocument
) 

 
I - Como decorre do disposto no art.º 44.º do CPP, a lei estabelece limites temporais para a formulação da recusa de juiz, 

aferidos segundo as fases processuais que estiverem em causa: nos recursos até ao início da conferência. 
II - Quando a recusa seja formulada na fase de recurso, nem sequer está prevista na lei a prorrogação do prazo em 

princípio estipulado, por os factos invocados terem tido lugar ou terem sido conhecidos do invocante após o início da 
conferência. 

III - O rigor na aplicação dos limites temporais previstos no art.º 44.º do CPP obvia, entre o mais, a que estivesse «criado 
o expediente para colocar em crise as decisões desfavoráveis ao respectivo requerente, recusando o juiz em ordem a uma 
solução coincidente com a sua pretensão» - cf. Ac. do STJ de 22-02-2007, Proc. n.º 635.º/07. 

IV - É extemporâneo o pedido de recusa do Juiz Desembargador, relator do processo em fase de recurso, apresentado 
após a prolação do acórdão que apreciou a decisão da 1.ª instância. 

V - A independência dos juízes traduz-se na inexistência de influências, pressões ou ingerências externas, que levem o 
magistrado a ceder perante interesses que estão para além da pura aplicação da lei e do direito. Desde logo por parte dos 
outros poderes do Estado, mas também por parte de forças sociais. 

VI - A imparcialidade respeita à liberdade de decidir, mas agora numa dimensão estritamente subjectiva, de tal modo que 
o que se pretende é que o magistrado aplique a lei e o direito sem ceder a preconceitos, gostos pessoais ou ligações 
afectivas, para já não falar de caprichos ou variações de humor, tanto quanto puder ser razoavelmente exigível. 

VII - Os fundamentos de suspeição não estão taxativamente indicados no art.º 43.º, n.º 1, do CPP. São múltiplas as 
circunstâncias que podem levar a questionar a imparcialidade de um juiz. O que releva não é só apurar o facto de o juiz ser 
ou não imparcial, mas também defendê-lo da suspeita de o não ser. Em suma, interessa saber se a sua intervenção no 
processo pode ser encarada com desconfiança e suspeita pela comunidade. 

VIII - Não constitui por si só motivo sério e grave, gerador de desconfiança, o facto de o Juiz Desembargador e a 
assistente no processo por aquele relatado, Juíza de Direito, terem trabalhado juntos, há anos, na mesma comarca. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 16-12-2010, proc. n.º 192.º/08.0TABGC.P1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0880462418bd9ce3802578310058f277?OpenDocument
) 

 
I - Conforme artigo 43.º n.º 1.º do CPP, a intervenção de um Juiz no processo pode ser recusada quando correr o risco de 

ser considerada suspeita, por existir motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. 
II -. Embora o Juiz não possa declarar-se voluntariamente suspeito, pode porém, pedir ao tribunal competente que o 

escuse de intervir quando se verificarem aquelas condições (n.º 4 do preceito). 
III -O requerimento de recusa e o pedido de escusa são admissíveis até ao início da audiência, até ao início da conferência 

nos recursos ou até ao início do debate instrutório. Só o são posteriormente, até à sentença, ou até à decisão instrutória, 
quando os factos invocados tiverem lugar, ou tiverem sido conhecidos pelo invocante, após o início da audiência ou do 
debate. –art.º 44.º do CPP 

IV -O requerimento de recusa e o pedido de escusa devem ser apresentados, juntamente com os elementos em que se 
fundamentam, perante o tribunal imediatamente superior, (art.º 45.º a) do CPP). 

V - A imparcialidade do tribunal é uma exigência que resulta da Constituição da República, e direito a que uma causa seja 
decidida por um tribunal imparcial está expressamente consagrado na Convenção Europeia dos Direitos do Homem (art.º 
6.º § 1.º)” 

VI -No âmbito da jurisdição penal, o legislador, escrupuloso no respeito pelos direitos dos arguidos, consagrou como 
princípio sagrado e inalienável o do juiz natural, pressupondo tal princípio que intervirá na causa o juiz que o deva ser 
segundo as regras de competência legalmente estabelecidas para o efeito. 

VII - Porém,, “quando a imparcialidade da jurisdição possa ser posta em causa, em razão da ligação do juiz com o 
processo ou porque nele já teve intervenção noutra qualidade ou porque tem qualquer relação com os intervenientes, que 
faça legitimamente suspeitar da sua imparcialidade, há necessidade de o afastar do processo. «(GERMANO MARQUES DA 
SILVA, - Curso de Processo Penal, I, ed. Verbo, 1996, p. 199.º) 

VIII - Para o efeito de apresentação do pedido de escusa, o que importa é determinar se um cidadão médio, 
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representativo da comunidade, pode, fundadamente, suspeitar que o juiz, influenciado pelo facto invocado, deixe de ser 
imparcial e, injustamente o prejudique. 

IX -Os motivos sérios e graves, adequados a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do julgador, hão-de pois resultar 
de objectiva justificação, avaliando-se as circunstâncias invocadas pelo Requerente não pelo convencimento subjectivo 
deste, mas pela valoração objectiva das mesmas circunstâncias a partir do senso e experiência comuns, conforme juízo do 
cidadão de formação média da comunidade em que se insere o julgador. 

Vale o brocardo da mulher de César: - Não basta sê-lo, é preciso parecê-lo. 
A estrutura normativa das sociedades actuais que, usualmente, reclamam rigor e transparência, vêm cada vez mais, 

exigindo exteriorização objectiva de demonstração de probidade funcional 
X - Numa situação concreta em que do ponto de vista objectivo - tendo em conta a natureza dos crimes e o 

entrosamento das situações fácticas com referência ao concreto historial processual, relativamente às aparências que este 
circunstancialismo pode publicamente suscitar - é de admitir que qualquer cidadão da comunidade onde se situa o 
julgador, possa contestar a imparcialidade deste, podendo pô-la em causa,, ocorre legítimo fundamento para a escusa 
requerida. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 07-04-2010, proc. n.º 1257/09.TDLSB.L1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c69d55703359495b80257703002f04a5?OpenDocument
) 

 
I - As disposições aplicáveis ao incidente de escusa são as dos arts. 43.º, 44.º e 45.º, do CPP, sendo que resulta claro que 

os motivos relevantes para a procedência do incidente estão directamente conexionados com a possibilidade de a 
intervenção do(s) magistrado(s) interveniente(s) correr o risco de ser considerada suspeita, por existir motivo sério e grave, 
adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. Por conseguinte, o motivo apresentado tem de ser sério e 
grave, objectivamente considerado, isto é, do ponto de vista do cidadão médio (que se revê num Poder Judicial imparcial, 
independente e objectivo). 

II - Mercê do princípio do juiz natural ou legal, inserido no art.º 32.º, n.º 9, da CRP, os cidadãos têm o direito – 
fundamental – a que uma causa seja julgada por um tribunal previsto como competente por lei anterior e não criado ou 
tido por competente ad hoc. Daí que a regra do juiz natural ou legal só possa ser derrogada em casos excepcionais, para dar 
satisfação bastante e adequada a outros princípios constitucionais, como o da imparcialidade, referido no n.º 1, do citado 
art.º 32.º, da CRP. 

III - A alegação de falta de imparcialidade tem de ser objectivamente demonstrada. Se não for contestada a 
imparcialidade pessoal dos juízes nem indicados com precisão factos verificáveis que autorizem a dela suspeitar, não é caso 
de pedido de escusa ou de recusa, pois que «a imparcialidade do tribunal é uma exigência que resulta da Constituição da 
República e o direito a que uma causa seja decidida por um tribunal imparcial está expressamente consagrado na CEDH 
(art.º 6.º, § 1.º)”. 

IV - Admite-se a escusa por parte do juiz titular do processo quando exista «o risco de (a sua intervenção) ser considerada 
suspeita, por existir motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade». 

V - No caso em que à Juiz requerente foi distribuído, como relatora, um processo em que intervém como assistente 
Magistrada do MP contra quem a requerente apresentou uma queixa por alegada prática de crime de difamação, que deu 
origem a um processo de inquérito que acabou por ser arquivado, sendo que tal queixa tem por fundamento uma 
«alegada» falta de imparcialidade e isenção da Juiz requerente, em que a Magistrada do MP prestou declarações referindo 
que não desejava alimentar «um caso exclusivamente motivado por um problema de perseguição pessoal”, não obstante o 
tempo já decorrido desde a data dos factos, é de considerar (quer sob um ponto de vista subjectivo, que diz respeito à 
posição pessoal da requerente, quer sob um ponto de vista objectivo, relativamente às aparências que o circunstancialismo 
atrás descrito pode publicamente suscitar) que existe sério risco de afectação da imparcialidade objectiva da Juiz 
(requerente), isto é, que a imparcialidade desta pode ser posta em causa no julgamento do processo que agora lhe foi 
distribuído, pelo que ocorre fundamento legítimo para a escusa requerida. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 10-12-2009, proc. n.º 641.º/09.0YFLSB, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2807777b19fd0f8d802576a1003dd370?OpenDocument) 

 
1 - Os prazos aludidos no artigo 44.º do CPP para o requerimento de recusa de intervenção do Juiz têm natureza 

peremptória, para além dos quais o incidente já não pode ser deduzido. 
2 - Após esses momentos processuais, o conhecimento de um motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança 

sobre a sua imparcialidade da decisão pode, eventualmente e em casos extremos, ser fundamento de recurso 
extraordinário de revisão de sentença, nos termos do art.º 449.º, n.º 1, al. d), mas não de um incidente de recusa de juiz. 

3 - O incidente de recusa de um Exmo. Desembargador, deduzido muito para além do momento em que este interveio 
no Acórdão final do recurso que lhe coube relatar, é manifestamente extemporâneo. 

4 - Um suposto impasse processual, gerador de um mais que discutível desprestígio para a boa administração da Justiça, 
não é fundamento válido do incidente de recusa, pois, para tanto não basta a simples discordância jurídica em relação a 
actos processuais praticados por um juiz. 

(Acórdão do STJ de 27-03-2003, proc. n.º 03P594, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/aa9c520ad94f0d8b80256d03005e28a0?OpenDocument
) 

 
3- Acórdão do TR 

 
I- O incidente de recusa dá corpo a uma garantia fundamental da independência e da imparcialidade dos juízes na sua 

actividade jurisdicional e que beneficia, por isso, da protecção do regime material das garantias constitucionais. 
II- Em face do disposto no art.º 44.º do CPP, os factos alegados pelo requerente, e que dele eram conhecidos já antes do 

início da audiência de julgamento, não podem ser invocados como fundamento do pedido de recusa, não constituindo 
fundamento de suspeição o facto de o juiz no processo ter despachado negativamente um requerimento de apresentação 
de testemunhas. 

III-A suspeição tem de ser alegada com factos concretos que criem o receio de parcialidade. 
IV-O requerimento, quando manifestamente infundado, não pode ser tolerável, pois a sua incorrecta utilização, 

questionando a posição do julgador natural para o processo em questão, pode subverter o equilíbrio da relação processual 
estabelecida entre o tribunal e as partes, constituindo-se como um inadmissível meio de pressão sobre a administração da 
justiça. 

(Acórdão do TRL, de 07-11-2012, proc. n.º 5275/09.7TDLSB-A.L1-3, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c69d55703359495b80257703002f04a5?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c69d55703359495b80257703002f04a5?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2807777b19fd0f8d802576a1003dd370?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/aa9c520ad94f0d8b80256d03005e28a0?OpenDocument
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http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1006250cea89631480257b160036e9e6?OpenDocument
) 

 
Artigo 45.º 
Processo e decisão 
1 - O requerimento de recusa e o pedido de escusa devem ser apresentados, juntamente com os 

elementos em que se fundamentam, perante: 
a) O tribunal imediatamente superior; 
b) A secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça, tratando-se de juiz a ele pertencente, decidindo 

aquela sem a participação do visado. 
2 - Depois de apresentados o requerimento ou o pedido previstos no número anterior, o juiz visado 

pratica apenas os actos processuais urgentes ou necessários para assegurar a continuidade da 
audiência. 

3 - O juiz visado pronuncia-se sobre o requerimento, por escrito, em cinco dias, juntando logo os 
elementos comprovativos. 

4 - O tribunal, se não recusar logo o requerimento ou o pedido por manifestamente infundados, 
ordena as diligências de prova necessárias à decisão. 

5 - O tribunal dispõe de um prazo de 30 dias, a contar da entrega do respectivo requerimento ou 
pedido, para decidir sobre a recusa ou a escusa. 

6 - A decisão prevista no número anterior é irrecorrível. 
7 - Se o tribunal recusar o requerimento do arguido, do assistente ou das partes civis por 

manifestamente infundado, condena o requerente ao pagamento de uma soma entre 6 UC e 20 UC. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 45.º 
(Processo e decisão) 
1 - A recusa deve ser requerida e a escusa deve ser pedida, a ela se juntando logo os elementos comprovativos, perante: 
a) O tribunal imediatamente superior; 
b) A secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça, tratando-se de juiz a ele pertencente, decidindo aquela sem a 
participação do visado. 
2 - O juiz visado pronuncia-se sobre o requerimento, por escrito, em cinco dias, juntando logo os elementos 
comprovativos. 
3 - O tribunal, se não recusar logo o requerimento ou o pedido por manifestamente infundados, ordena as diligências de 
prova necessárias à decisão. 
4 - É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 42.º, n.º 3. 
5 - Se o tribunal recusar o requerimento do arguido, do assistente ou das partes civis por manifestamente infundado, 
condena o requerente ao pagamento de uma soma entre seis e vinte UCs. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 45.º 
[...] 
1 - O requerimento de recusa e o pedido de escusa devem ser apresentados, juntamente com os elementos em que se 
fundamentam, perante: 
a)... 
b)... 
2 - Depois de apresentados o requerimento ou o pedido previstos no número anterior, o juiz visado pratica apenas os actos 
processuais urgentes ou necessários para assegurar a continuidade da audiência. 
3 - (Anterior n.º 2.) 
4 - (Anterior n.º 3.) 
5 - O tribunal dispõe de um prazo de 30 dias, a contar da entrega do respectivo requerimento ou pedido, para decidir 
sobre a recusa ou a escusa. 
6 - A decisão prevista no número anterior é irrecorrível. 
7 - (Anterior n.º 5.) 
 

2- Acórdãos do STJ 
 

I- É de rejeitar, por inadmissibilidade legal, o recurso interposto para o Supremo Tribunal de Justiça, do acórdão da 
Relação que decidiu indeferir o pedido de recusa de um juiz. 

II- A decisão proferida pelo Tribunal da Relação, nos termos do artigo 45.º n.º 1 a) do CPP, não é decisão proferida em 
via de recurso, nem decisão que conheça de feito submetido a juízo em 1ª instância, mas sim, uma decisão incidental, 
proferida em incidente processual, relativa ao exercício das funções de um juiz, em determinado processo, com o 
fundamento delimitado nos termos do artigo 43.º n.º 1, (e sem prejuízo do n.º 2,) do CPP. 

III- A norma do artigo 45.º n.º 1 a) do CPP, é uma norma específica para o caso específico de requerimentos de recusa e 
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de pedidos de escusa de juiz, cujo objecto cognitivo, a lei processual penal atribui ao tribunal imediatamente superior. 
IV- Apesar do disposto nos artigos 399.º e 400.º n.º 1 al g) do CPP, e, de não haver disposição expressa no capítulo VI 

(Dos impedimentos, recusas e escusas), do Título I, do Livro I, do CPP, que afirme a irrecorribilidade das decisões do tribunal 
imediatamente superior, sobre recusa e escusa de juiz, a irrecorribilidade dessas decisões resulta «a contrario « ou, por 
exclusão, do disposto no artigo 432.º do CPP, pois que a decisão da Relação que aprecie e julgue incidente de recusa, ou 
incidente de escusa de juiz, não se enquadra nas alíneas deste último normativo, e resulta directamente do disposto no 
artigo 433.º do mesmo diploma adjectivo (referindo-se a «outros casos de recurso» para o Supremo Tribunal de Justiça), 
que apenas permite o recurso «noutros casos que a lei especialmente preveja.” 

V- Quando o artigo 45.º n.º 4.º do CPP dispõe: «É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 42.º n.º 3 «, 
significa apenas que, nos incidentes de recusa ou escusa de juiz, o juiz cuja recusa foi requerida ou, cuja escusa foi pedida, 
em determinado processo, continua a poder levar a cabo, nesse mesmo processo, os actos processuais urgentes, se tal for 
indispensável. 

VI- O recurso previsto no artigo 42.º n.º 3.º do CPP, existe somente para os casos de impedimento do juiz - que não de 
recusa ou escusa -, em que o juiz não reconheça impedimento que lhe tenha sido oposto.* 

(Acórdão do STJ de 11-04-2007, proc. n.º 07P1130, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/55e79665c72c8cf5802572bc002fb460?OpenDocument) 

 
I - Conforme artigo 43.º n.º 1.º do CPP, a intervenção de um Juiz no processo pode ser recusada quando correr o risco de 

ser considerada suspeita, por existir motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. 
II -. Embora o Juiz não possa declarar-se voluntariamente suspeito, pode porém, pedir ao tribunal competente que o 

escuse de intervir quando se verificarem aquelas condições (n.º 4 do preceito). 
III -O requerimento de recusa e o pedido de escusa são admissíveis até ao início da audiência, até ao início da conferência 

nos recursos ou até ao início do debate instrutório. Só o são posteriormente, até à sentença, ou até à decisão instrutória, 
quando os factos invocados tiverem lugar, ou tiverem sido conhecidos pelo invocante, após o início da audiência ou do 
debate. –art.º 44.º do CPP 

IV -O requerimento de recusa e o pedido de escusa devem ser apresentados, juntamente com os elementos em que se 
fundamentam, perante o tribunal imediatamente superior, (art.º 45.º a) do CPP). 

V - A imparcialidade do tribunal é uma exigência que resulta da Constituição da República, e direito a que uma causa seja 
decidida por um tribunal imparcial está expressamente consagrado na Convenção Europeia dos Direitos do Homem (art.º 
6.º § 1.º)” 

VI -No âmbito da jurisdição penal, o legislador, escrupuloso no respeito pelos direitos dos arguidos, consagrou como 
princípio sagrado e inalienável o do juiz natural, pressupondo tal princípio que intervirá na causa o juiz que o deva ser 
segundo as regras de competência legalmente estabelecidas para o efeito. 

VII - Porém,, “quando a imparcialidade da jurisdição possa ser posta em causa, em razão da ligação do juiz com o 
processo ou porque nele já teve intervenção noutra qualidade ou porque tem qualquer relação com os intervenientes, que 
faça legitimamente suspeitar da sua imparcialidade, há necessidade de o afastar do processo. «(GERMANO MARQUES DA 
SILVA, - Curso de Processo Penal, I, ed. Verbo, 1996, p. 199.º) 

VIII - Para o efeito de apresentação do pedido de escusa, o que importa é determinar se um cidadão médio, 
representativo da comunidade, pode, fundadamente, suspeitar que o juiz, influenciado pelo facto invocado, deixe de ser 
imparcial e, injustamente o prejudique. 

IX -Os motivos sérios e graves, adequados a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do julgador, hão-de pois resultar 
de objectiva justificação, avaliando-se as circunstâncias invocadas pelo Requerente não pelo convencimento subjectivo 
deste, mas pela valoração objectiva das mesmas circunstâncias a partir do senso e experiência comuns, conforme juízo do 
cidadão de formação média da comunidade em que se insere o julgador. 

Vale o brocardo da mulher de César: - Não basta sê-lo, é preciso parecê-lo. 
A estrutura normativa das sociedades actuais que, usualmente, reclamam rigor e transparência, vêm cada vez mais, 

exigindo exteriorização objectiva de demonstração de probidade funcional 
X - Numa situação concreta em que do ponto de vista objectivo - tendo em conta a natureza dos crimes e o 

entrosamento das situações fácticas com referência ao concreto historial processual, relativamente às aparências que este 
circunstancialismo pode publicamente suscitar - é de admitir que qualquer cidadão da comunidade onde se situa o 
julgador, possa contestar a imparcialidade deste, podendo pô-la em causa,, ocorre legítimo fundamento para a escusa 
requerida. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 07-04-2010, proc. n.º 1257/09.TDLSB.L1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c69d55703359495b80257703002f04a5?OpenDocument
) 

 
I - As disposições aplicáveis ao incidente de escusa são as dos arts. 43.º, 44.º e 45.º, do CPP, sendo que resulta claro que 

os motivos relevantes para a procedência do incidente estão directamente conexionados com a possibilidade de a 
intervenção do(s) magistrado(s) interveniente(s) correr o risco de ser considerada suspeita, por existir motivo sério e grave, 
adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade. Por conseguinte, o motivo apresentado tem de ser sério e 
grave, objectivamente considerado, isto é, do ponto de vista do cidadão médio (que se revê num Poder Judicial imparcial, 
independente e objectivo). 

II - Mercê do princípio do juiz natural ou legal, inserido no art.º 32.º, n.º 9, da CRP, os cidadãos têm o direito – 
fundamental – a que uma causa seja julgada por um tribunal previsto como competente por lei anterior e não criado ou 
tido por competente ad hoc. Daí que a regra do juiz natural ou legal só possa ser derrogada em casos excepcionais, para dar 
satisfação bastante e adequada a outros princípios constitucionais, como o da imparcialidade, referido no n.º 1, do citado 
art.º 32.º, da CRP. 

III - A alegação de falta de imparcialidade tem de ser objectivamente demonstrada. Se não for contestada a 
imparcialidade pessoal dos juízes nem indicados com precisão factos verificáveis que autorizem a dela suspeitar, não é caso 
de pedido de escusa ou de recusa, pois que «a imparcialidade do tribunal é uma exigência que resulta da Constituição da 
República e o direito a que uma causa seja decidida por um tribunal imparcial está expressamente consagrado na CEDH 
(art.º 6.º, § 1.º)”. 

IV - Admite-se a escusa por parte do juiz titular do processo quando exista «o risco de (a sua intervenção) ser considerada 
suspeita, por existir motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a sua imparcialidade». 

V - No caso em que à Juiz requerente foi distribuído, como relatora, um processo em que intervém como assistente 
Magistrada do MP contra quem a requerente apresentou uma queixa por alegada prática de crime de difamação, que deu 
origem a um processo de inquérito que acabou por ser arquivado, sendo que tal queixa tem por fundamento uma 
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«alegada» falta de imparcialidade e isenção da Juiz requerente, em que a Magistrada do MP prestou declarações referindo 
que não desejava alimentar «um caso exclusivamente motivado por um problema de perseguição pessoal”, não obstante o 
tempo já decorrido desde a data dos factos, é de considerar (quer sob um ponto de vista subjectivo, que diz respeito à 
posição pessoal da requerente, quer sob um ponto de vista objectivo, relativamente às aparências que o circunstancialismo 
atrás descrito pode publicamente suscitar) que existe sério risco de afectação da imparcialidade objectiva da Juiz 
(requerente), isto é, que a imparcialidade desta pode ser posta em causa no julgamento do processo que agora lhe foi 
distribuído, pelo que ocorre fundamento legítimo para a escusa requerida. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 10-12-2009, proc. n.º 641.º/09.0YFLSB, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2807777b19fd0f8d802576a1003dd370?OpenDocument) 

 
Ac. STJ de 16-08-2007, CJ (STJ), 2007, T3, pág. 182: 'Não é admissível recurso para o STJ das decisões proferidas pela 

Relação que conheçam dos incidentes de recusa de juiz.' 
 
I - Na sua vertente subjectiva, a imparcialidade do juiz significa uma posição pessoal, do foro íntimo do juiz, caracterizada 

pela inexistência de qualquer predisposição no sentido de beneficiar ou prejudicar qualquer das partes com a sua decisão. 
II - Na vertente objectiva, a imparcialidade traduz-se na ausência de quaisquer circunstâncias externas, no sentido de 

aparentes, que revelem que o juiz tenha um pendor a favor ou contra qualquer das partes, afectando a confiança que os 
cidadãos depositam nos tribunais. 

III - Tendo sido proferido, no decurso de uma audiência de julgamento, o seguinte despacho: 
«Neste momento foi a arguida [...] advertida pela 4ª ou 5ª vez por este Tribunal para que parasse de fazer comentários 

para o lado, trejeitos com a cara, e numa atitude que o Tribunal entende como desrespeitadora desta instituição como 
órgão de soberania que é. 

Aos arguidos compete o dever de respeito para com o Tribunal. Na sequência das várias advertências que foram feitas à 
arguida, e entendendo este Tribunal que a mesma continua numa postura de desrespeito, decido no exercício dos poderes 
de direcção que por lei me são confiados, condenar a mesma na multa de 5 Ucs, por falta de respeito e colaboração com 
este Tribunal», 

tal intervenção do juiz, relativa à direcção e disciplina da audiência, não revela qualquer inclinação ou pendor da mesma 
sobre a culpa da arguida, nem é de molde a afectar a confiança dos interessados na sua actuação. 

IV - A discordância da arguida em relação à decisão proferida devia ser veiculada apenas pelo meio processual próprio - o 
recurso. 

V - Ainda que a recorrente tivesse requerido em audiência «a transcrição de toda a audiência por se afigurar 
imprescindível para a boa decisão da causa», se a transcrição não foi junta antes da decisão do incidente na Relação a 
mesma não podia ser tomada em consideração. 

VI - Estando em causa a apreciação da bondade da decisão recorrida face aos fundamentos de recusa invocados no 
respectivo requerimento e aos elementos de prova disponíveis aquando da prolação do acórdão, são inatendíveis agora, 
por extemporâneos, os novos factos e meios de prova apresentados, mesmo que relevantes para a decisão do incidente, 
sob pena de este Supremo Tribunal estar a decidir o incidente e não o recurso do acórdão da Relação. 

VII - Resumindo-se o fundamento do pedido de recusa de juiz ao despacho supratranscrito, é evidente que não ocorre 
motivo sério e grave adequado a gerar desconfiança sobre a imparcialidade da senhora juíza. 

VIII - Apresentando-se o pedido como manifestamente infundado, bem andou a Relação ao decidir pela sua recusa, nos 
termos do art.º 45.º, n.º 3, do CPP, e, porque o presente recurso está claramente votado ao insucesso, deve ser rejeitado, 
por manifesta improcedência - art.º 420.º, n.º 1, 1.ª parte, do CPP. 

(Acórdão do STJ de 13-09-2006, proc. n.º 06P3065, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b4fa0d353355ea6a8025724600615251?OpenDocument
) 

 
3- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRP de 23-05-2012 : I. Como fundamento de recusa, não pode alegar-se a falta de imparcialidade do juiz pelo facto de 
não ter sido seguida uma determinada posição sustentada pelo requerente. 
II. A circunstância de estarmos perante um pedido manifestamente infundado, reiterado cerca de 3 meses depois da 
anterior decisão com o objetivo claro de retardar o processo impõe que o requerente seja sancionado nos termos do n.º 7 
do art. 45.º do CPP. 

 
Ac. TRC de 9-04-2008, CJ, 2008, T2, pág. 60: I. Nos processos de natureza urgente, onde haja arguidos presos, a urgência 

imposta à tramitação do processo contagia não apenas os actos praticados ou a praticar pelo arguido ou que a ele digam 
respeito mas todos os actos a praticar no processo pelos arguidos não presos ou pelos restantes sujeitos processuais. 
II. Os actos praticados pelo juiz recusado antes da apreciação do pedido são em princípio válidos. Os actos praticados 
posteriormente à apresentação do pedido de recusa são inválidos desde que seja procedente o pedido. 
III. Não se suspendem os termos do processo, sem mais, só porque se apresentou um pedido de recusa de juiz, 
nomeadamente nos processos de natureza urgente. 

 
Artigo 46.º 
Termos posteriores 
O juiz impedido, recusado ou escusado remete logo o processo ao juiz que, de harmonia com as leis 

de organização judiciária, deva substituí-lo. 
 
Artigo 47.º 
Extensão do regime de impedimentos, recusas e escusas 
1 - As disposições do presente capítulo são aplicáveis, com as adaptações necessárias, nomeadamente 

as constantes dos números seguintes, aos peritos, intérpretes e funcionários de justiça. 
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2 - A declaração de impedimento e o seu requerimento, bem como o requerimento de recusa e o 
pedido de escusa, são dirigidos ao tribunal ou ao juiz de instrução perante os quais correr o processo em 
que o incidente se suscitar e são por eles apreciados e imediata e definitivamente decididos, sem 
submissão a formalismo especial. 

3 - Se não houver quem legalmente substitua o impedido, recusado ou escusado, o tribunal ou o juiz 
de instrução designam o substituto. 

 
Notas: 
 
1- Acórdãos do STJ 

 
I - A CRP consagra no seu art. 32.º, n.º 9, como uma das garantias do processo penal, o princípio do juiz natural, cujo 

alcance é o de proibir a designação arbitrária de um juiz ou tribunal para decidir um caso submetido a juízo, em ordem a 
assegurar uma decisão imparcial e isenta. Nesse sentido, o juiz que irá intervir em determinado processo penal é aquele 
que resultar da aplicação de normas gerais e abstractas contidas nas leis processuais, incluindo de organização judiciária, 
sobre a repartição da competência entre os diversos tribunais e a respectiva composição, incluindo um sistema de 
distribuição aleatória, quando seja caso disso. 

II - Esse juiz só pode ser afastado se a sua intervenção no processo for susceptível de pôr seriamente em causa esses 
mesmos valores de imparcialidade e isenção. E, com vista a permitir o respectivo controlo pelos interessados, os casos em 
que esses valores podem perigar hão-de estar bem definidos na lei, e em moldes que não desvirtuem aquela garantia de 
defesa. É disso que tratam os arts. 39.º a 47.º do CPP. 

III - Para afastar o juiz natural não é, pois, suficiente um qualquer motivo que alguém possa considerar como gerador de 
desconfiança sobre a sua imparcialidade. É preciso que o motivo seja sério e grave. 

IV - No caso, a senhora desembargadora que solicitou a escusa integrou com o senhor desembargador X, desde 2001 e 
durante vários anos, o mesmo colectivo de juízes, sendo aquela adjunta nos processos em que este era relatar. Esse 
relacionamento profissional evoluiu para uma relação de amizade que se foi fortalecendo ao longo dos anos, envolvendo 
convívio fora da esfera profissional entre ambos, com os respectivos cônjuges. 

V - Uma ligação com esses contornos e o facto de a peticionante ser testemunha indicada pela acusação num outro 
processo, não sobre factos objectivos, mas sobre traços do carácter do Dr. X, tendo já prestado no inquérito um 
depoimento que, a esse nível, lhe é sem dúvida favorável, sem esquecer a animosidade entre o Dr. X, por um lado, e os 
demais interessados em ambos os processos, por outro, espelhada nas peças processuais juntas, seriam adequados a criar 
no espírito de outras pessoas a suspeita de que a senhora desembargadora, intervindo no julgamento dos recursos, nos 
quais o Dr. X é interessado, não mantivesse a equidistância dos conflitos que ali se jogam; a suspeita de que não fosse 
imparcial. 

VI - Há, assim, fundamento bastante para, à luz do art. 43.º, n.ºs 1 e 4, do CPP, se deferir o pedido de escusa, afastando o 
juiz natural. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 29-04-2015, proc. n.º 4914/12.7TDLSB.G1-B.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6f91c5813690bcc180257e3700351eed?OpenDocument) 

 
I -O juiz que irá intervir em determinado processo penal é aquele que resultar da aplicação de normas gerais e abstractas 

contidas nas leis processuais e de organização judiciária sobre a repartição da competência entre os vários tribunais e a 
respectiva composição. Tal juiz só pode ser afastado se a sua intervenção no processo for susceptível de colocar seriamente 
em causa esses valores da imparcialidade e isenção. Os modos de assegurar essa garantia estão previstos nos arts. 39.º a 
47.º do CPP. 

II - De acordo com o art.º 43.º do CPP, embora o juiz não possa declarar-se voluntariamente suspeito, pode, porém, pedir 
ao tribunal competente que o escuse de intervir quando se verificarem as condições aí previstas: a intervenção do juiz no 
processo correr o risco de ser considerada suspeita, por existir motivo, sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre 
a sua imparcialidade. 

III - A isenção, a independência, o distanciamento em relação à causa concreta submetida a juízo, a equidistância sobre o 
litígio a resolver, de forma a permitir a decisão justa, são os objectivos a salvaguardar. 

IV- Os motivos sérios e graves, adequados a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do julgador, hão-de resultar de 
objectiva justificação, avaliando-se as circunstâncias invocadas pelo requerente, não pelo convencimento subjectivo deste, 
mas pela valoração objectiva das mesmas circunstâncias a partir do senso e experiência comuns, conforme juízo do cidadão 
de formação média da comunidade em que se insere o julgador. 

V - No caso presente – em que o requerente apenas invoca escrever no jornal onde a arguida desempenha funções, 
alegando ser amigo do director do jornal e de jornalistas, mas a própria sequência do texto apresentado não permite incluir 
a senhora jornalista no lote de pessoas que serão amigas do requerente –, não existe proximidade pessoal ou de estrita 
confiança com a interessada na decisão que possa fundar dúvida séria sobre a equidistância do requerente, não sendo 
afectada a sua independência vocacional, pelo que não ocorre legítimo fundamento para a escusa. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 09-11-2011, proc. n.º 100.º/11.1YFLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/04a6f00cc712a1da80257980005bbe11?OpenDocument) 

 
I - A CRP consagra no seu art.º 32.º, n.º 9, como uma das garantias do processo penal, o princípio do juiz natural, cujo 

alcance é o de proibir a designação arbitrária de um juiz ou tribunal para decidir um caso submetido a juízo, em ordem a 
assegurar uma decisão imparcial e isenta. 

II - O juiz que irá intervir em determinado processo penal é aquele que resultar da aplicação de normas gerais e 
abstractas contidas nas leis processuais e de organização judiciária sobre a repartição da competência entre os diversos 
tribunais e a respectiva composição. 

III - O juiz só pode ser afastado se a sua intervenção no processo for susceptível de pôr seriamente em causa esses 
mesmos valores de imparcialidade e isenção. Os casos em que esses valores podem perigar estão bem definidos na lei e em 
moldes que não desvirtuem aquela garantia de defesa (cf. arts. 39.º a 47.º do CPP). 

IV - Para afastar o juiz natural não é suficiente um qualquer motivo que alguém possa considerar como gerador de 
desconfiança sobre a imparcialidade do juiz. É preciso que o motivo seja sério e grave, pois o juiz natural só pode ser 
arredado se isso for exigido pela salvaguarda dos valores que a sua consagração visou garantir: imparcialidade e isenção. 
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Por isso é excepcional o deferimento de um pedido de escusa (cf. neste sentido Ac. do STJ de 05-04-2000, in CJ, 2000, pág. 
244.º). 

V - No caso, não se tratando num e noutro processo dos mesmos factos, não é por se concluir que os arguidos praticaram 
ou não praticaram os factos, ou alguns dos factos, de um processo, que se perde a objectividade na decisão sobre se os 
mesmos arguidos praticaram ou não praticaram os factos, ou alguns dos factos, de outro processo. 

VI -Aliás, se a conclusão da investigação objecto de cada um dos processos fosse contemporânea, nada impediria que 
todos esses factos fossem julgados no mesmo processo e, portanto, apreciados e decididos pelos mesmos juízes, sem que 
ninguém tivesse fundamento para dizer que o juízo sobre uns podia influenciar o juízo sobre os outros. 

VII - De resto, como se vê do art.º 40.º do CPP, a lei nem sequer prevê como impedimento que, em processos diferentes, 
um juiz decida um recurso quanto a um arguido e posteriormente venha a decidir outro respeitante ao mesmo ou a co-
arguido. Assim, não havendo razão para afastar o juiz natural, é de indeferir o pedido de escusa. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 11-11-2010, proc. n.º 49/00.3JABRG.G1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c0570ee0d34c5d7b802577e40063a99e?OpenDocument
) 

 
2- Acórdão do TR 

 
I - A decisão que aprecia o requerimento de recusa de um perito é irrecorrível por via do que expressamente vem 

estipulado no art.º 47.º, n.º 2, do Código de Processo Penal. 
II - Não há assim que aplicar subsidiariamente o regime previsto para a judicatura, designadamente o n.º 1 do art.º 42.º, 

pois que existe norma especial, própria, para as decisões referentes aos pedidos de impedimento escusa e recusa dos 
peritos, intérpretes e funcionários judiciais. 

(Acórdão do TRL, de 14-04-2010, proc. n.º 865/99.7JGLSB-AL.L1-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ba0d80c3bd632ed88025771c00318eff?OpenDocument) 

 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c0570ee0d34c5d7b802577e40063a99e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c0570ee0d34c5d7b802577e40063a99e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ba0d80c3bd632ed88025771c00318eff?OpenDocument
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PARTE I 
LIVRO I 

Dos sujeitos do processo 
TÍTULO II 

Do Ministério Público e dos órgãos de polícia criminal 
 

Artigo 48.º 
Legitimidade 
O Ministério Público tem legitimidade para promover o processo penal, com as restrições constantes 

dos artigos 49.º a 52.º 
 
Nota: 
 
1- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

2/2011 
Em face das disposições conjugadas dos artigos 48.º a 53.º e 401.º do CPP, o Ministério Público não tem interesse em 

agir para recorrer de decisões concordantes com a sua posição anteriormente assumida no processo. 
DR 19, SÉRIE I, de 27-01-2011: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 

2- Legislação 
 

Artº 41 da Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, Crimes da Responsabilidade de Titulares de Cargos Políticos [e de altos cargos 
públicos]. 

Do direito de acção  
Nos crimes a que se refere a presente lei têm legitimidade para promover o processo penal o Ministério Público, sem 

prejuízo do especialmente disposto nas disposições do presente capítulo, e, em subordinação a ele: 
a) O cidadão ou a entidade directamente ofendidos pelo acto considerado delituoso; 
b) Qualquer membro de assembleia deliberativa, relativamente aos crimes imputados a titulares de cargos políticos que, 

individualmente ou através do respectivo órgão, respondam perante aquela; 
c) As entidades a quem incumba a tutela sobre órgãos políticos, relativamente aos crimes imputados a titulares do órgão 

tutelado; 
d) A entidade a quem compete a exoneração de titular de cargo político, relativamente aos crimes imputados a este. 
 

3- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRC de 19-02-2014 : I. A ratificação da queixa-crime pressupõe que alguém, sem poderes de representação, actue em 
nome de outrem; não é juridicamente aplicável quando alguém age em nome próprio no exercício de um direito 
meramente aparente. 
II. O segmento normativo da parte inicial da alínea b) do artigo 119.º do CPP - do seguinte teor: «A falta de promoção do 
processo pelo Ministério Público, nos termos do artigo 48.º» - contempla não só situações omissivas do despacho 
acusatório quando a lei confere àquele legitimidade para o efeito, mas também os casos em que o MP acusa sem 
legitimidade, ou seja, fora da previsão do artigo 48.º do compêndio legislativo referido. 
III. Consequentemente, tendo o MP deduzido acusação em momento anterior ao da apresentação de queixa juridicamente 
válida, verifica-se a nulidade insanável prevista naquele normativo, que contamina tudo o que foi processado 
posteriormente - com excepção da queixa -, em consonância com o disposto no artigo 122.º do CPP. 
 

1. Sendo a legitimidade pressuposto do exercício de um direito, sem o qual o mecanismo do procedimento criminal não 
pode ser accionado, no caso dos crimes semi-públicos, não pode o exercício de tal direito por pessoa diversa do titular, ser 
considerada como irregularidade, porque a lei considera tal excepção como ilegitimidade nos termos gerais do direito, o 
que determinava a absolvição da instância nos termos processuais civis. 

2. No processo penal - art.ºs 48.º e 49.º do CPP - nenhum acto pode ser praticado sem que se verifique a legitimidade do 
impulso penal (vulgo queixa ou participação) sendo os actos subsequentes, ofendidos pela falta de tal pressuposto, nulos, e 
por isso nunca irregulares por totalmente inaproveitáveis. 

3. O despacho de admissão de intervenção nos autos como assistente tem natureza tabelar, porque declara a 
legitimidade para intervir como assistente, mas não se pronuncia sobre os respectivos fundamentos, razão por que não tem 
a virtualidade de conduzir à formação de caso julgado sobre essa questão, o que pressupõe apreciação dos respectivos 
fundamentos e decisão sobre os mesmos 

(Acórdão do TRL, de 15-01-2008, proc. n.º 5738/2007-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/15aca3e3f39620c180257439004bef2e?OpenDocument) 

 
Deve ser aceite, a plena validade da queixa apresentada, considerando que apesar de o denunciante não ter 

expressamente referido que, no segmento referente ao crime de dano, a queixa era apresentada na qualidade de sócio 
gerente da mencionada locatária, tal constitui manifestamente exigência revestida de excessivo e desnecessário 
formalismo e insusceptível de corresponder ao espírito norteador do sistema nesta matéria. 

Para além da locadora e proprietária de um veículo automóvel, a respectiva empresa locatária é titular dos interesses 
que a lei especialmente quis proteger com a incriminação do crime de dano previsto e punido pelo art.º 212.º do CP. 

Assim sendo, o MP tem legitimidade para o exercício da acção penal, quanto ao mencionado crime de dano, atenta a 
natureza semi-pública do mesmo, e por se mostrarem preenchidos os requisitos de validade do processo, conforme 
decorre do disposto nos arts. 48.º, 49.º e 50.º todos do CPP. 
(Acórdão do TRL, de 20-06-2006, proc. n.º 4133/2006-5, em 

https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2011/01/01900/0057000583.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/01900/0057000583.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0a5f4cb6a6d8ec9d802578230035bc9d?OpenDocument&Highlight=0,287%2F99.0TABJA-B.E1-A.S1
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=281&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/61a2c11f00520e4180257c890050d4d4?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/15aca3e3f39620c180257439004bef2e?OpenDocument
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http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d976d9ef4b97f350802571e2004f51e0?OpenDocument) 

 
Artigo 49.º 
Legitimidade em procedimento dependente de queixa 
1 - Quando o procedimento criminal depender de queixa, do ofendido ou de outras pessoas, é 

necessário que essas pessoas dêem conhecimento do facto ao Ministério Público, para que este 
promova o processo. 

2 - Para o efeito do número anterior, considera-se feita ao Ministério Público a queixa dirigida a 
qualquer outra entidade que tenha a obrigação legal de a transmitir àquele. 

3 - A queixa pode ser apresentada pelo titular do direito respectivo, por mandatário judicial ou por 
mandatário munido de poderes especiais. 

4 - O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável aos casos em que o 
procedimento criminal depender da participação de qualquer autoridade. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 49.º 
(Legitimidade em procedimento dependente de queixa) 
1 - Quando o procedimento criminal depender de queixa, do ofendido ou de outras pessoas, é necessário que essas 
pessoas dêem conhecimento do facto ao Ministério Público, para que este promova o processo. 
2 - Para o efeito do número anterior, considera-se feita ao Ministério Público a queixa dirigida a qualquer outra entidade 
que tenha a obrigação legal de a transmitir àquele. 
3 - A queixa é apresentada pelo titular do direito respectivo ou por mandatário munido de poderes especiais. 
4 - O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável aos casos em que o procedimento criminal 
depender da participação de qualquer autoridade. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 49.º 
[...] 
3 - A queixa pode ser apresentada pelo titular do direito respectivo, por mandatário judicial ou por mandatário munido de 
poderes especiais. 
 

2- Legislação 
 

Art.º 11.º-A do DL n.º 454/91, de 28 de Dezembro (Estabelece normas relativas ao uso do cheque) 
Queixa  
1 - O procedimento criminal pelo crime previsto no artigo anterior [Crime de emissão de cheque sem provisão] depende 

de queixa. 
2 - A queixa deve conter a indicação dos factos constitutivos da obrigação subjacente à emissão, da data de entrega do 

cheque ao tomador e dos respectivos elementos de prova. 
3 - Sem prejuízo de se considerar apresentada a queixa para todos os efeitos legais, designadamente o previsto no artigo 

115.º do Código Penal, o Ministério Público, quando falte algum dos elementos referidos no número anterior, notificará o 
queixoso para, no prazo de 15 dias, proceder à sua indicação. 

4 - Compete ao Procurador-Geral da República, ouvido o departamento respectivo, autorizar a desistência da queixa nos 
casos em que o Estado seja ofendido. 

5 - A competência prevista no número anterior é delegável nos termos gerais. 
 

3- Acórdão do TC 
 

1053/1996 
Não julga inconstitucionais as normas do artigo 111.º, n.º 1, do Código Penal, aplicável por remissão do artigo 308.º, n.º 

2, do mesmo código e do artigo 68.º, n.º 1, alínea a), do CPP, interpretados no sentido que apenas o arrendatário, e não o 
respectivo proprietário, tem legitimidade para apresentar queixa por crime de dano contra a propriedade arrendada. 

Nota: situação de arrendamento rural em que o arrendatário que semeou uma seara de trigo tornou-se proprietário 
dessa plantação. 

 
4- Acórdãos do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

4/2012 
O prazo de seis meses para o exercício do direito de queixa, nos termos do artº 115º nº 1, do Código Penal, termina às 

24 horas do dia que corresponda, no sexto mês seguinte, ao dia em que o titular desse direito tiver tido conhecimento do 
facto e dos seus autores; mas, se nesse último mês não existir dia correspondente, o prazo finda às 24 horas do último dia 
desse mês. 

Extracto da fundamentação: 
Qualquer facto punível para que seja efetivamente punido exige além de pressupostos materiais de preenchimento da 

ilicitude, (pressupostos substantivos), também a verificação de pressupostos processuais de procedimento (pressupostos 
adjetivos), sendo estes segundo v. Bülow «pressuposto não da existência de um processo, mas da admissibilidade de um 
processo existente» [FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal Português, As consequências jurídicas do crime, Aequitas, Editorial 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d976d9ef4b97f350802571e2004f51e0?OpenDocument
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=132&tabela=leis
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19961053.html
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09800/0262402640.pdf
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Notícias, 1993, p, 665] 
O princípio da oficialidade do Ministério Público condiciona a sua legitimidade de atuação à apresentação prévia de 

queixa nos denominados crimes semipúblicos e nos crimes particulares. 
Queixa, como ensina FIGUEIREDO DIAS «é o requerimento, feito segundo a forma e no prazo prescritos, através do qual o 

titular do respetivo direito (em regra o ofendido), exprime a sua vontade de que se verifique procedimento penal por um 
crime cometido contra ele ou contra pessoa com ele relacionada». [Idem, ibidem, p. 665] 

A queixa, assim, difere da denúncia, simples comunicação em regra ao alcance de qualquer pessoa (sem embargo de 
poder ser obrigatória para certas entidades ou categorias), livre de exigências de forma ou de prazo, e na posição de meio 
de habilitar a entidade competente com a chamada «notícia do crime». Surge, de resto, em casos especiais, sob a forma de 
participação (cfr. artigos 188º, nº 1, 198º, 319º, nº 2, 324º e 383º nº 2) [VICTOR DE SÁ PEREIRA e ALEXANDRE LAFAYETTE, 
Código Penal Anotado e Comentado, Legislação Conexa e Complementar, Quid Juris, Sociedade Editora, p. 303, nota 6. 
Sobre a figura da participação, v. FIGUEIREDO DIAS, ibidem, p.682] 

PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE considera: 
“A queixa pode ser infundada, manifestamente infundada, insuficiente ou errada. A queixa infundada é aquela que 

imputa factos criminosos concretos a uma ou mais pessoas determinadas, mas que se verifica não serem os responsáveis 
pelos ditos factos. Esta falta de fundamento factual da queixa implica o arquivamento dos autos, salvo se o queixoso ainda 
estiver em tempo de deduzir nova queixa contra os responsáveis. O prazo conta-se desde o tempo em que o queixoso 
conheceu a identidade dos responsáveis. A queixa manifestamente infundada é aquela que não imputa sequer factos com 
relevância criminal. Esta queixa implica o arquivamento definitivo do inquérito. A queixa insuficiente é aquela que imputa 
factos criminosos a uma ou mais pessoas desconhecidas, que deve ser completada com a identidade dos respetivos 
responsáveis. O prazo máximo para o queixoso proceder à sanação da insuficiência da queixa é de seis meses contados do 
dia em que conheceu a identidade dos presumíveis responsáveis (também, Sá Pereira e Alexandre Lafayette, 2008, 306, 
anotação 5º ao artigo 114º). A queixa errada é aquela que imputa factos criminosos concretos a uma ou mais pessoas 
determinadas, mas os factos são qualificados juridicamente de modo errado. Este erro jurídico é irrelevante e a queixa vale 
para os ulteriores termos do processo.” [PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário ao Código Penal, à luz da 
Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 2ª edição atualizada, Universidade Católica 
Portuguesa, p. 369 e seguinte, nota 12] 

[…] 
O exercício do direito de queixa para ser tempestivo obedece a um prazo de apresentação, há um prazo legal para exercer 

o direito de queixa, sob pena de não ser tempestiva essa apresentação e, por conseguinte, não desencadear o andamento 
processual penal. 

[…] 
Em termos processuais, referiu o supra citado acórdão de fixação de jurisprudência nº 1/2011, a propósito de prazo: 
«Podemos definir prazo como o período de tempo a que a lei sujeita a prática válida de um determinado ato em juízo. 
[…] 
O prazo de exercício do direito de queixa, é de seis meses como decorre imediatamente do nº 1 do artº 115º do CPP, pois 

que o direito de queixa extingue-se no prazo de seis meses a contar da data em que o titular tiver tido conhecimento do 
facto e dos seus autores, ou a partir da morte do ofendido, ou da data em que ele se tiver tornado incapaz. 

Sobre a natureza do prazo para o exercício do direito de queixa, vem entendendo a doutrina, bem como a 
jurisprudência, que tem natureza substantiva, sendo um prazo de caducidade. 

Com efeito, não constitui prazo de natureza judicial uma vez que ainda não se iniciou a instância processual que da 
queixa depende, sendo esta como pressuposto positivo de punição, condição de procedibilidade, e por isso, o exercício do 
direito de queixa, um ato extrajudicial e extraprocesso, na dependência da vontade do titular legítimo. 

O exercício do direito de queixa, não é pois um ato processual. 
Sendo de natureza substantiva, e, portanto não processual, não são as normas do Código de Processo Civil, porventura a 

coberto do disposto no artº 4º do CPP, que se aplicam à sua contagem, uma vez que as normas processuais civis apenas se 
aplicam à contagem dos atos processuais, como resulta do disposto no artigo 104º do CPP, ao determinar que: “Aplicam-se 
à contagem de atos processuais as disposições da lei do processo civil.» 

Neste sentido, e com referência ao disposto no artº115º nº 1 do CPP, se pode afirmar, como refere FIGUEIREDO DIAS “que 
se trata ali de um prazo de caducidade. O período de tempo decisivo para contagem deste prazo é pois aquele que medeia 
entre a tomada de conhecimento e a deposição da queixa, não entre a prática do facto e a tomada de conhecimento: este 
relevará só, nos termos gerais, para efeitos de prescrição do procedimento criminal. 

[…] 
A averiguação dos requisitos necessários ao exercício do direito de queixa tem de reportar-se ao momento da sua 

apresentação, como salienta PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE. [Comentário ao Código Penal,, p. 369, nota 10] 
[…] 
O critério legal de computação do prazo está atual e expressamente inscrito no artº 279º do Código Civil (C.C.): 
O artigo 296.º (Contagem dos prazos), da Secção I (Disposições gerais), do Capitulo III (O tempo e a sua repercussão nas 

relações jurídicas) do Livro I do Código Civil, determina: «As regras constantes do artigo 279.º são aplicáveis, na falta de 
disposição especial em contrário, aos prazos e termos fixados por lei, pelos tribunais ou por qualquer outra autoridade. 

O artº 279º do C.C. dispõe sobre o cômputo do termo, da seguinte forma: 
«À fixação do termo são aplicáveis, em caso de dúvida, as seguintes regras: 
a) Se o termo se referir ao princípio, meio ou fim do mês, entende-se como tal, respetivamente, o primeiro dia, o dia 15 e 

o último dia do mês; se for fixado no princípio, meio ou fim do ano, entende-se, respetivamente, o primeiro dia do ano, o dia 
30 de junho e o dia 31 de dezembro; 

b) Na contagem de qualquer prazo não se inclui o dia, nem a hora, se o prazo for de horas, em que ocorrer o evento a 
partir do qual o prazo começa a correr; 

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina às 24 horas do dia que corresponda, 
dentro da última semana, mês ou ano, a essa data; mas, se no último mês não existir dia correspondente, o prazo finda no 
último dia desse mês; 

d) É havido, respetivamente, como prazo de uma ou duas semanas o designado por oito ou quinze dias, sendo havido 
como prazo de um ou dois dias o designado por 24 ou 48 horas; 

e) O prazo que termine em domingo ou dia feriado transfere-se para o primeiro dia útil; aos domingos e dias feriados são 
equiparadas as férias judiciais, se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juízo» 

[…] 
Como referem Pires de Lima e Antunes Varela, em anotação ao vigente artº 279º do C.C.:[47] 
«1. Os princípios contidos neste artigo são aplicáveis em caso de dúvida. São, portanto, de natureza supletiva e 



Luís Figueira - Carla Jobling - JurIndex3 - CPP Anotado 

155 

 

interpretativa. 
2. Tem especial interesse o disposto na alínea b), visto ter-se adotado o regime processual da contagem dos prazos (Cód. 

de Proc. Civil, art. 148.º, n.º 1), em prejuízo do sistema do Código Civil de 1867 (art. 562.°). Os prazos contam-se, portanto, 
agora, com mais um dia ou uma hora, conforme os casos. 

3. A doutrina da alínea c) harmoniza-se com as regras das alíneas anteriores. Assim, o prazo de uma semana que 
começou numa segunda-feira termina às 24 horas da segunda-feira seguinte, não se contando, portanto, o dia do início do 
prazo. O mesmo acontece com o prazo de meses ou anos.(…)» 

No sentido de interpretação exposta, do disposto no artº 279º d C.C. e, com referência ao dies ad quem, se vem 
pronunciando a nossa jurisprudência. da qual, disponível em www.dgsi.pt, se indicam, como exemplo, o Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça, de 07-07-2010; os Acórdãos do Tribunal Constitucional: n.º 542/2005; n.º 540/2005; n.º 
414/2004; n.º 404/99; os Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo: de 21-09-2011; de 23-08-2008; de 28-11-2007;de 
18-02-2004; o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 13-07-2011; o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 
19-01-2011; o Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 08-11-2005. 

Já o Acórdão de 28.05.1992, do Pleno da 1.ª Secção do Contencioso Administrativo, citado pelo Ministério Público em 
suas doutas alegações, referiu «[…] É certo que nada exclui, no caso da alínea c), a aplicação da regra da alínea b), mas 
certo é também que não é o intérprete que tem de fazer essa aplicação, uma vez que é o próprio preceito legal que dela 
parte ao dispor nos termos em que o faz, levando assim o intérprete a essa exclusão. […] Com efeito, a regra de contagem 
do prazo estabelecida na alínea c) assegura ao interessado o prazo que a lei lhe concede já com desprezo do dia em que 
ocorreu o evento a partir do qual esse prazo começou a correr. […] A regra da alínea b) do artigo 279º do Código Civil está 
contida na sua alínea c), não havendo, por isso, que aplicar autónoma e conjuntamente nos casos em que esta funcione, 
visto que, então, aquela funcionaria duas vezes, sem qualquer justificação»; 

De igual forma, escreveu-se no Acórdão n.º 404/2000, de 27 de setembro, do Tribunal Constitucional «segundo o 
recorrente haveria que contar o prazo de 2 meses de acordo com a alínea c) do artigo 279º do CC e, depois, como a alínea b) 
se aplica na contagem de qualquer prazo haveria que adicionar mais um dia, uma vez que na contagem de qualquer prazo 
não se inclui o dia em que ocorrer o evento. […]. Porém, um tal entendimento não colhe qualquer apoio na doutrina civilista 
ou na jurisprudência […] verifica-se assim que a regra de cálculo do prazo fixado em semanas, meses ou anos, estabelecida 
na alínea c) do artigo 279º do Código Civil, tem ínsita a que se estabelece na alínea b) do mesmo preceito, não havendo, por 
isso, que fazer preceder o seu funcionamento da prévia aplicação desta alínea b)[…]». 

[…] 
O termo final do prazo de 6 meses constante do artº 115º nº 1 do CP, encontra-se de harmonia com a contagem da alínea 

c) do Código Civil, - a qual já engloba a da alínea b) do mesmo artigo – de forma a que o direito de queixa extingue-se às 24 
horas do dia correspondente no sexto mês (último mês) ao dia em que o titular do direito de queixa tiver tido 
conhecimento do facto e dos seus autores. 

Por isso, como doutamente observa o Digníssimo Magistrado do Ministério Público em suas doutas alegações: “Neste 
quadro e dimensão normativa, não pode deixar de concluir-se que, também na contagem do prazo, de 6 meses, para o 
exercício do direito de queixa, o seu termo final, o dies ad quem, verifica-se às 24 horas do dia que, no sexto mês 
subsequente, corresponda ao próprio dia em que o respetivo titular tiver tido conhecimento do facto e do seu autor, que não 
no dia seguinte àquele.» 

DR 98, SÉRIE I, de 21-05-2012: Diário da República - Base de Dados Juridicas 
Nota: ver nota ao art.º 104.º 
 
7/2011 
No crime de dano, previsto e punido no artigo 212.º, n.º 1, do Código Penal, é ofendido, tendo legitimidade para 

apresentar queixa nos termos do artigo 113.º, n.º 1, do mesmo diploma, o proprietário da coisa «destruída no todo ou em 
parte, danificada, desfigurada ou inutilizada", e quem, estando por título legítimo no gozo da coisa, for afectado no seu 
direito de uso e fruição. 

Extracto da fundamentação: 
No Supremo Tribunal expressaram-se posições divergentes; pronunciando-se pela posição mais expansiva, o Ac. de 30-09-

1999, Proc. n.º 99P140, decidiu no sentido de que no crime de dano, o ofendido referido no n.º 1 do art. 113.º do CP, é não 
só o proprietário, mas também o possuidor, aquele a quem está confiada pelo dono a fruição do bem [no caso um veículo 
automóvel afecto à Polícia Municipal, mas que pertencia ao Município]; no sentido da posição mais restritiva o Ac. de 29-04-
1999, Proc. n.º 99P164, decidiu que pertencendo o direito de queixa ao proprietário, o MP carecia de legitimidade para o 
exercício da acção penal, por crime de furto de uso de veículo, apesar da existência de queixa apresentada contra o arguido 
pelo filho do proprietário do mesmo veículo. 

Também na jurisprudência das Relações se manifestam divergências, havendo decisões umas vezes no sentido de que 
apenas o proprietário tem legitimidade para apresentar queixa, outras no sentido de considerar a posse ou um mero poder 
de facto sobre a coisa como condição de integração da legitimidade para a queixa. 

No primeiro sentido, entre outros: orientando-se no sentido de que aquele a quem um veículo automóvel foi emprestado 
não pode exercer o direito de queixa relativamente ao crime de dano, o Ac. da Relação de Coimbra de 14-06-1989, in CJ, 
Tomo III, págs. 99 a 101, ou, com idêntico sentido, o Ac. da Relação do Porto de 20-05-1998, disponível em 
www.colectaneadejurisprudencia.com; negando legitimidade ao arrendatário do prédio rústico para apresentar queixa por 
crime de dano perpetrado contra o prédio, o Ac. da Relação do Porto de 16-05-1990, acessível em www.dgsi.pt; entendendo 
que quem detém a coisa, mas não tem a sua posse, não tem legitimidade para apresentar queixa pelo crime de dano, o Ac. 
da Relação do Porto de 04-06-2003, acessível em www.colectaneadejurisprudencia.com.); defendendo que no crime de 
dano só o proprietário da coisa tem legitimidade para exercer o direito de queixa, os Acs. da Relação de Lisboa de 06-10-
1993 e de 07-01-1998, da Relação do Porto de 05-07-2006 e da Relação de Coimbra de 06-12-2006, disponíveis em 
www.dgsi.pt, ou os Acs. da Relação de Lisboa de 09-03-1993 e da Relação de Guimarães de 14-05-2007 e de 16-11-2009, 
estes acessíveis emwww.colectaneadejurisprudencia.com). 

No sentido de que a posse ou um mero poder de facto constitui condição de legitimidade, os Acs. da Relação do Porto de 
20-06-2001, da Relação de Lisboa de 20-06-2006 e da Relação de Coimbra de 13-06-2007, reconhecendo legitimidade ao 
locatário de um veículo em regime de locação financeira para apresentar queixa pelos danos provocados no veículo, 
acessíveis em www.dgsi.pt; reconhecendo ao detentor ou ao possuidor da coisa, como o arrendatário, a titularidade do 
interesse juridicamente protegido no crime de dano, o Ac. da Relação de Lisboa de 09-04-1997, os Acs. da Relação de Évora 
de 26-02-2002, de 08-01-2008 e de 03-06-2008, acessíveis emwww.colectaneadejurisprudencia.com, ou o Ac. da Relação do 
Porto de 05-11-1997, este disponível em www.dgsi.pt; defendendo que no crime de dano o ofendido tanto pode ser o 
proprietário como quem, não o sendo, se encontra legitimado a deter, usar e fruir a coisa, os Acs. da Relação de Coimbra de 
06-03-2003, da Relação do Porto de 12-03-2008 e da Relação de Coimbra de 11-11-2009, acessíveis em www.dgsi.pt. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09800/0262402640.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a953d1f5f66312b280257a0500576171?OpenDocument&Highlight=0,148%2F07.0TAMBR.P1-B.S1%20
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2011/05/10500/0300603015.pdf
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[…] 
A noção de queixa tem conteúdo e natureza processual específicos; não constitui, como a denúncia, a simples 

transmissão do facto com relevância criminal, isto é, não constitui processualmente queixa uma simples declaração de 
ciência feita acerca de um facto. A queixa exige que se manifeste nessa declaração uma vontade específica de perseguição 
criminal pelo facto, e distingue-se nos seus elementos da denúncia, pois na queixa além da declaração de ciência na 
transmissão da ocorrência de um facto, exige-se ainda «uma manifestação de vontade de que seja instaurado um 
processo para procedimento criminal contra o agente» (cf., GERMANO MARQUES DA SILVA, “Curso de Processo Penal” 2.ª 
ed., Editorial Verbo, Tomo III, págs. 55 a 59). 

Todavia, não é toda e qualquer pessoa eventualmente afectada pela prática de um crime que pode formular essa 
manifestação de vontade, ou seja, que pode validamente apresentar queixa contra o autor dos factos, mas somente o 
«ofendido» (cf., MANUEL CAVALEIRO FERREIRA, in “Curso de Processo Penal”, 1955, pág. 129, e GERMANO MARQUES DA 
SILVA, in op. cit., Tomo I, pág. 263). 

[…] 
Não se trata de todo e qualquer ofendido (o Código de Processo Penal utiliza a expressão com um sentido mais amplo em 

outras disposições – v. g. nos artigos 30º, 39º, 87°, 88º, 138°, 203º, 215º, 243º, 283º, 383º e 387°), mas só do que for titular 
de um «interesse especialmente protegido». 

[…] 
A doutrina, em geral, não diverge sobre a categoria e a densificação da noção de «interesse especialmente protegido». As 

dificuldades resultam, não tanto da formulação e da estrutura conceptual, mas da passagem da definição in abstracto para 
as situações concretas relativamente a cada tipo de crime – tanto nas modalidades de acção, como no resultado sobre o 
objecto, avaliados no espaço relacional entre o titular e o bem, 

JORGE DE FIGUEIREDO DIAS (in “Direito Processual Penal”, Coimbra Editora, 1974, I Volume, págs. 509 e 510) defende, v. 
g., um conceito de ofendido estrito ou limitado, que não abrangesse toda a pessoa que, de qualquer maneira e em 
qualquer grau, fosse afectada nos seus interesses jurídicos por uma infracção, considerando que a adopção de um conceito 
lato ou extensivo de ofendido, que abrangesse todas as pessoas civilmente lesadas pela infracção penal, tornaria o processo 
penal, sob todas as perspectivas, numa autêntica acção privada. 

FARIA COSTA, por seu lado, (“Comentário Conimbricense do Código Penal”, Tomo II, p. 30 ss.), assinala que a lei penal 
não exige que o ofendido seja titular do direito protegido pela incriminação. O nº 1 do artigo 113.º do Código Penal 
menciona expressamente o «titular dos interesses», o que significa que pode ser reconhecida legitimidade para o exercício 
dos direitos processuais do ofendido a quem represente simplesmente um interesse, sem ser titular do direito. 

Pode, assim, dizer-se que a orientação pacífica na doutrina durante décadas assentava não só na clareza e persistência 
do mesmo texto legislativo, como no facto de ser a solução coerente com o carácter público do processo penal, que 
conceptualmente não admitiria com facilidade a participação dos ofendidos com poderes que fossem já de verdadeiro 
sujeito processual. 

Do conceito restrito de ofendido retirava a jurisprudência uma concepção também restritiva de bem jurídico, que levou à 
denegação da admissibilidade de assistente nos processos por crimes considerados exclusivamente públicos, e também por 
outros crimes entendidos como protegendo apenas interesses supra-individuais. 

Porém, ao longo das duas últimas duas décadas, algumas posições foram preconizando uma maior “abertura” no acesso 
ao estatuto de assistente e à qualidade de ofendido nos respectivos poderes processuais, quer através da reelaboração do 
conceito de “bem jurídico”; quer pela aceitação um “conceito amplo” de ofendido. 

No entanto, mesmo a assunção de um conceito estrito de ofendido não resolverá decisivamente a questão da 
legitimidade, que se deve situar na análise do bem jurídico protegido, entendido já não como “mero valor ideal ínsito na 
ratio da norma, para passar a ser considerado como o substracto do valor, como valor corporizado num suporte fáctico-real. 
Este reajustamento do conceito de bem jurídico permitirá o reconhecimento em muitas incriminações de uma pluralidade de 
bens jurídicos, uns públicos, mas também outros individuais, cabendo naturalmente aos titulares dos bens jurídicos a 
legitimidade como ofendido. 

A reconformação do conceito de “ofendido”, por seu lado, seria imposta pela revalorização do papel da vítima em 
processo penal, e pela emergência de novos bens jurídicos de diferente estrutura dos tradicionais (bens jurídicos da 
sociedade civil, distintos dos bens jurídicos públicos ou estatais). 

A jurisprudência também foi evoluindo para uma maior abertura na delimitação do conceito de ofendido. O acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça de 29-3-2000, v., g., analisou a admissibilidade da constituição de assistente em processo por 
crime de denúncia caluniosa, e partindo assumidamente de um conceito restrito de ofendido, concluiu pela admissibilidade 
de intervenção da pessoa visada pela denúncia com o fundamento de ser portadora de um interesse especialmente 
protegido pela incriminação, a par do interesse público mediato. 

Posteriormente, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou a inflexão de orientação. Assim, o Acórdão de Fixação de 
Jurisprudência nº 1/2003 do de 16-01-2003 (DR - I Série-A, n.º 49, de 27-02-2003), veio estabelecer que, em processo por 
crime de falsificação, previsto e punível pelo art. 256º, nº 1, a), do CP, a pessoa cujo prejuízo seja visado pelo agente tem 
legitimidade para se constituir assistente; por sua vez, o Acórdão de Fixação de Jurisprudência nº 8/2006, de 12-10-2006, 
(DR - I Série-A, n.º 229, de 28-11-2006) reconheceu igualmente legitimidade para se constituir assistente, em processo pelo 
crime de denúncia caluniosa, previsto e punível pelo artigo 365º do CP, ao caluniado, e por último, o Acórdão de Fixação de 
Jurisprudência nº 10/2010, de 17 de Novembro de 2010 (DR, I Série-A, nº 242, de 16 de Dezembro de 2010) decidiu que «em 
processo por crime de desobediência qualificada decorrente da violação de providência cautelar previsto e punido pelos 
artigos 391º do Código de Processo Civil e 348º, nº 2 do Código Penal» o requerente da providência é ofendido, tendo 
legitimidade para se constituir assistente. 

Todas as decisões partiram de um conceito restrito de ofendido, assentando a sua decisão na análise do bem jurídico das 
incriminações que estavam em causa. 

[…] 
O interesse que permite assumir a qualidade de ofendido tem de ser um (ou um dos) interesses «especialmente» 

protegidos com a incriminação. 
O legislador penal ao utilizar o vocábulo «especialmente», fê-lo, como se referiu, no sentido de «particularmente», e não 

já com o sentido de «exclusivamente». 
Podem, deste modo, coexistir mais do que um ofendido com a prática de um crime e, nessa medida, cada um como 

titular de um interesse especialmente protegido. 
A legitimidade do ofendido deve ser aferida em relação ao crime concreto que estiver em causa, e a delimitação do 

conceito relevante de «ofendido» encontrar-se-á, no limite, na interpretação do tipo de crime, para determinar caso a caso 
se há uma pessoa concreta cujos interesses são protegidos com essa incriminação e não confundir essa indagação com a 
verificação da natureza pública ou não pública do crime. 
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O critério de determinação será, no fim de contas, tributário da natureza da incriminação, ou seja, fundamentalmente do 
bem jurídico protegido pela norma penal, da estrutura relacional do bem e da maior ou menor amplitude do efeito ofensivo 
das condutas típicas sobre o bem jurídico. Será, pois, perante um determinado crime, o crime de dano ou qualquer outro, 
que importará verificar se a incriminação admite, em concreto, a existência de um ou de mais do que um titular de interesse 
especialmente protegido pela incriminação. 

A lei penal não exige a titularidade do direito, bastando a representação de um interesse para o reconhecimento da 
qualidade de ofendido. 

No caso específico do crime de dano, não será todo e qualquer exercício de um poder de facto sobre a coisa danificada 
que legitimará processualmente a manifestação de vontade de prossecução do processo penal, mas apenas quando exista 
um interesse específico, que a lei define como interesse «especialmente» protegido com a incriminação. 

[…] 
Em aproximação final à solução da questão controvertida, poderá concluir-se que o crime de dano p. no artigo 212º, nº 1 

do Código Penal visou proteger não apenas o titular do direito de propriedade, mas também todos aqueles que 
legitimamente gozam, usam e fruem o bem, e que, deste modo, são titulares de interesses directos e imediatos na 
preservação da coisa (conservação do estado), como na fruição e disponibilidade das utilidades funcionais que proporciona 
(preservação da função). 

O artigo 212º do Código Penal reconhece que o valor de uso da coisa é merecedor de tutela penal, já que pode ser 
prejudicado pela prática das condutas típicas de destruição, danificação, desfiguração ou inutilização da coisa. 

Deste modo, para efeitos do artigo 113º nº 1, do Código Penal, o conceito de “ofendido” como titular dos interesses que a 
incriminação quis proteger, pode, assim, abranger tanto o proprietário, como aquele que tem a disponibilidade da fruição 
das utilidades da coisa, com um mínimo de representação jurídica que justifica a tutela penal, assistindo legitimidade aos 
titulares desses direitos e interesses legítimos, enquanto representantes de interesses especialmente tutelados pela 
incriminação, para apresentar queixa-crime, quando a coisa tenha sido alvo de qualquer uma das acções compreendidas no 
tipo do art. 212º do Código Penal. 

Este critério significa que tem legitimidade para apresentar queixa por crime de dano, o proprietário – em qualquer 
situação este não poderia ser excluído, porque tal implicaria uma alteração do bem jurídico protegido pela incriminação - o 
usufrutuário, o possuidor, o titular de qualquer direito real de gozo sobre a coisa e, ainda, todo aquele que tenha um 
interesse juridicamente reconhecido na fruição das utilidades da coisa. 

DR 105, SÉRIE I, de 31-05-2011: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 
1/2011 
Em procedimento dependente de acusação particular, o direito à constituição como assistente fica precludido se não 

for apresentado requerimento para esse efeito no prazo fixado no n.º 2 do artigo 68.º do CPP. 
Extracto da fundamentação: 
O princípio da oficialidade do processo, segundo o qual, a promoção processual dos crimes é tarefa estadual, a realizar 

oficiosamente e, portanto, em completa independência da vontade e da actuação dos particulares, concretiza-se, no nosso 
ordenamento processual penal – logo por imperativo constitucional (artigo 219.º, n.º 1, da Constituição) –, na atribuição ao 
Ministério Público da iniciativa e da prossecução processuais. 

[…] 
O princípio da oficialidade da promoção processual sofre as limitações e excepções decorrentes da existência dos crimes 

semipúblicos e dos crimes particulares. 
[…] 
A queixa (nos crimes semipúblicos), a queixa, a constituição de assistente e a acusação particular (nos crimes 

particulares) são pressupostos da admissibilidade do processo, neste sentido, pressupostos processuais (segundo 
Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, I volume, Coimbra Editora, Limitada, § 4. I, 3. a), p. 121, se a denúncia e a 
acusação são, em último termo, pressupostos da dignidade punitiva do facto, o que é certo é que estão fora deste, nada têm 
a ver com o comportamento violador dos bens fundamentais da comunidade, com a sua existência material, antes só com o 
problema prático da sua punição), que constituem limitações (nos crimes semipúblicos, em que a denúncia não substitui a 
acusação, mas tem necessariamente de a preceder) e mesmo autênticas excepções (nos crimes particulares) ao princípio da 
promoção oficiosa do processo penal (Ibidem, p. 123). 

Assinala-se, tradicionalmente, uma tripla função da queixa e da acusação particular (assim, v.g.: Hans-Heinrich Jescheck, 
Tratado de Derecho Penal, tradução de S.Mir Puig e F. Muñoz Conde, volume segundo, Bosch, Casa Editorial, S.A., pp. 1230-
1231, Figueiredo Dias, Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do Crime, Aequitas, Editorial Notícias, 1993, 19.º 
capítulo, II 1. c) §§ 1065 a 1069, pp. 666-668). 

Por um lado, pode o significado criminal relativamente pequeno do crime (bagatelas penais e pequena criminalidade) 
tornar aconselhável, de um ponto de vista político-criminal, que o procedimento penal respectivo só tenha lugar se e quando 
tal corresponder ao interesse e vontade do titular do direito de queixa, ou mesmo, que o procedimento só possa prosseguir, 
após o inquérito, se tiver lugar a acusação particular. O que sucederá com frequência nas hipóteses em que aquele pequeno 
significado se liga a uma alta medida de disponibilidade do bem jurídico respectivo. 

Por outro lado, a existência de crimes semipúblicos e estritamente particulares serve a função de evitar que o processo 
penal, prosseguido sem ou contra a vontade do ofendido, possa, em certas hipóteses, representar uma inconveniente (ou 
mesmo inadmissível) intromissão na esfera das relações pessoais estabelecidas entre ele e os outros participantes 
processuais. 

Por último, a exigência de queixa ou (e) de acusação particular pode servir a função de específica protecção da vítima do 
crime, nomeadamente no caso dos crimes que afectam de maneira profunda a esfera da intimidade daquela. Reconhece-se 
que a vítima deve poder decidir se ao mal do crime lhe convém juntar o que pode ser o mal da revelação processual da sua 
intimidade (quando o processo possa significar uma afronta ainda maior para a intimidade do ofendido do que o próprio 
crime), sob pena de, de outra forma, poderem frustrar-se as intenções político-criminais que, nesses casos, se pretenderam 
alcançar com a criminalização. 

É certo que as mais das vezes aquelas funções, ou algumas delas, se combinam para dar fundamento a que o 
procedimento por um certo crime dependa (sobretudo) de queixa. 

[…] 
A punição de um crime de natureza semipública e (ou) de natureza particular não depende, portanto, apenas do 

preenchimento de exigências substantivas reclamando, ainda, a verificação de condições do procedimento, verdadeiros 
pressupostos da admissibilidade do exercício da acção penal. 

Os crimes dependentes de acusação particular são também crimes dependentes de queixa. 
O regime da queixa é o mesmo quer se trate de um crime semipúblico ou de um crime particular. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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O direito de queixa importa, desde logo, um «custo» (representado pelo condicionamento, por particulares, do exercício 
da acção penal) relativamente ao conceito do processo penal como referente a interesses públicos, os quais devem ser 
obrigatoriamente representados pelo Ministério Público no exercício da acção penal. Mas, como se assinala (neste ponto, 
cfr. José Damião da Cunha, «A participação dos particulares no exercício da acção penal», Revista Portuguesa de Ciência 
Criminal, Ano 8, Fasc. 4.º, p.600), a alternativa ao não reconhecimento do direito de queixa só poderia ser um Ministério 
Público submetido, em alguns âmbitos, a um princípio de oportunidade, no sentido próprio do termo, ou seja, de o 
Ministério Público, sem necessidade de motivação (incluindo pois razões de mera eficácia) não exercer a acção penal. 

Os fundamentos para esta concessão são encontrados tanto por via da natureza material dos crimes que se sujeitam à 
investigação criminal como por via do significado processual dos motivos que condicionam a respectiva investigação. 

A queixa (designada, ainda, denúncia, ao nível do processo penal) é um pressuposto processual (pressuposto positivo da 
punição), “cujo conteúdo contende com o próprio direito substantivo, na medida em que a sua teleologia e as intenções 
político-criminais que lhe presidem têm ainda a ver com condições de efectivação da punição, que nesta mesma encontram 
o seu fundamento e a sua razão de ser” (Figueiredo Dias, Direito Penal Português, As Consequências cit., 19.º capítulo, I, 
§1059, p. 663). 

Por isso, o regime da queixa, é, no essencial, regulado no Código Penal. Aí se contendo as normas que dispõem sobre: os 
titulares do direito de queixa (artigo 113.º), a extensão dos efeitos da queixa (artigo 114.º), a extinção do direito de queixa 
(artigo 115.º), a renúncia e desistência da queixa (artigo 116.º). 

DR 18, SÉRIE I, de 26-01-2011: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 
2/2011 
Em face das disposições conjugadas dos artigos 48.º a 53.º e 401.º do CPP, o Ministério Público não tem interesse em 

agir para recorrer de decisões concordantes com a sua posição anteriormente assumida no processo. 
DR 19, SÉRIE I, de 27-01-2011: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 
4/1999 
No domínio do Código Penal de 1982, o crime de emissão de cheque sem provisão, previsto e punido pelo artigo 11.º, 

n.º 1, do Decreto-Lei n.º 454/91, de 28 de Dezembro, tinha a natureza pública, sendo ineficaz a desistência de queixa pelo 
ofendido, sem prejuízo do disposto nos artigos 313.º, n.º 2, e 303.º do mesmo Código. 

DR 75/99, SÉRIE I-A, de 30-03-1999 
Nota: proferido ao abrigo do DL 454/91, antes da alteração pelo DL n.º 316/97, de 19/11, que aditou o art.º 11.º-A. 
 
1/1997 
Apresentada a queixa por crime semipúblico, por mandatário sem poderes especiais, o Ministério Público tem 

legitimidade para exercer a acção penal se a queixa for ratificada pelo titular do direito respectivo mesmo que após o 
prazo previsto no artigo 112.º, n.º 1, do Código Penal de 1982. 

Extracto da fundamentação: 
No acórdão recorrido o mandatário apresentou procuração que lhe conferia poderes para agir em nome do mandante. 

Tratava-se, por isso, de mandato com representação - artigo 1178.º do Código Civil. 
O que sucedeu é que tal procuração não discriminava poderes especiais para o acto. Mas o mandante ratificou 

posteriormente a denúncia efectuada, declarando fazer sua essa denúncia. E o Ministério Público, até ser efectuada a 
ratificação, nunca declarou não aceitar a denúncia. 

Ora, parece que ao Ministério Público, como destinatário de tal denúncia, só assistia a faculdade de revogar ou aceitar a 
denúncia por falta de poderes enquanto o negócio não fosse ratificado - artigo 268.º, n.º 4, do Código Civil. 

Como não exercitou essa faculdade de rejeição da denúncia, a ratificação do titular do direito de denúncia convalidou o 
direito de representação nos termos exigidos na lei. 

Uma última questão importa abordar. Tendo a ratificação sido operada após o prazo previsto pelo artigo 112.º, n.º 1, 
do Código Penal, perdeu a sua eficácia? 

Tal dispositivo legal estabelece que o direito de queixa se extingue no prazo de seis meses a contar da data em que o 
titular teve conhecimento do facto e dos seus autores, ou a partir da morte do ofendido, ou da data em que se tornou 
incapaz. 

Regerá tal prazo quer para a queixa quer para a sua ratificação? 
Em princípio só deve abranger a queixa, pois o dispositivo legal só esta prevê. 
Acresce, porém, que a própria lei regula a representação sem poderes no artigo 268.º do Código Civil. E neste a lei apenas 

concede ao destinatário da queixa a faculdade de a revogar ou rejeitar - artigo 268.º, n.º 4, referido. 
Se a lei penal quisesse estabelecer regime diverso tê-lo-ia dito expressamente. Não o fazendo, é de aceitar que considerou 

aplicável o regime do Código Civil. 
E como a queixa não foi revogada nem rejeitada pelo Ministério Público destinatário da mesma, segue-se que ratificada a 

queixa nada impõe a sua rejeição por a mesma não ter sido operada no prazo legal da queixa. 
Poderia questionar-se se com a situação criada pela não ratificação da queixa no prazo legal do artigo 112.º, n.º 1, do 

Código Penal não haveria expectativas legítimas do arguido a proteger. E concluindo-se afirmativamente surgiria a 
necessidade de postergar o direito de ratificar a queixa. 

Tal questão haverá, porém, de receber resposta negativa. Com efeito, uma vez que foi apresentada a queixa e que esta 
se tornou plenamente eficaz, face ao efeito retroactivo da ratificação, tem de concluir-se não subsistir expectativa 
legítima do arguido a proteger. É a orientação deste Supremo Tribunal de Justiça, afirmada no Acórdão de 27 de Setembro 
de 1994, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 439/94, a p. 45, onde se conclui: «O acto praticado por quem não possui os 
necessários poderes para o fazer não é um acto inválido, mas apenas inquinado de simples ineficácia, sanável através de 
ratificação, daí que [...] sendo ratificada pelo titular do direito ofendido adquira toda a sua eficácia, uma vez ser aceite 
uniformemente que a ratificação opera retroactivamente ab initio, garantida assim ficando a legitimidade do Ministério 
Público para o exercício da acção penal.» 

Concluímos, assim, pela validade da queixa efectuada, a qual confere ao Ministério Público legitimidade para acusar. 
DR 8/97, SÉRIE I-A, de 10-01-1997 
 
4/1994 
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei 267/92, de 28 de Novembro, caducou a jurisprudência fixada pelo Acórdão 

obrigatório n.º 2/92, de 13 de Maio de 1992, deste STJ, por aquele diploma ter revogado implicitamente o n.º 3 do artigo 
49.º do CPP, motivo por que não existe qualquer necessidade de ratificação de queixa apresentada por mandatário 
judicial, munido de simples procuração forense, dentro do prazo fixado pelo n.º 1 do artigo 112.º do Código Penal. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/01800/0052900549.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fbded80192d6477080257823004e8ed3?OpenDocument&Highlight=0,966%2F08.2GBMFR.L1%E2%80%93A.S1
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2011/01/01900/0057000583.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/01900/0057000583.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0a5f4cb6a6d8ec9d802578230035bc9d?OpenDocument&Highlight=0,287%2F99.0TABJA-B.E1-A.S1
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/1999/03/075A00/17611763.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/1999/03/075A00/17611763.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/1994/11/255A00/66586663.pdf
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Nota: na fundamentação do Ac. 1/1997 pode-se ler: 
Há que aceitar uma correcção explicativa no Acórdão obrigatório n.º 4/94 deste Supremo Tribunal de Justiça, pois 

quando este considera implicitamente revogado o n.º 3 do artigo 49.º do Código de Processo Penal deve entender-se que 
essa revogação é limitada aos advogados. 

Quanto ao titular do direito de queixa e aos mandatários não advogados, o n.º 3 referido mantém a sua plena validade. 
Assim, entendemos que a queixa poderá continuar a ser apresentada por quaisquer profissionais do foro, ou pessoa 
desprovida dessa qualidade, desde que munida de poderes especiais. E isto porque a lei não exige a qualidade de advogado 
ou solicitador explicitamente, tal como o faz sempre que considera essa qualidade imprescindível. 

Quanto ao artigo único do Decreto-Lei n.º 267/92, entende-se que só veio simplificar a situação dos advogados, 
dispensando-os de procuração notarial e especificação dos poderes especiais. É com esses limites que deve considerar-se 
revogado em parte o n.º 3 do artigo 49.º, no que aos advogados se refere. Mas de tal decreto-lei não se infere que o 
mandato para efectuar a denúncia só pode ser conferido a advogado. Isso seria uma limitação ao contrato de mandato que 
a lei em lugar algum consagra. Daí continuar a entender-se que o mandato para o exercício do direito de denúncia pode ser 
exercido por outras pessoas que não possuam a qualidade de advogado - v. Costa Pimenta, Introdução ao Processo Penal, p. 
172. 

DR I, de 04-11-1994: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 
2/1992 
Os poderes especiais a que se refere o n.º 3 do artigo 49.º do CPP são poderes especiais especificados, e não simples 

poderes para a prática de uma classe ou categoria de actos. 
DR I, de 08-02-1992: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
Nota: caducou - ver o Ac. 4/1994. 
 

5- Acórdãos dos TR 
 
Ac. TRC de 15-04-2015 : I. Os factos, objecto de queixa, delimitam, no domínio de crimes particulares e semi-públicos, a 

amplitude da investigação em sede de inquérito e, a final, os termos da própria acusação. 
II. Não se exige, contudo, que a descrição da factualidade vertida nas duas peças processuais referidas seja 
absolutamente coincidente. 

 
Ac. TRL de 2-10-2014 : Considera-se validamente apresentada a queixa por cidadão estrangeiro, mesmo que não 

domine a língua portuguesa e ao qual não foi nomeado intérprete nos termos do artigo 92º, nº 2 do CPP, desde que ao 
mesmo seja traduzido e explicado o conteúdo do auto em que se consagra desejar procedimento criminal. 

 
Ac. TRC de 17-09-2014 : I. O exercício do direito de queixa é uma condição essencial de procedibilidade para os crimes 

de natureza semipública e particular. 
II. Crime de natureza semipública em que figura como vítima um menor cujos representantes legais jamais manifestaram 
estar de acordo em relação ao exercício do direito de queixa e, não o podiam manifestar porque um dos representantes 
legais é o agente do crime, o arguido. 
III. A lei penal refere-se a representante no singular e em contrário da lei civil que se reporta a ambos os progenitores. E 
não se pode importar sem critério as normas do CC, constituindo nesta matéria, o direito processual penal, uma exceção. 
IV. Não podia considerar-se razoável que um progenitor não pudesse queixar-se por factos de que o filho menor foi 
vítima, sempre que o outro progenitor não desse autorização ou consentimento. E por maioria de razão isso se verifica 
quando o agressor é um dos progenitores e o menor a vítima. 
V. A progenitora como representante do menor podia sem mais apresentar queixa, e foi o que fez. 

 
Ac. TRG de 10-07-2014 : I. Para se apresentar a queixa não são necessários especiais conhecimentos jurídicos, nem a 

sua validade está dependente de qualquer fórmula sacramental. Mas a lei não dispensa existência de um ato formal em 
que o queixoso revele indubitavelmente a sua vontade de que haja procedimento criminal por determinado facto. Esse 
ato formal consiste em «dar conhecimento do facto» ao Ministério Público ou a entidade com a obrigação legal de o 
transmitir àquele. 
II. Não é necessário que o facto seja descrito com todos os pormenores, nem que sejam identificados os seus autores (que 
podem não ser conhecidos), mas tem de ser identificado o episódio a que a queixa se refere, para que não haja dúvidas 
sobre o que estava no espírito do queixoso quando tomou a decisão. 
III. Sendo o crime semipúblico, é o referido ato formal de se «dar conhecimento do facto» que está na origem do processo e 
desencadeia a investigação, sem o qual esta não pode sequer começar. 

 
Ac. TRC de 19-02-2014 : I. A ratificação da queixa-crime pressupõe que alguém, sem poderes de representação, actue 

em nome de outrem; não é juridicamente aplicável quando alguém age em nome próprio no exercício de um direito 
meramente aparente. 
II. O segmento normativo da parte inicial da alínea b) do artigo 119.º do CPP - do seguinte teor: «A falta de promoção do 
processo pelo Ministério Público, nos termos do artigo 48.º» - contempla não só situações omissivas do despacho 
acusatório quando a lei confere àquele legitimidade para o efeito, mas também os casos em que o MP acusa sem 
legitimidade, ou seja, fora da previsão do artigo 48.º do compêndio legislativo referido. 
III. Consequentemente, tendo o MP deduzido acusação em momento anterior ao da apresentação de queixa juridicamente 
válida, verifica-se a nulidade insanável prevista naquele normativo, que contamina tudo o que foi processado 
posteriormente - com excepção da queixa -, em consonância com o disposto no artigo 122.º do CPP. 

 
Ac. TRP de Porto de 02-04-2014 : I. Excede o poder/dever de educação-correcção dos progenitores a conduta dos pais 

que, com o uso de um cinto, batem no filho de 11 anos, porque encobria dos pais os maus resultados escolares e estaria a 
fumar. 
II. Sendo, neste enquadramento, o comportamento dos pais de censurar, não merece, porém, aquele acrescido e especial 
juízo de reprovação, indispensável para o considerar como ofensa à integridade física qualificada. 
III. Estando-se perante um crime de ofensas à integridade física simples, de natureza semi-pública, em relação ao qual a 
titularidade do direito de queixa por se tratar de menor pertenceria aos pais a quem a prática do crime é imputada, tem de 
se registar no processo uma manifestação expressa do Mº Pº, no sentido de dar início e continuação ao procedimento, 
por o interesse do menor o aconselhar. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://dre.pt/pdf1sdip/1994/11/255A00/66586663.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e7e0c13fe5e1e634802574390048356c?OpenDocument&Highlight=0,045888
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/1992/07/150A00/31513153.pdf
http://dre.pt/pdfgratis/1992/02/033A00.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4870085648ffd0d5802574420048d9bd?OpenDocument&Highlight=0,041618
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/1994/11/255A00/66586663.pdf
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/62241889f255d69a80257e2a00496220?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/13d3d94eeb6a158180257d6c00335319?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/39d38876ca4ed55f80257d58004e1ef2?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/8beb462d7b8540ba80257d4f004b6152?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/61a2c11f00520e4180257c890050d4d4?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/0332dcf5892970ff80257cba0050c319?OpenDocument
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IV. Sem esse juízo inicial, carece o Mº Pº de legitimidade para deduzir acusação por esses factos. 
 

Ac. TRP de 16-10-2013 : Em processo de natureza semi-pública, o progenitor, ainda que desacompanhado do outro 
progenitor, e contra a vontade deste, tem legitimidade para exercer o direito de queixa em favor do filho de ambos e em 
sua representação. 

 
Ac. TRL de 23-04-2013 : I. Sendo o ofendido menor de 16 anos, o exercício do direito de queixa pertence ao seu 

representante legal, e na sua falta, às pessoas indicadas sucessivamente nas alíneas do nº 2 do artº 113º, do Código Penal. 
II. A efectivação da queixa não está sujeita a quaisquer formalidades legalmente impostas cfr. artigo 246º, nº 1, do CPP que, 
embora mencionando a denúncia, engloba esta, a queixa e a participação podendo ser feita por toda e qualquer forma que 
dê a perceber a intenção inequívoca do titular de que tenha lugar procedimento criminal contra o agente pelos factos 
que descreve ou menciona. 
III. A exigência de poderes especiais a que alude o nº 3, do artigo 49º, do CPP, é relativa apenas ao mandatário não judicial, 
pelo que, ao mandatário judicial, para apresentar queixa, basta que esteja munido de mandato geral. 

 
Ac. TRE de 11-07-2013 : I. Apresentada tempestivamente queixa contra incertos, por factos susceptíveis de integrarem a 

prática de um crime de natureza semi-pública, se for deduzida acusação contra determinada pessoa que, em sede de 
instrução, não é pronunciada, mantém o MºPº legitimidade para deduzir acusação contra terceiro, pelos mesmos factos, 
no âmbito de um outro inquérito instaurado com base em certidão extraída do processo anterior; 
II. Sendo a queixa apresentada pelo representante legal do menor, se entretanto o mesmo atingir a maioridade, a 
legitimidade do MºPº para o exercício da acção penal mantém-se, sem necessidade de ratificação da queixa formulada ou 
de apresentação de uma nova. 
 

Ac. TRE de 18-09-2012 : Um auto de notícia por detenção, lavrado por imposição legal e no exercício das respectivas 
funções, por agentes da autoridade, narrando factos reportados a crimes de natureza semi-pública, em que sejam 
ofendidos, não revela, só por si, uma manifestação (expressa ou implícita) inequívoca de desejo de procedimento 
criminal por parte desses agentes, que se configure, para os legais efeitos, como queixa. 

 
II - No instituto da queixa há que distinguir: normas exclusivamente processuais (as dos arts. 49 a 52, do CPP 

nomeadamente) das normas processuais penais materiais (a que pertencem as normas constantes dos arts. 111 a 116, do 
CP/82 ou dos arts. 113 a 116, do CP/95) em relação àquelas vigora o princípio da aplicação imediata e, em relação às 
últimas, o princípio da irretroactividade desfavorável e retroactividade favorável. 

III - Tendo o MP ordenado o arquivamento do inquérito contra um comparticipante contra o qual fora apresentada 
queixa, por crime semi-público, não pode o processo prosseguir contra outro comparticipante, se caducado o direito de 
queixa contra este. 

(Acórdão do TRL, de 22-04-1997, proc. n.º 0019025, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d645e4be79270293802568030004f28e?OpenDocument
) 

 
Ac. TRC de 06-10-2010 : 1. Embora não requerendo a utilização de fórmula especial, o exercício do direito de queixa 

exige uma manifestação inequívoca de vontade do denunciante no sentido de que pretende procedimento criminal 
contra o denunciado. 
2. Não constitui exercício do direito de queixa contra condutor interveniente em acidente de viação, o requerimento 
apresentado em processo de regulação do exercício do poder paternal pela mãe de menor de sete anos de idade 
atropelado, durante o período de visitas ao pai, onde refere «Dada a gravidade da situação, solicito que se apurem os 
factos com urgência e que o pai não possa levar o R consigo até que a situação se encontre devidamente esclarecida». 

 
Ac. TRP de 15-10-2008, CJ, 2008, T4, pág. 221: I. A pessoa que detém um veículo automóvel, que lhe adveio em virtude 

de compra e venda com reserva de propriedade a favor do vendedor que também foi o mutuante, é o titular dos interesses 
que a lei quis proteger com a incriminação do crime de abuso de confiança. 
II. Por isso, tem ele legitimidade para apresentar queixa por tal crime. 

 
Ac. TRC de 7-05-2008, CJ, 2008, T3, pág. 45: No crime de furto simples tem legitimidade para apresentar queixa aquele 

que tem a disponibilidade da fruição das utilidades da coisa com um mínimo de representação jurídica, designadamente, 
o proprietário, o usufrutuário, o possuidor, o titular de qualquer direito real de gozo sobre a coisa e, ainda, todo aquele 
que tenha um interesse próprio e com algum carácter de durabilidade na fruição das utilidades da coisa, incluindo-se 
nestes últimos o titular do aluguer de longa duração e realidades jurídicas hodiernas de cariz semelhante. 

 
Ac. TRE de 3-06-2008, CJ, 2008, T3, pág. 260: O locatário tem legitimidade para a queixa por danos provocados em 

apartamento arrendado, independentemente da posição do respectivo senhorio. 
No mesmo sentido: Ac. TRL de 9-04-97, CJ, T2, pág. 146; Ac. TRC de 5-11-1997 , Ac. TRC de 6-03-2003 e Ac. TRC de 13-06-
2007 . Esta é também a posição defendida por Figueiredo Dias em As Consequências Jurídicas do Crime, 1993, pág. 699. 

 
Ac. TRG de 7-01-2008, CJ, 2008, T1, pág. 294: Tanto a lei penal como a lei processual penal são omissas quanto à forma 

da queixa. Basta para tal que o queixoso revele indubitavelmente a sua vontade de que tenha lugar procedimento 
criminal contra o agente do facto que descreve. 

 
Ac. TRP de 3-10-2007, CJ, 2007, T4, pág. 224: I. Só tem legitimidade para apresentar queixa pelo crime de ofensas 

corporais simples cometido contra um menor de 16 anos o progenitor a quem, na sequência do divórcio dos pais, o menor 
foi confiado. 
II. De facto, só ele exerce o poder paternal e, neste, contém-se a representação do menor. 

 
Alguma jurisprudência tem decidido no sentido de que apenas o proprietário tem legitimidade para apresentar queixa  

- cfr. Ac. TRL de 3-03-98, CJ, XXIII, T2, pág. 140; Ac. STJ de 29-04-99, proc. 99P 164; Ac. TRP de 5-07-2006 e Ac. TRC de 6-12-
2006 .Uma outra corrente jurisprudencial tem decidido no sentido de estender essa legitimidade para apresentação de 
queixa a quem tenha a posse ou o mero poder de facto sobre a coisa (incluindo a mera detenção temporária por força do 
contrato de transporte ou de empréstimo) - cfr. Ac. TRL de 3-07-2002, CJ, XXVII, T4, pág. 122, Ac. TRP de 28-02-2001, CJ, 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/4c80eaf458fa0c8780257c130055ec75?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0c602d25e7fe3e4380257bf700363615?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/4abed936ff66f0df80257ba5004f8ff8?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/2f8ab4b419c0ca8a80257a92004de187?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d645e4be79270293802568030004f28e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d645e4be79270293802568030004f28e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/9e95a50f22183c16802577cf0056b5f7?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1862cc5439c2ce4d8025686b0066fe26?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/36fd3cef342f276c80256ce100504cdd?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/2d07d64711cb2e27802572fe0051abb4?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/2d07d64711cb2e27802572fe0051abb4?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/aad37009946ed056802571a700495fb7?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/3c43ae37162e522e8025724800576731?OpenDocument&Highlight=0,queixa,legitimidade
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/3c43ae37162e522e8025724800576731?OpenDocument&Highlight=0,queixa,legitimidade
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XXVI, T1, pág. 239 e Ac. TRC de 29-06-2005 . 
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 
- O art.º 49.º do CPP é norma processual penal formal, pelo que é de aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos 

actos realizados na vigência da lei anterior. 
- Se o fundamento criminal foi validamente exercido na vigência da lei anterior, a lei nova não afecta a validade da 

acusação deduzida nem implica perda de legitimidade do MP. 
- As normas relativas à desistência da queixa são de natureza processual penal material pelo que os problemas de 

sucessão devem ser resolvidos de acordo com o princípio do regime concretamente mais favorável. 
- Se a lei nova converte em semi-público um crime anteriormente público, é a lei nova a mais favorável ao arguido. 
- Se exercida a acção penal por um crime público, a lei nova o converte em semi-público, é de considerar relevante a 

desistência da queixa, cuja homologação pressupõe que não haja oposição do arguido. 
(Acórdão do TRL, de 29-04-1997, proc. n.º 0015433, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9fa85d508cf01a92802568030004c797?OpenDocument) 

 
Artigo 50.º 
Legitimidade em procedimento dependente de acusação particular 
1 - Quando o procedimento criminal depender de acusação particular, do ofendido ou de outras 

pessoas, é necessário que essas pessoas se queixem, se constituam assistentes e deduzam acusação 
particular. 

2 - O Ministério Público procede oficiosamente a quaisquer diligências que julgar indispensáveis à 
descoberta da verdade e couberem na sua competência, participa em todos os actos processuais em 
que intervier a acusação particular, acusa conjuntamente com esta e recorre autonomamente das 
decisões judiciais. 

3 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo anterior. 
 
Nota: 
 
1 - Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

1/2011 
Em procedimento dependente de acusação particular, o direito à constituição como assistente fica precludido se não 

for apresentado requerimento para esse efeito no prazo fixado no n.º 2 do artigo 68.º do CPP. 
Extracto da fundamentação: 
O princípio da oficialidade do processo, segundo o qual, a promoção processual dos crimes é tarefa estadual, a realizar 

oficiosamente e, portanto, em completa independência da vontade e da actuação dos particulares, concretiza-se, no nosso 
ordenamento processual penal – logo por imperativo constitucional (artigo 219.º, n.º 1, da Constituição) –, na atribuição ao 
Ministério Público da iniciativa e da prossecução processuais. 

[…] 
O princípio da oficialidade da promoção processual sofre as limitações e excepções decorrentes da existência dos crimes 

semipúblicos e dos crimes particulares. 
[…] 
A queixa (nos crimes semipúblicos), a queixa, a constituição de assistente e a acusação particular (nos crimes 

particulares) são pressupostos da admissibilidade do processo, neste sentido, pressupostos processuais (segundo 
Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, I volume, Coimbra Editora, Limitada, § 4. I, 3. a), p. 121, se a denúncia e a 
acusação são, em último termo, pressupostos da dignidade punitiva do facto, o que é certo é que estão fora deste, nada têm 
a ver com o comportamento violador dos bens fundamentais da comunidade, com a sua existência material, antes só com o 
problema prático da sua punição), que constituem limitações (nos crimes semipúblicos, em que a denúncia não substitui a 
acusação, mas tem necessariamente de a preceder) e mesmo autênticas excepções (nos crimes particulares) ao princípio da 
promoção oficiosa do processo penal (Ibidem, p. 123). 

Assinala-se, tradicionalmente, uma tripla função da queixa e da acusação particular (assim, v.g.: Hans-Heinrich Jescheck, 
Tratado de Derecho Penal, tradução de S.Mir Puig e F. Muñoz Conde, volume segundo, Bosch, Casa Editorial, S.A., pp. 1230-
1231, Figueiredo Dias, Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do Crime, Aequitas, Editorial Notícias, 1993, 19.º 
capítulo, II 1. c) §§ 1065 a 1069, pp. 666-668). 

Por um lado, pode o significado criminal relativamente pequeno do crime (bagatelas penais e pequena criminalidade) 
tornar aconselhável, de um ponto de vista político-criminal, que o procedimento penal respectivo só tenha lugar se e quando 
tal corresponder ao interesse e vontade do titular do direito de queixa, ou mesmo, que o procedimento só possa prosseguir, 
após o inquérito, se tiver lugar a acusação particular. O que sucederá com frequência nas hipóteses em que aquele pequeno 
significado se liga a uma alta medida de disponibilidade do bem jurídico respectivo. 

Por outro lado, a existência de crimes semipúblicos e estritamente particulares serve a função de evitar que o processo 
penal, prosseguido sem ou contra a vontade do ofendido, possa, em certas hipóteses, representar uma inconveniente (ou 
mesmo inadmissível) intromissão na esfera das relações pessoais estabelecidas entre ele e os outros participantes 
processuais. 

Por último, a exigência de queixa ou (e) de acusação particular pode servir a função de específica protecção da vítima do 
crime, nomeadamente no caso dos crimes que afectam de maneira profunda a esfera da intimidade daquela. Reconhece-se 
que a vítima deve poder decidir se ao mal do crime lhe convém juntar o que pode ser o mal da revelação processual da sua 
intimidade (quando o processo possa significar uma afronta ainda maior para a intimidade do ofendido do que o próprio 
crime), sob pena de, de outra forma, poderem frustrar-se as intenções político-criminais que, nesses casos, se pretenderam 
alcançar com a criminalização. 

É certo que as mais das vezes aquelas funções, ou algumas delas, se combinam para dar fundamento a que o 
procedimento por um certo crime dependa (sobretudo) de queixa. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/f2a615272729d2c2802570c00035a736?OpenDocument
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9fa85d508cf01a92802568030004c797?OpenDocument
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2011/01/01800/0052900549.pdf
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Todavia, a existência de crimes estritamente particulares radica predominantemente no significado criminal 
relativamente pequeno do crime aliado a uma alta medida de disponibilidade do bem jurídico (assim, Figueiredo Dias, 
Consequências cit., § 1070, p. 668). 

[…] 
Em função dos crimes de natureza particular previstos no Código Penal pode detectar-se estarem em causa ou bens 

jurídicos que implicam a subjectivização da ofensa (caso dos crimes contra a honra), ou ofensas menores (bagatelas) 
relativamente às quais também existe um certo condicionamento de ordem pessoal subjectiva porque dependente da 
posição (mais solidária ou mais egoísta) do ofendido em relação ao agente (caso da alínea b) do artigo 207.º) ou, 
finalmente, como é o caso da alínea a) do artigo 207.º, as relações familiares entre o ofendido e o agente do crime. 

E é este condicionamento pessoal subjectivo do exercício da acção penal que faz com que não resulte comprometida a 
função essencial do Estado de protecção da vida comunitária e da qual advém ao Estado o dever de administração e 
realização da justiça penal. 

A punição de um crime de natureza semipública e (ou) de natureza particular não depende, portanto, apenas do 
preenchimento de exigências substantivas reclamando, ainda, a verificação de condições do procedimento, verdadeiros 
pressupostos da admissibilidade do exercício da acção penal. 

Os crimes dependentes de acusação particular são também crimes dependentes de queixa. 
O regime da queixa é o mesmo quer se trate de um crime semipúblico ou de um crime particular. 
[…] 
Além da queixa, o processamento de um crime dependente de acusação particular, inclui o requisito da constituição do 

ofendido como assistente. 
Como é dito frequentemente, o assistente é uma figura característica do direito processual penal português, um sujeito 

processual que não tem paralelo nos sistemas processuais mais próximos (Augusto Silva Dias, «A Tutela do ofendido e a 
posição do assistente no processo penal português», Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos Fundamentais, cit., p. 
55). 

De facto, é especificidade do direito português conseguir parificar a intervenção activa dos ofendidos na aplicação da lei 
penal, nos termos da lei (artigo 32.º, n.º 7, da Constituição), através da respectiva constituição como sujeitos processuais – 
os assistentes – e a sustentação da acção penal como função pública, representada pelo Ministério Público e orientada 
segundo o princípio da legalidade (artigo 219.º da Constituição), monopólio do exercício da acção penal pelo Ministério 
Público (Cecília Santana, «A Acusação Particular», Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos Fundamentais, 
Organizadas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pelo Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos 
Advogados, com a colaboração do Goethe Institut, coordenação científica de Maria Fernanda Palma, Almedina, p. 305) 

Nos termos da lei (artigo 69.º), o assistente é, por regra, um colaborador do Ministério Público, a cuja actividade 
subordina a sua intervenção no processo. 

Mas, nos crimes particulares, não é rigorosamente assim (por isso, a lei – n.º 1 do artigo 69.º – ressalva “as excepções 
previstas na lei”). 

Ao ofendido cabe, por via da apresentação da queixa e da constituição como assistente, a iniciativa do procedimento 
e, ainda, “determinar” (sempre que o Ministério Público não deduza também acusação, ou o arguido não requeira a 
instrução [artigo 287.º, n.º 1, alínea a)] ou o juiz de julgamento não rejeite a acusação particular por a considerar 
manifestamente infundada (artigo 311.º, n.º 2, alínea a), e n.º 2).) o julgamento, através da dedução de acusação 
particular. Com efeito, no caso dos crimes particulares, findo o inquérito, o Ministério Público limita-se a notificar o 
assistente para que este deduza acusação particular (artigo 285.º, n.º 1). Podendo, nos cinco dias posteriores à 
apresentação da acusação particular, acusar pelos mesmos factos, por parte deles ou por outros que não importem uma 
alteração substancial daqueles (artigo 285.º, n.º 4), ou não acusar. 

De um ponto de vista formal, decerto se poderá dizer que a posição do Ministério Público nos crimes particulares se 
configura como “subsidiária” e “subordinada” em relação à do assistente-acusador, na medida em que estará dependente 
das decisões processuais que o assistente tome, seja no que se refere ao exercício da acção penal, seja no modo de exercício 
da acção penal (assim, Damião da Cunha, loc. cit, p. 625, e Cecília Santana, loc. cit., p. 310). 

E, por isso, se chega a afirmar que “a passividade do Ministério Público nos crimes particulares torna um eufemismo a 
denominação de coadjutor do Ministério Público que habitualmente é atribuída ao assistente” (Rui Pereira, «O Domínio do 
inquérito pelo Ministério Público», Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos Fundamentais, cit., p. 125, entendendo 
que, sob pena de uma perigosa “privatização” do processo, “seria aconselhável haver instrução obrigatória nos casos em 
que o Ministério Público não acompanha a acusação particular”, pp. 125-126) 

Mas não é assim. 
A intervenção do Ministério Público, nos crimes particulares, não é passiva nem de mera “colaboração” com o assistente. 

É, nos limites da subordinação referida, uma intervenção autónoma, sujeita aos princípios inerentes ao desempenho da sua 
função institucional, quer no que se refere à realização do inquérito – resultando do n.º 2 do artigo 50.º o poder/dever de o 
Ministério Público proceder a quaisquer diligências e a obrigação de participar em todos os actos processuais em que 
intervier a acusação particular – quer na opção que, a final, venha a fazer. 

Deste modo, também nos crimes particulares estamos na fase de inquérito perante um procedimento de direito público, 
embora, neste caso, a actuação do particular – assistente – assuma uma especial preponderância (assim, Damião da Cunha, 
loc.cit., p. 626). 

DR 18, SÉRIE I, de 26-01-2011: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
Nota: ver notas ao art.º 68.º 
 
2/2011 
Em face das disposições conjugadas dos artigos 48.º a 53.º e 401.º do CPP, o Ministério Público não tem interesse em 

agir para recorrer de decisões concordantes com a sua posição anteriormente assumida no processo. 
DR 19, SÉRIE I, de 27-01-2011: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
Nota: ver nota ao art.º 68.º 
 

2 - Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRG de 27-04-2015 : I) A legitimidade para promover a ação penal e deduzir acusação é um pressuposto processual; 
a acusação do particular só pode ser feita por quem previamente se tenha constituído assistente, como resulta do 
disposto no artigo 50º, n.º 1, do CPP. 
II) No caso dos autos, o procedimento criminal depende de acusação particular, uma vez que a arguida é irmã do ofendido - 
artºs 207º, alínea a), do C. Penal, aplicável por remissão expressa do artº 212º, nº 4, do mesmo Código. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/01800/0052900549.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fbded80192d6477080257823004e8ed3?OpenDocument&Highlight=0,966%2F08.2GBMFR.L1%E2%80%93A.S1
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2011/01/01900/0057000583.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/01900/0057000583.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0a5f4cb6a6d8ec9d802578230035bc9d?OpenDocument&Highlight=0,287%2F99.0TABJA-B.E1-A.S1
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/fd21b4c16910145280257e3b004589fe?OpenDocument
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III) Tendo a acusação sido deduzida por quem não era assistente, não tendo o Mº Pº legitimidade para tal, não havia 
justificação para a abertura da instrução e mais tarde o despacho de pronúncia. 
IV) Daí que se imponha a declaração de nulidade da acusação de acordo com o disposto no artº 119º, nº 1, al. b) do CPP, e 
dos actos posteriores que foram realizados, devendo o ofendido ser notificado, no prazo de 10 dias para se constituir 
assistente. 

 
Ac. TRC de 15-04-2015 : I. Os factos, objecto de queixa, delimitam, no domínio de crimes particulares e semi-públicos, a 

amplitude da investigação em sede de inquérito e, a final, os termos da própria acusação. 
II. Não se exige, contudo, que a descrição da factualidade vertida nas duas peças processuais referidas seja 
absolutamente coincidente. 

 
Ac. TRP de 19-02-2014 : I. Às normas processuais materiais é aplicável o princípio constitucional da retroactividade da lei 

penal mais favorável, e da irretroactividade desfavorável, não valendo, quanto a elas, o principio tempus regit actum, da 
aplicação imediata da lei vigente à data da prática dos actos, estabelecido no artigo 5º, n.º 1 do Código de Processo Penal, 
cujo âmbito de aplicação se restringe às leis processuais de natureza meramente formal. 
II. O actual n.º 2 do artigo 207° do Código Penal, ao transformar de semi-públicos, em particulares alguns tipos legaius, é 
norma processual material. 
III. Porque a nova lei se apresenta como mais favorável ao arguido tem aplicação retroactiva. 
IV. No âmbito da lei nova, o Ministério Público carece de legitimidade para prosseguir com a acção penal pois que a 
ofendida, que havia apresentado queixa, não se constituiu assistente e nem deduziu acusação particular. 
V. Apesar da alteração legislativa não pode, sem mais, declarar-se a ilegitimidade do Ministério Público para deduzir a 
acusação e, em consequência, julgar extinto o procedimento criminal. 
VI. Tal solução agrava, de forma insuportável, a posição da ofendida que, também na lei nova, continua a ser a titular do 
direito criminalmente protegido e, não obstante, não teve sequer oportunidade para cumprir os requisitos de que, aquela 
mesma lei, passou a fazer depender o procedimento criminal. Deverá, por isso, a ofendida ser advertida da 
obrigatoriedade de se constituir assistente e dos procedimentos a observar, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 
246º do Código de processo Penal. 
VIII. O prazo peremptório para a constituição como assistente, conta-se a partir daquela advertência. 

 
Artigo 51.º 
Homologação da desistência da queixa ou da acusação particular 
1 - Nos casos previstos nos artigos 49.º e 50.º, a intervenção do Ministério Público no processo cessa 

com a homologação da desistência da queixa ou da acusação particular. 
2 - Se o conhecimento da desistência tiver lugar durante o inquérito, a homologação cabe ao 

Ministério Público; se tiver lugar durante a instrução ou o julgamento, ela cabe, respectivamente, ao juiz 
de instrução ou ao presidente do tribunal. 

3 - Logo que tomar conhecimento da desistência, a autoridade judiciária competente para a 
homologação notifica o arguido para, em cinco dias, declarar, sem necessidade de fundamentação, se a 
ela se opõe. A falta de declaração equivale a não oposição. 

4 - Se o arguido não tiver defensor nomeado e for desconhecido o seu paradeiro, a notificação a que 
se refere o número anterior efectua-se editalmente. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 51.º 
(Homologação da desistência da queixa ou da acusação particular) 
1 - Nos casos previstos nos artigos 49.º e 50.º, a intervenção do Ministério Público no processo cessa com a homologação 
da desistência da queixa ou da acusação particular. 
2 - Se o conhecimento da desistência tiver lugar durante o inquérito, a homologação cabe ao Ministério Público; se tiver 
lugar durante a instrução ou o julgamento, ela cabe, respectivamente, ao juiz de instrução ou ao presidente do tribunal. 
3 - Logo que tomar conhecimento da desistência, a autoridade judiciária competente para a homologação notifica o 
arguido para, em três dias, declarar, sem necessidade de fundamentação, se a ela se opõe. A falta de declaração equivale 
a não oposição. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 51.º 
[...] 
3 - Logo que tomar conhecimento da desistência, a autoridade judiciária competente para a homologação notifica o 
arguido para, em cinco dias, declarar, sem necessidade de fundamentação, se a ela se opõe. A falta de declaração 
equivale a não oposição. 
4 - Se o arguido não tiver defensor nomeado e for desconhecido o seu paradeiro, a notificação a que se refere o número 
anterior efectua-se editalmente. 
 

2- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

2/2011 
Em face das disposições conjugadas dos artigos 48.º a 53.º e 401.º do CPP, o Ministério Público não tem interesse em 

agir para recorrer de decisões concordantes com a sua posição anteriormente assumida no processo. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/62241889f255d69a80257e2a00496220?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/e8279b3c1a35733980257c9300369834?OpenDocument
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2011/01/01900/0057000583.pdf
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DR 19, SÉRIE I, de 27-01-2011: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 

3- Acórdão do STJ 
 

I - Tendo o tribunal colectivo decidido em sede de acórdão final convolar para crime de furto de uso de veículo o crime 
de furto qualificado de que o arguido vinha acusado e tendo o proprietário do dito veículo declarado durante o inquérito 
que não desejava procedimento criminal, importava repristinar aquela declaração e accionar o procedimento 
preconizado no n.º 3 do art.º 51.º, do CPP. 

II - Não tendo levado em conta o apontado condicionalismo tem-se por evidente que o colectivo omitiu, no seu decisório 
de condenação, pronúncia sobre uma realidade que deveria ter apreciado e conhecido. 

III - Prefigura-se, assim, a nulidade prevista na al. c), 1.ª parte, do n.º 1 do art.º 379.º, do CPP, impondo-se a anulação do 
acórdão recorrido. 

(Acórdão do STJ, 5.ª SECÇÃO, de 10-10-2002, proc. n.º 02P2573, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9828b5cb08a1f788802574250049b72b?OpenDocument
) 

 
4- Acórdãos dos TR 
 

Na nova redacção do C.P introduzida pela Lei nº 59/2007 de 4 Setembro que entrou em vigor em 15.9.2007, o crime de 
ameaça agravada em função das circunstâncias previstas nas alíneas do nº 1 do artº 155º/1 ou em função do resultado 
previsto no nº 2 desse mesmo preceito, tem a natureza de crime público. 

Extracto da fundamentação: 
Sobre esta matéria se pronunciou já o Tribunal da Relação de Lisboa, no Acórdão de 13.10.2010 no processo nº 

36/09.6PBSRQ.L1, tendo como relator o Desembargador Sérgio Corvacho em termos que se têm por inequivocamente 
correctos, e bem assim o Tribunal da Relação de Coimbra, no Acórdão de 12.11.2014, proferido no processo nº 
348/12.1PBVIS.C1, tendo como relator o Desembargador Belmiro Andrade, em termos que merecem a nossa inteira 
concordância e cuja fundamentação se irá seguir de perto, por a ela aderirmos na sua globalidade, pouco mais havendo a 
acrescentar sem cair no risco de ser redundante (os supra mencionados acórdãos estão disponíveis em www.dgsi.pt). 

Sobre esta questão objecto do recurso, existem na doutrina e jurisprudência duas posições antagónicas: 
A) Aquela que é sufragada pela decisão recorrida, na senda do artigo da autoria de Pedro Anjos Frias “Por quem dobram 

os sinos? – A perseguição pelo crime de ameaça contra a vontade expressa do ofendido?! Um silêncio ruidoso” publicado na 
Revista Julgar, Edição da Associação Sindical dos Juízes Portugueses Janeiro/Abril de 2010; 

B) Aquela que é sufragada na motivação do recurso, assumida em múltiplas decisões dos tribunais superiores – cfr., entre 
outros: Ac. do TRP de 01 de Julho de 2009, proc. n.º 968/07.PBVLG.P1 – 4ª Sec.; Parecer da Procuradoria-geral Distrital do 
Porto, publicado em 11 de Outubro de 2010, via SIMP; Ac. TRC de 01.06.2011, recurso n.º 1222/09.4TAVR.C1; Ac. TRC de 
02.03.2011, recurso n.º 550/09.3GCAVR; AC.TRC de 30.03.2011, processo n.º15596/08.4PBAVR, C1; Ac. TRC de 30.03.2011, 
processo n.º 400/09.0PBVR.C1; AC.RL DE 13.10.2010, processo n.º 36/09.6PBSRQ.L1-3; Ac. TRP de 27.04.2011, processo n.º 
53/09.6GBNF.P1; ACTRP 15.09.2010, processo n.º 354/10.0PBVLG.P1; 29.09.2010, processo N.º 162/08.9GDGDM.P1; Ac. RG 
de 15.11.2010, processo 343/09.8GBGMR.G1; TRE de 12.11.2009, processo n.º 214/08.9PAPTM.E1, todos acedidos em 
www.dgsi.pt. 

[…] 
Visando concretamente o crime de ameaça, refere-se na Exposição de Motivos da Proposta de Lei para a alteração do C. 

Penal (que deu origem à reforma de 2007): 
“ (…) O crime de ameaça passa a ser qualificado em circunstâncias idênticas às previstas para a coacção grave. Por 

conseguinte, a ameaça é agravada quando se referir a crime punível com pena de prisão superior a três anos, for dirigida 
contra pessoa particularmente indefesa ou, por exemplo funcionário em exercício de funções ou for praticada por 
funcionário com grave abuso de autoridade. Esta qualificação abrange os crimes praticados contra agentes dos serviços ou 
forças de segurança, alargando uma solução contemplada para os casos de homicídio, ofensa à integridade física e coacção. 

(…) a agravação (deste tipo de ilícito base previsto no artº 153º) abrange os crimes de ameaça praticados “Contra uma 
das pessoas referidas na alínea l) do n.º 2 do artigo 132º no exercício das suas funções ou por causa delas”. 

Aqui sendo incluídos, entre uma multiplicidade de agentes que exercem funções de natureza pública, os próprios titulares 
de órgãos de soberania, alargando uma solução contemplada para os casos de homicídio. 

Daí que, o legislador ao “arrumar” todas as circunstâncias agravantes no art. 155ºquis assumir, deliberadamente, que 
naqueles casos, não houvesse necessidade de apresentação de queixa. 

Existindo, salvo melhor opinião, uma razão material, de fundo, para tal opção, identificada pelo próprio legislador, como 
fundamento da agravação, atenta a natureza das causas que justificam a censura agravada do crime: 

- ameaça (…) com a prática de crime punível com pena superior a 3 anos de prisão; 
- dirigida contra pessoa particularmente indefesa em razão da idade, deficiência, doença, gravidez; 
- contra membro de órgão de soberania ou equiparados [remissão para o art. 132º, n.º2, al. l)]; 
- praticada por funcionário com grave abuso de autoridade. 
Tudo razões suficientemente fortes para justificar a desnecessidade da queixa para o crime agravado, ao contrário do 

crime simples, tendo em vista os fundamentos da agravação do crime ou pela situação de especial fragilidade da vítima ou 
pela natureza das funções públicas que exerce. 

Não se justificando, pois que o legislador, em tais casos, quisesse “obrigar” o ofendido a apresentar queixa, pela natureza 
especialmente desvaliosa do crime (agravado) ou do seu resultado especialmente gravoso, enfim, da sua especial relevância 
social. 

Parece assim resultar do referido enunciado de motivos não só a intenção do legislador em manter público o crime em 
todos os casos previstos no art. 155º bem como a existência de fundamentos materiais para o efeito: a natureza das 
agravantes que qualificam o crime. 

[…] 
Se o legislador antes da reforma do C.Penal de 2007 acima mencionada, tinha um crime de ameaça agravado semi-

público, ao autonomizar a agravação, nela abrangendo dois crimes distintos (o do artº 153º e o do artº 154º) omitindo 
qualquer referência à necessidade de queixa, não pode deixar de se considerar que o fez intencionalmente. 

Ou seja, tal como se pode ler nesse Ac. da Relação de Coimbra supra citado:“(…) se o legislador agregou a agravação dos 
crimes de ameaça e de coacção na mesma disposição legal, não pode deixar de daí retirar todas as consequências. Entre 
elas as inerentes à desnecessidade da apresentação de queixa para o crime agravado. 

E a perspectiva subjacente à decisão recorrida levaria a que também o crime de “coacção agravada” - punido, tal como a 
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ameaça agravada pelo mesmo art. 155º- fosse de natureza semi-pública, em relação a todas as múltiplas actuações ali 
previstas. 

Não se vendo razão para o crime de ameaça agravada ser semi-público e já não o ser o de coacção agravada, previstos, 
repete-se, no mesmo preceito. 

Assim, dependem da apresentação de queixa os crimes de coacção e de ameaça “simples” nos termos previstos no nº2 do 
art. 153º e no nº4 do art. 154º do C. Penal. Mas já não dependerão de queixa quer o crime de coacção agravado quer o 
crime de ameaça agravado, previstos nas múltiplas alíneas do art. 155º. 

(…) 
Nesse sentido aponta a vontade do legislador quando refere, na exposição de motivos, que “O crime de ameaça passa a 

ser qualificado em circunstâncias idênticas às previstas para a coacção grave” 
Pelo que (repete-se), incluindo a agravação de ambos na mesma previsão legal, não pode deixar de assumir as 

consequências daí resultantes”. 
(Ac. TRL de 10-12-2014, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1b8a04fdb865747180257e060046b3df?OpenDocument) 
 
Ac. TRL de 13-10-2010 I. Do estatuído nos artºs 48º e 49º do CPP, pode extrair-se a regra segundo a qual a legitimidade 

do MP para a promoção da acção penal só depende de queixa do ofendido, ou de outra pessoa a quem a lei reconheça o 
direito de a apresentar, nos casos em que exista uma disposição legal expressa que exija o preenchimento de tal requisito. 
Nos demais casos, e abstraindo das situações em que é exigida acusação particular, a promoção do procedimento criminal 
tem carácter estritamente público. 
II. São numerosos os casos (v.g. artºs 203º, 204º, 205º, 212º, 214º, 217º, 218º, 219º, 221º, 225º e 226º do CP) em que a lei 
faz depender de queixa o procedimento criminal por determinados crimes, na sua variante simples (não qualificada ou não 
agravada), consagrando o carácter público do procedimento relativo aos crimes qualificados ou agravados. 
III. Confrontando o texto das normas contidas nos artºs 154º e 155º do CP, na versão anterior à Lei nº59/07, de 4/9 e na 
introduzida por este diploma, não é possível extrair outra conclusão que não a de que o legislador desta Reforma pretendeu 
unificar os pressupostos da agravação qualificativa dos crimes de ameaças e de coacção, mantendo inalterado o regime de 
procedimento de cada um desses crimes, na sua modalidade simples, que é semi-público, no caso do crime de ameaças, e 
público com excepções, no que toca ao crime de coacção. 
IV. Como tal, terá de constatar-se que é pública a natureza procedimental do crime de ameaça agravada p. e p. pelos artºs 
153º, nº1 e 155º do CP. Por essa razão, a desistência da queixa não tem eficácia extintiva do procedimento criminal. 
Nota: em idêntico sentido se pronunciaram: Ac. TRP de 1-07-2009 e Ac. TRG de 24-11-2008 (este último relativamente ao 
crime de coacção agravada). 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 
I – O crime de coacção agravada p. e p. pelo art. 154 nº 1 e 155 nº 1 al. a) do Cod. Penal, quando o facto tiver lugar entre 

cônjuges, tem natureza pública. 
II – Com efeito, o art. 154 nº 1 define os elementos do tipo do crime de coacção “simples” e, a seguir, o art. 155 trata da 

coação “agravada”, que existe quando, aos elementos indicados no art. 154 nº 1, acresce a previsão de uma das quatro 
alíneas do art. 155 nº 1. 

III – Quando no nº 4 do art. 154 se estabelece que “se o facto tiver lugar entre cônjuges (…), o procedimento criminal 
depende de queixa”, quer referir-se ao «facto» previsto no nº 1 do art. 154, mas a previsão do artº 155º estabelece um tipo 
legal autónomo dos previstos no art. 154 e não apenas a agravação da moldura penal. 

IV – Como refere o Prof. Faria Costa, em comentário ao art. 204 do Código Penal (Comentário Conimbricense, tomo II, 
pag. 55), trata-se de um modelo de sistematização técnica utilizada pelo legislador em quase toda a Parte Especial do 
Código Penal: depois de definir o crime matricial, recorta seguidamente os elementos que determinam a qualificação. 

V – Aliás, a técnica legislativa afigura-se clara: é sempre assim que o legislador faz quando, existindo um crime “simples” 
e outro “qualificado” ou “agravado”, só pretende atribuir a natureza semi-pública ao “simples”. 

VI – Por exemplo, é o caso do crime de furto, pois também aqui, o furto qualificado contém todos os elementos do furto 
“simples”, a que acrescem certas circunstâncias relativas à culpa ou à ilicitude, já que, pretendendo o legislador apenas 
atribuir ao furto “simples” natureza semi-pública, introduziu a norma respectiva (art. 203 nº 3) antes das normas que 
tratam do furto qualificado. Idêntica técnica legislativa foi utilizada nos crimes de abuso de confiança, dano ou burla. 

VII – Diferentemente, quando pretendeu atribuir natureza semi-pública a vários crimes do mesmo capítulo ou secção, 
independentemente da sua gravidade, colocou a norma no final, discriminando quais os crimes abrangidos, como são os 
casos do art. 178 nº 1 (crimes sexuais) e do art. 188 (crimes contra a honra). 

(Ac. TRG de  24-11-2008, em http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/0/8909ddfd1f3747da8025751b004c5f4e?OpenDocument) 
 
Ac. TRP de 11-06-2008, CJ, 2008, T3, pág. 217: I. A desistência da queixa relativamente a um dos arguidos só aproveita 

aos restantes quando eles tenha agido em comparticipação, e não também quando haja simples autoria paralela. 
II. Verifica-se autoria paralela, sempre que os factos sejam praticados por mais do que um agente, mas em comunicação 
entre si, isto é, sem eles aderirem a contribuírem, directa e coincidentemente, para a sua execução e resultado final. 
III. São, por isso, praticados em autoria paralela dois crimes de injúria, se, embora sendo semelhantes, eles forem 
praticados em momentos diferentes e com vontades diversas e especializadas. 

 
5- Orientação do MP 

 
Na reunião de trabalho relizada, no dia 2-11-2010, na PGD Lisboa, analisada a natureza do crime de ameaça agravada, 

considerou-se ser de acolher a orientação resultante do aludido Ac. TRL de 13-10-2010. 

 
Artigo 52.º 
Legitimidade no caso de concurso de crimes 
1 - No caso de concurso de crimes, o Ministério Público promove imediatamente o processo por 

aqueles para que tiver legitimidade, se o procedimento criminal pelo crime mais grave não depender de 
queixa ou de acusação particular, ou se os crimes forem de igual gravidade. 
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2 - Se o crime pelo qual o Ministério Público pode promover o processo for de menor gravidade, as 
pessoas a quem a lei confere o direito de queixa ou de acusação particular são notificadas para 
declararem, em cinco dias, se querem ou não usar desse direito. Se declararem: 

a) Que não pretendem apresentar queixa, ou nada declararem, o Ministério Público promove o 
processo pelos crimes que puder promover; 

b) Que pretendem apresentar queixa, considera-se esta apresentada. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 52.º 
(Legitimidade no caso de concurso de crimes) 
1 - No caso de concurso de crimes, o Ministério Público promove imediatamente o processo por aqueles para que tiver 
legitimidade, se o crime mais grave não depender de queixa ou de acusação particular, ou se os crimes forem de igual 
gravidade. 
2 - Se o crime pelo qual o Ministério Público pode promover o processo for de menor gravidade, as pessoas a quem a lei 
confere o direito de queixa ou de acusação particular são notificadas para declararem, em três dias, se querem ou não 
usar desse direito. Se declararem: 
a) Que não pretendem apresentar queixa ou acusação, ou nada declararem, o Ministério Público promove o processo 
pelos crimes que puder promover; 
b) Que pretendem apresentar queixa, considera-se esta apresentada; 
c) Que pretendem deduzir acusação e o não fizerem em dez dias, o Ministério Público promove o processo pelos crimes 
que puder promover. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 52.º 
[...] 
1 - No caso de concurso de crimes, o Ministério Público promove imediatamente o processo por aqueles para que tiver 
legitimidade, se o procedimento criminal pelo crime mais grave não depender de queixa ou de acusação particular, ou se 
os crimes forem de igual gravidade. 
2 - Se o crime pelo qual o Ministério Público pode promover o processo for de menor gravidade, as pessoas a quem a lei 
confere o direito de queixa ou de acusação particular são notificadas para declararem, em cinco dias, se querem ou não 
usar desse direito. Se declararem: 
a) Que não pretendem apresentar queixa, ou nada declararem, o Ministério Público promove o processo pelos crimes que 
puder promover; 
 

2- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

2/2011 
Em face das disposições conjugadas dos artigos 48.º a 53.º e 401.º do CPP, o Ministério Público não tem interesse em 

agir para recorrer de decisões concordantes com a sua posição anteriormente assumida no processo. 
DR 19, SÉRIE I, de 27-01-2011: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 

3- Acórdão do STJ 
 

I - Decidido, em sede de julgamento, que o arguido cometeu um crime de furto simples, na forma tentada, p.p. pelos 
artigos 203.º, 22, 23, ns. 1 e 2, e 73, todos do CP, na redacção introduzida pelo DL 48/95 de 15 de Março - por se mostrar 
mais favorável do que o regime vigente à data dos factos (artigos 296.º, 22, 23 e 74, todos do CP na redacção de 1982) - 
deve o Tribunal, de imediato, invocando a nova natureza semi-pública do crime, absolver o arguido, declarando a 
ilegitimidade do MP para a prossecução da acção penal com base em inexistência de queixa por parte do ofendido, quando 
este nunca foi ouvido nos autos e, por isso, nunca se pronunciou quanto ao seu desejo, ou não, de procedimento criminal. 

II - Em tais circunstâncias, deve o Tribunal, em aplicação, por analogia, do disposto no artigo 52.º, do CPP, proceder à 
notificação do ofendido para, em três dias, declarar se quer ou não exercer o seu direito de queixa, com as consequências 
seguintes: a) declarando que não pretende apresentar queixa, ou nada declarando, o MP não tem legitimidade para 
prosseguir a acção penal e o arguido será então absolvido da instância, por ilegitimidade daquele; b) declarando que 
apresenta queixa, o MP tem legitimidade para prosseguir a acção penal. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00033455, de 12-11-1997, proc. n.º 97P845, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/72ad33407c431e31802568fc003ba137?OpenDocument) 

 
Artigo 53.º 
Posição e atribuições do Ministério Público no processo 
1 - Compete ao Ministério Público, no processo penal, colaborar com o tribunal na descoberta da 

verdade e na realização do direito, obedecendo em todas as intervenções processuais a critérios de 
estrita objectividade. 

2 - Compete em especial ao Ministério Público: 
a) Receber as denúncias, as queixas e as participações e apreciar o seguimento a dar-lhes; 
b) Dirigir o inquérito; 
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c) Deduzir acusação e sustentá-la efectivamente na instrução e no julgamento; 
d) Interpor recursos, ainda que no exclusivo interesse da defesa; 
e) Promover a execução das penas e das medidas de segurança. 
 
Notas: 
 
1- Acórdãos do TC 
 

33/2012 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 145.º, n.ºs 5 e 6, do Código de Processo Civil, quando interpretado no 

sentido de ser admissível a prática de atos processuais pelo Ministério Público, dentro dos três primeiros dias úteis 
subsequentes ao termo do prazo, sem que a sua validade fique dependente da emissão de uma declaração no sentido de 
pretender praticar o ato nesses três dias. 

Nota: ver notas ao art.º 104.º 
 
694/1996 
As normas que se contêm na al. b) do 2 do art.º 53.º e no 1 do art.º 263.º do vigente CPP, enquanto atribuem ao 

Ministério Público a direcção do inquérito como conjunto de diligências visando a investigação da existência de um crime, 
a determinação dos seus agentes e respectiva responsabilidade e a descoberta e recolha das provas com o objectivo de 
obter uma decisão tocante à acusação, não enfermam de contraditoriedade com normas ou princípios constitucionais. 

 
517/1996 
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 53.º, 2, alínea b), e 263.º, 1, do CPP (atribuição de 

competência para dirigir o inquérito ao Ministério Público). 
 

2- Acórdãos do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

3/2014 
Em processo penal, é admissível a remessa a juízo de peças processuais através de correio electrónico, nos termos do 

disposto no artigo 150.º, n.º 1, alínea d), e n.º 2, do Código de Processo Civil de 1961, na redacção do Decreto-Lei n.º 
324.º/2003, de 27.12, e na Portaria n.º 642.º/2004, de 16.06, aplicáveis conforme o disposto no artigo 4.º do CPP. 

DR 74, SÉRIE I, de 17-04-2014: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
Nota: ver notas ao art.º 104.º 
 
5/2012 
O Ministério Público, em processo penal, pode praticar acto processual nos três dias úteis seguintes ao termo do 

respectivo prazo, ao abrigo do disposto no artigo 145.º, n.º 5, do Código de Processo Civil, sem pagar multa ou emitir 
declaração a manifestar a intenção de praticar o acto naquele prazo. 

DR 98, SÉRIE I, de 21-05-2012: Diário da República - Bases de Dados Juridicas 
Nota: ver notas ao art.º 104.º 
 
2/2011 
Em face das disposições conjugadas dos artigos 48.º a 53.º e 401.º do CPP, o Ministério Público não tem interesse em 

agir para recorrer de decisões concordantes com a sua posição anteriormente assumida no processo. 
DR 19, SÉRIE I, de 27-01-2011: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 
1/2001 
Como em processo penal, também em processo contra-ordenacional vale como data da apresentação da impugnação 

judicial a da efectivação do registo postal da remessa do respectivo requerimento à autoridade administrativa que tiver 
aplicado a coima - artigos 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 433.º/82, de 27 de Outubro, 4.º do CPP e 150.º, n.º 1, do Código de 
Processo Civil e Assento do Supremo Tribunal de Justiça n.º 2/2000, de 7 de Fevereiro. 

DR 93, SÉRIE I-A, de 20-04-2001 
Nota: ver notas ao art.º 104.º 
 
2/2000 
O n.º 1 do artigo 150.º do CPC é aplicável em processo penal por força do artigo 4.º do CPP. 
DR 31, SÉRIE I-A, de 07-02-2000 
Notas: vale como data da apresentação a da efectivação do registo postal. 
Ver notas ao art.º 104.º 

 
Artigo 54.º 
Impedimentos, recusas e escusas 
1 - As disposições do capítulo vi do título i são correspondentemente aplicáveis, com as adaptações 

necessárias, nomeadamente as constantes dos números seguintes, aos magistrados do Ministério 
Público. 

2 - A declaração de impedimento e o seu requerimento, bem como o requerimento de recusa e o 
pedido de escusa, são dirigidos ao superior hierárquico do magistrado em causa e por aquele apreciados 
e definitivamente decididos, sem obediência a formalismo especial; sendo visado o Procurador-Geral da 
República, a competência cabe à secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça. 
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3 - A entidade competente para a decisão, nos termos do número anterior, designa o substituto do 
impedido, recusado ou escusado. 

 
Nota: 
 
Acórdão do STJ 
 

I - Quando o Magistrado recusado é do Ministério Público, o requerimento de recusa é dirigido ao superior hierárquico 
do Magistrado em causa e por aquele apreciado e definitivamente decidido, sem obediência a formalismo especial; porém, 
sendo visado o Procurador-Geral da República, a competência cabe à secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça (art.º 
54.º, n.º 2, do CPP). 

II - Ora, sendo o recusado o Vice-Procurador-Geral da República o requerimento deve ser dirigido ao Procurador-Geral da 
República e por este apreciado e definitivamente decidido, sem obediência a formalismo especial, como decorre 
claramente do preceito legal citado. 

III - Mas, se o Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral da República forem simultaneamente recusados, 
como é o caso aqui em apreço, a recusa tem de ser apreciada pela secção criminal do STJ, numa primeira fase apenas 
quanto ao primeiro, pois é essa a competência que lhe está atribuída por lei. 

IV - Se for indeferida a recusa do Procurador-Geral da República, já nada obstará a que, no uso de uma competência 
própria, este Magistrado venha a decidir da recusa do seu imediato subordinado. 

V - A secção criminal do STJ só intervirá quanto à recusa do Vice-Procurador-Geral da República caso a recusa do 
Procurador-Geral da República seja deferida, por força de uma interpretação analógica da norma legal (art.º 4.º do CPP), 
pois este último já não poderá decidir no âmbito de um processo em que é recusada a sua intervenção e, assim, a recusa 
daquele outro já não pode ser apreciada pelo seu único superior hierárquico. 

VI - Só deve ser deferida escusa ou recusado o juiz natural quando se verifiquem circunstâncias muito rígidas e bem 
definidas, tidas por sérias, graves e irrefutavelmente denunciadoras de que ele deixou de oferecer garantias de 
imparcialidade e isenção. 

VII - Do uso indevido da recusa resulta a lesão do princípio constitucional do juiz natural, ao afastar o juiz por qualquer 
motivo fútil, devendo levar-se em conta que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem entendido que a 
imparcialidade se presume até prova em contrário. 

(Acórdão do STJ de 10-07-2008, proc. n.º 08P2299, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b7cbfe00e9f4dfeb80257483005663d9?OpenDocument) 

 
Artigo 55.º 
Competência dos órgãos de polícia criminal 
1 - Compete aos órgãos de polícia criminal coadjuvar as autoridades judiciárias com vista à realização 

das finalidades do processo. 
2 - Compete em especial aos órgãos de polícia criminal, mesmo por iniciativa própria, colher notícia 

dos crimes e impedir quanto possível as suas consequências, descobrir os seus agentes e levar a cabo os 
actos necessários e urgentes destinados a assegurar os meios de prova. 

 
Notas: 
 
Acórdãos do TR 
 

Ac. TRL de 16-06-2015 : I. Devendo os órgãos de polícia criminal colher, inter alia, notícias do crime, descobrir os seus 
agentes e praticar os actos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova (cfr. arts. 55.º, n.º 2, 249.º 
e 250.º, do CPP), nada impede que, uma vez assegurados os direitos de defesa do arguido, os mesmos órgãos reproduzam 
as diligências efectuadas e as conversas tidas, nos referidos âmbitos, em audiência de discussão e julgamento. 
II. Neste contexto, nem o depoimento é indirecto - os órgãos de polícia criminal apenas relatam em tribunal o que os seus 
sentidos percepcionam -, nem está abrangido pela proibição de prova do art. 356.º, n.º 7. 
III. Tão pouco esse depoimento frustra o direito ao silêncio do arguido. 
 

I.º O reconhecimento, efectuado em inquérito ou na instrução, com observância das exigências do art.º 147, do Código 
de Processo Penal, tem valor autónomo, não se encontrando sujeito ao regime da prova testemunhal e por declarações, 
devendo ser valorado como meio de prova em julgamento, nos termos do art.º 127, C.P.P., tenha-se ou não procedido à 
leitura do conteúdo do respectivo auto, estando subtraído à regra (do n.º 1 do art.º 355, C.P.P.) de que só valem em 
julgamento as provas produzidas em audiência; 

II.º Ao contrário do que é afirmação corrente, a lei processual penal não proíbe o depoimento indirecto. Só a 
admissibilidade do “depoimento de ouvir dizer” justifica que haja um preceito legal (o artigo 129, do C.P.P.) a regular os 
termos em que pode ser produzido e valorado em julgamento o depoimento indirecto. 

III.º Ao abrigo do disposto nos arts. 55, n.º 2, 249 e 250.º do C.P.P., os órgãos de polícia criminal podem e devem colher 
notícias do crime, descobrir os seus agentes e praticar os actos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios 
de prova, nomeadamente colher informações das pessoas que facilitem a descoberta dos agentes do crime e a sua 
reconstituição; 

IV.º Nada impede que os agentes de investigação, em audiência, deponham sobre o conteúdo dessas diligências, 
incluindo sobre o conteúdo das conversas havidas com suspeitos que, entretanto, foram constituídos arguidos e mesmo 
que estes, na audiência, se remetam ao silêncio, desde que essas conversas não visem contornar ou iludir a proibição 
contida no n.º 7 do art.º 356, do C.P.P. e que seja respeitado o comando do art.º 59, do mesmo diploma legal. 

V.º O OPC que, no exercício das suas funções, encontra a vítima de um crime, não está impedido de, em audiência, 
relatar a conversa que nesse momento teve com a mesma, não cabendo essas declarações na previsão daquele art.º 356, 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b7cbfe00e9f4dfeb80257483005663d9?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/82a46d691c727cdf80257e690047bfbb?OpenDocument
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n.º 7; 
VI.º A impossibilidade, de fazer comparecer em audiência a “testemunha-fonte” para ser inquirida, a que se refere o art.º 

129, n.º 1, do C.P.P., não tem que ser absoluta, devendo ter-se por verificada quando os autos evidenciam que foram várias 
as diligências levadas a cabo para a localizar e fazer comparecer na audiência, mas tal não foi possível porque a mesma 
regressou ao seu país de origem, no continente africano; 
(Acórdão do TRL, de 24-01-2012, proc. n.º 35/07.2PJAMD.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/24c8aa1de9befcb58025799900440ae5?OpenDocument) 
 

I - A exigência da presidência pessoal do juiz na busca a escritório de advogado não significa que tem de ser o juiz quem, 
pessoalmente, percorre todas as divisões do escritório e quem materialmente procede à apreensão do que se lhe afigurar 
de relevo em função da finalidade da busca, não sendo estritamente necessário que o juiz mantenha contacto visual com 
cada um dos elementos policiais que realizam a busca, ainda por cima quando está presente o próprio buscado e um 
representante da Ordem dos Advogados. 

II - É apenas preciso que o juiz, estando presente, mantenha o controlo do que está a ser feito, pelos órgãos de polícia 
criminal, a quem nos termos do art.º 55.º, n.º 1 do CPP compete coadjuvar aquele, sem que tal signifique qualquer 
delegação ou substituição de competências, e que vá resolvendo no local todas as questões que aí sejam suscitadas com 
vista a não permitir quebras ou violações do segredo profissional ou intromissões indevidas na actividade profissional do 
advogado, dessa forma conferindo total legalidade ao acto. 

(Acórdão do TRL, de 21-10-2009, proc. n.º 81/07.6TELSB-C.L1-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/34d3ee80628df7a980257664005a1e0f?OpenDocument) 

 
Artigo 56.º 
Orientação e dependência funcional dos órgãos de polícia criminal 
Nos limites do disposto no n.º 1 do artigo anterior, os órgãos de polícia criminal actuam, no processo, 

sob a direcção das autoridades judiciárias e na sua dependência funcional. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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PARTE I 
LIVRO I 

Dos sujeitos do processo 
TÍTULO III 

Do arguido e do seu defensor 
 

Artigo 57.º 
Qualidade de arguido 
1 - Assume a qualidade de arguido todo aquele contra quem for deduzida acusação ou requerida 

instrução num processo penal. 
2 - A qualidade de arguido conserva-se durante todo o decurso do processo. 
3 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 2 a 6 do artigo seguinte. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 57.º 
(Qualidade de arguido) 
1 - Assume a qualidade de arguido todo aquele contra quem for deduzida acusação ou requerida instrução num processo 
penal. 
2 - A qualidade de arguido conserva-se durante todo o decurso do processo. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 57.º 
[...] 
3 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo seguinte. 
 

2- Acórdão do STJ 
 

I - Dispõe-se no artigo 156.º, do Código da Estrada que, não podendo identificar-se o autor da contra-ordenação, deve 
ser intimado o proprietário do veículo, o usufrutuário ou o locatário em regime de locação financeira para, em 15 dias, 
proceder a essa identificação, actividade a que se acha obrigado, sob pena de se presumir ser ele o autor da infracção. 

II - Se o intimado indica pessoas que até já tinham falecido à data da ocorrência dos ilícitos contra-ordenacionais em 
causa, conhecendo isso, agindo livremente e sabendo que faltava à verdade, pratica conduta subsumível ao tipo penal do 
artigo 256.º, n. 1, alínea b, do Código Penal, não podendo invocar, face aos artigos 57.º, n. 1 e 61, n. 3, alínea b) do CPP, não 
ter a qualidade de arguido. 

III - Ainda que se trate de matéria enquadrável no domínio de ilícitos de natureza contra-ordenacional, portanto sem 
dignidade penal, não se alcança razão para o legislador conferir, em situações do tipo da consignada, qualquer especial 
protecção ao visado, a ponto de o eximir do cumprimento adequado, em termos verídicos, do prescrito no aludido artigo 
156.º do Código da Estrada. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00038559, de 17-06-1999, proc. n.º 99P528, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/eeb1fdfecfe33a2f80256a5500515dab?OpenDocument) 

 
3- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRP de 6-11-2013 : IV. Com a dedução da acusação pública, nos termos do art. 57º, nº 1, do CPP, o acusado assume a 
qualidade de arguido. 
V. Nos termos do nº 3 do mesmo artigo 57º do CPP, deveria o acusado ter sido constituído arguido, o que exigia 
comunicação oral ou por escrito, sendo correspondentemente aplicável o disposto nos nºs 2 a 6 do art. 58º do mesmo 
código. 
VI. A proibição de prova, decorrente da omissão da constituição de arguido, cinge-se às declarações que eventualmente 
tivessem sido prestadas pelo arguido, não sendo afectadas as  
demais provas obtidas, as quais mantém a sua validade e podem ser valoradas em julgamento. 
VII. Mesmo quando há inquérito sumário, não existe a obrigação de interrogar o agente do crime como arguido 
previamente à dedução da acusação para julgamento em processo abreviado. 

 
Ac. TRL de 15-04-2010, CJ, 2010, T2, pág. 146: I. A constituição de alguém como arguido não lhe confere o direito de 

exigir que lhe tomem, de imediato, declarações. 
II. A constituição como arguido não implica a comunicação imediata dos factos que lhe são imputados e dos meios de 
prova que suportam a imputação. 
III. Não é admissível a constituição de arguido no âmbito do inquérito criminal fora das situações de constituição obrigatória 
contempladas na lei processual penal. 
IV. O eventual interesse da investigação na apreensão de documentação respeitante ao exercício da advocacia não pode, 
por si só, servir de justificação à constituição de um advogado como arguido. 
V. Salvo se o advogado for também arguido, isto é, alvo de suspeitas de qualquer acto criminoso, já sustentadas nos autos 
ao ponto de implicar a concessão ao suspeito do estatuto de arguido, não poderá ser apreendida correspondência que 
respeite ao exercício da profissão de advogado. 
VI. Só a partir da notificação do despacho do MP que determina a constituição de uma pessoa como arguido começa a 
correr o prazo para o visado arguir a irregularidade do acto. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/eeb1fdfecfe33a2f80256a5500515dab?OpenDocument
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I - A assumpção da qualidade de arguido, operada no artigo 57.º, n.º 1 do C.P.P. tem de ser entendida como só se 

verificando com a notificação ao suspeito, da acusação contra si deduzida e não, com a simples prolação da acusação. 
II - A mera dedução da acusação não se equipara à constituição de arguido, para efeito de interrupção do prazo de 

prescrição do procedimento criminal. 
(Acórdão do TRL, de 14-01-2010, proc. n.º 27/08.4TALRS.L1-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c64fdaf07fcb75eb802576f6003b00ec?OpenDocument) 

 
Artigo 58.º 
Constituição de arguido 
1 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, é obrigatória a constituição de arguido logo que: 
a) Correndo inquérito contra pessoa determinada em relação à qual haja suspeita fundada da prática 

de crime, esta prestar declarações perante qualquer autoridade judiciária ou órgão de polícia criminal; 
b) Tenha de ser aplicada a qualquer pessoa uma medida de coacção ou de garantia patrimonial; 
c) Um suspeito for detido, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 254.º a 261.º; ou 
d) For levantado auto de notícia que dê uma pessoa como agente de um crime e aquele lhe for 

comunicado, salvo se a notícia for manifestamente infundada. 
2 - A constituição de arguido opera-se através da comunicação, oral ou por escrito, feita ao visado por 

uma autoridade judiciária ou um órgão de polícia criminal, de que a partir desse momento aquele deve 
considerar-se arguido num processo penal e da indicação e, se necessário, explicação dos direitos e 
deveres processuais referidos no artigo 61.º que por essa razão passam a caber-lhe. 

3 - A constituição de arguido feita por órgão de polícia criminal é comunicada à autoridade judiciária 
no prazo de 10 dias e por esta apreciada, em ordem à sua validação, no prazo de 10 dias. 

4 - A constituição de arguido implica a entrega, sempre que possível no próprio acto, de documento 
de que constem a identificação do processo e do defensor, se este tiver sido nomeado, e os direitos e 
deveres processuais referidos no artigo 61.º 

5 - A omissão ou violação das formalidades previstas nos números anteriores implica que as 
declarações prestadas pela pessoa visada não podem ser utilizadas como prova. 

6 - A não validação da constituição de arguido pela autoridade judiciária não prejudica as provas 
anteriormente obtidas. 

 
Notas: 
 
1 - Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 58.º 
(Constituição de arguido) 
1 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, é obrigatória a constituição de arguido logo que: 
a) Correndo inquérito contra pessoa determinada, esta prestar declarações perante qualquer autoridade judiciária ou 
órgão de polícia criminal; 
b) Tenha de ser aplicada a qualquer pessoa uma medida de coacção ou de garantia patrimonial; 
c) Um suspeito for detido, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 254.º a 261.º; ou 
d) For levantado auto de notícia que dê uma pessoa como agente de um crime e aquele lhe for comunicado. 
2 - A constituição de arguido opera-se através da comunicação, oral ou por escrito, feita ao visado por uma autoridade 
judiciária ou um órgão de polícia criminal, de que a partir desse momento aquele deve considerar-se arguido num 
processo penal e da indicação e, se necessário, explicação dos direitos e deveres processuais referidos no artigo 61.º que 
por essa razão passam a caber-lhe. 
3 - A omissão ou violação das formalidades previstas nos números anteriores implica que as declarações prestadas pela 
pessoa visada não podem ser utilizadas como prova contra ela. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Texto publicado: 
Artigo 58.º 
[...] 
3 - A constituição de arguido implica a entrega, sempre que possível no próprio acto, de documento de que constem a 
identificação do processo e do defensor, se este tiver sido nomeado, e os direitos e deveres processuais referidos no artigo 
61.º 
4 - (Anterior n.º 3.) 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 58.º 
[...] 
1 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, é obrigatória a constituição de arguido logo que: 
a) Correndo inquérito contra pessoa determinada em relação à qual haja suspeita fundada da prática de crime, esta 
prestar declarações perante qualquer autoridade judiciária ou órgão de polícia criminal; 
d) For levantado auto de notícia que dê uma pessoa como agente de um crime e aquele lhe for comunicado, salvo se a 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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notícia for manifestamente infundada. 
3 - A constituição de arguido feita por órgão de polícia criminal é comunicada à autoridade judiciária no prazo de 10 dias e 
por esta apreciada, em ordem à sua validação, no prazo de 10 dias. 
4 - (Anterior n.º 3.) 
5 - A omissão ou violação das formalidades previstas nos números anteriores implica que as declarações prestadas pela 
pessoa visada não podem ser utilizadas como prova. 
6 - A não validação da constituição de arguido pela autoridade judiciária não prejudica as provas anteriormente obtidas. 
 

2- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRL de 25-11-2010 : I. Para que se verifique a constituição de arguido tem de lhe ser feita a comunicação prevista no 
nº 2, do artº 58º, do CPP. 
II. Daí que a mera dedução da acusação, sem que se tenha concretizado tal comunicação, não importa, sem mais, a 
constituição de arguido, para feitos de a partir daquela se tenha como verificada causa de interrupção da prescrição (al. a) 
do n. 1, do artº 121º do CP). [Proc. 117/07.0IDSTB.L1, 9ª Secção,]. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 
Ac. TRL de 13-09-2011 : 1. A constituição de arguido e o termo de identidade e residência constituem actos processuais 

com carácter próprio e pessoal tão acentuado - porque deles emergem direitos e deveres - que a sua aceitação, em 
representação da insolvente/arguida, exorbita a natureza exclusivamente patrimonial das funções do administrador de 
insolvência. 
2. Assim, não cabe no âmbito das funções do administrador de insolvência, aceitar a constituição como arguido e assinar o 
termo de identidade e residência, em representação de pessoa colectiva insolvente, em processo cuja responsabilidade 
criminal resulta de factos anteriores ao processo de insolvência; 

 
Ac. TRP de 27-02-2013 : I. O exercício do dever de colaboração do contribuinte com a administração fiscal e o direito à 

não auto-incriminação não é, as mais das vezes, um problema contemporâneo mas apenas sequencial. 
II. Quando em confronto, não se está perante uma questão de prevalência de qualquer delas, mas de compatibilidade de 
soluções legais, em regra para momentos temporais e processuais diversos. 
III. Se na pendência do procedimento inspectivo se indiciar a prática de crime tributário, verificando-se os pressupostos do 
artigo 58° C. P. Penal, ex vi, artigo 3° alínea a), 2ª parte, do RGIT, o sujeito passivo tributário tem de ser constituído arguido, 
cessando o seu dever de colaboração. 
IV. A partir de então só colaborará se, livre e esclarecidamente, assim o entender, passando a beneficiar do catálogo de 
garantias constitucionais do artigo 32° da CRP assegurando-se-lhe o exercício de direitos e deveres legais constantes dos 
artigos 57° a 67° C P Penal, nomeadamente do direito de não responder a perguntas feitas por qualquer entidade sobre 
factos que lhe forem imputados e sobre o conteúdo das declarações que acerca deles prestar. 
V. A falta de explicitação deste direito tem como consequência que as declarações, prestadas posteriormente, não podem 
ser utilizadas como prova, ocorrendo proibição de valoração, artigo 58°/2 e 5 C P Penal. 
VI. As declarações de que fala a lei não abrangem a prova documental. 
VII. Operada a transição do processo inspectivo tributário para o processo penal, a «Declaração» do sujeito passivo 
naquele processo enquanto depoimento nada vale; enquanto «documento», se aportada ao processo inspectivo de 
modo legal, vale como prova documental no processo penal, não se vislumbrando obstáculo à sua aquisição processual. 
 

I - Da leitura dos artigos 272.º, n.º 1 e 58.º, n.º 1, al. a), do CPP resulta a obrigatoriedade de no inquérito se interrogar 
como arguido pessoa contra a qual haja fundada suspeita da prática de um crime. 

II - A injunção legal de interrogatório de pessoa determinada contra quem corre o inquérito dirige-se à entidade que 
conduz o inquérito mas não compreende uma directriz sobre o momento do interrogatório do suspeito, o qual deve ser 
decidido no quadro da estratégia definida em concreto para o inquérito. 

III - Nos termos da disciplina legalmente prevista, a efectivação do direito de informação concretizada sobre os factos e 
provas contra o arguido reunidos encontra-se reservada para o momento em que aquele vier a ser chamado a prestar 
declarações. 

IV - A lei não impõe a constituição como arguido das pessoas visadas pelas diligências de busca. De resto o facto de se ser 
alvo de uma tal diligência não significa necessariamente que se seja sequer suspeito da prática de um crime (arts. 174.º e 
ss. do CPP). 

V - O eventual interesse da investigação na apreensão de documentação respeitante ao exercício da advocacia não pode, 
por si só, servir de justificação à constituição de um advogado como arguido. 

VI - Segundo as opções feitas pelo legislador e que se encontram claramente plasmadas na lei, designadamente no 
Estatuto da Ordem dos Advogados e no CPP, não é a apreensão de documentação profissional num escritório de advogados 
que permite fundamentar a constituição do advogado como arguido, antes sendo a constituição de um advogado como 
arguido que abre a possibilidade de apreensão de correspondência profissional do mesmo. 

VII - No momento em que o ora recorrente foi constituído arguido, em execução de determinação do MP, não havia 
nenhuma razão que, aos olhos da lei processual penal vigente, impusesse uma tal constituição. O que significa que a 
realização de tal acto obedeceu a razões não contempladas na lei, e, como tal, se apresenta ilegal, integrando o vício da 
irregularidade processual invocável por qualquer interessado, nos termos do disposto no art.º 123.º do CPP. 
(Acórdão do TRL, de 15-04-2010, proc. n.º 56/06.2TELSB-B.L1-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fdc745090a69eaa18025770b003dd2eb?OpenDocument
) 
 

3- Parecer da PGR 
 

1.ª – As polícias municipais são, de acordo com o disposto no artigo 1.º, n.º 1, da Lei n.º 19/2004, de 20 de Maio, serviços 
municipais especialmente vocacionados para o exercício de funções de polícia administrativa no espaço territorial 
correspondente ao do respectivo município; 

2.ª – As polícias municipais exercem funções que se inserem nas atribuições dos municípios, actuando prioritariamente 
na fiscalização do cumprimento quer das normas regulamentares municipais, quer das normas de âmbito nacional cuja 
competência de aplicação ou de fiscalização esteja cometida ao município e ainda na aplicação efectiva das decisões das 
autoridades municipais (artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 19/2004); 

http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/jurel/jur_mostra_doc.php?nid=4877&codarea=57
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a79f8e0aa91080de802579120036e963?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/45212f1350ffb94f80257b33003a42c2?OpenDocument&Highlight=0,RGIT
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fdc745090a69eaa18025770b003dd2eb?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fdc745090a69eaa18025770b003dd2eb?OpenDocument
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3.ª – Nos termos do artigo 237, n.º 3, da Constituição da República, as polícias municipais cooperam na manutenção da 
tranquilidade pública e na protecção das comunidades locais, exercendo, em cooperação com as forças de segurança, 
funções de segurança pública nos domínios contemplados no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 19/2004; 

4.ª – As polícias municipais não constituem forças de segurança, estando-lhes vedado o exercício de competências 
próprias de órgãos de polícia criminal, excepto nas situações referidas no artigo 3.º, n.os 3 e 4, da Lei n.º 19/2004; 

5.ª – A identificação e revista de suspeitos, medidas cautelares de polícia previstas no artigo 3.º, n.º 3, da Lei n.º 19/2004, 
podem ser adoptadas pelos órgãos de polícia municipal unicamente em situação de flagrante delito; 

6.ª – Os órgãos de polícia municipal podem proceder à revista de segurança no momento da detenção de suspeitos de 
crime punível com pena de prisão, em caso de flagrante delito, desde que existam razões para crer que as pessoas visadas 
ocultam armas ou outros objectos com os quais possam praticar actos de violência – artigos 251.º, n.º 1, alínea b), e 174.º, 
n.º 5, alínea c), do Código de Processo Penal (CPP); 

7.ª – Os agentes de polícia municipal podem exigir a identificação dos infractores quando necessário ao exercício das 
suas funções de fiscalização ou para a elaboração de autos para que são competentes (artigos 14.º, n.º 2, da Lei n.º 
19/2004, e 49.º do regime geral das contra-ordenações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro; 

8.ª – O não acatamento dessa ordem pode integrar a prática do crime de desobediência previsto e punido pelos artigos 
14.º, n.º 1, da Lei n.º 19/2004, 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 40/2000, de 17 de Março, e 348.º, n.º 1, alínea a), do Código 
Penal; 

9.ª – As polícias municipais, no exercício das suas competências de fiscalização do cumprimento das normas de 
estacionamento de veículos e de circulação rodoviária [artigos 4.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 19/2004, e 5.º, n.os 1, alínea 
d), e 3, alínea b), do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro], podem exigir aos agentes das contra-ordenações que 
verifiquem a respectiva identificação, podendo a sua recusa implicar o cometimento de um crime de desobediência, nos 
termos do artigo 4.º, n.º 1, do Código da Estrada e das disposições legais citadas na conclusão anterior; 

10.ª – O infractor que tenha recusado identificar-se pode ser detido em caso de flagrante delito pelo agente de polícia 
municipal para ser apresentado ao Ministério Público e, eventualmente, ser submetido a julgamento sob a forma de 
processo sumário, nos termos dos artigos 255.º, n.º 1, alínea a), do CPP, e 4.º, n.º 1, alínea e), da Lei n.º 19/2004; 

11.ª – Os agentes das polícias municipais somente podem deter suspeitos no caso de crime público ou semi-público 
punível com pena de prisão, em flagrante delito, cabendo-lhes proceder à elaboração do respectivo auto de notícia e 
detenção e à entrega do detido, de imediato, à autoridade judiciária, ou ao órgão de polícia criminal; 

12.ª – Não sendo as polícias municipais órgãos de polícia criminal, está vedado aos respectivos agentes a competência 
para a constituição de arguido, a não ser nos inquéritos penais que podem desenvolver, conforme disposto no artigo 3.º, 
n.º 3, da Lei n.º 19/2004; 

13.ª – De acordo com o disposto no artigo 4.º, n.º 1, alínea f), da Lei n.º 19/2004, e do artigo 249.º, n.os 1 e 2, alínea c), 
do CPP, os órgãos de polícia municipal devem, perante os crimes de que tiverem conhecimento no exercício das suas 
funções, praticar os actos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova, até à chegada do órgão de 
polícia criminal competente, competindo-lhes, nomeadamente, proceder à apreensão dos objectos que tiverem servido ou 
estivessem destinados a servir a prática de um crime, os que constituírem o seu produto, lucro, preço ou recompensa, e 
bem assim todos os objectos que tiverem sido deixados pelo agente no local do crime ou quaisquer outros susceptíveis de 
servir a prova (artigo 178.º, n.º 1, do CPP); 

14.ª – Os agentes de polícia municipal, relativamente às infracções às normas regulamentares cuja fiscalização lhes está 
cometida, que revistam natureza de contra-ordenações, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 48.º-A do Decreto-Lei n.º 
433/82, podem ordenar a apreensão dos objectos que serviram ou estavam destinados a servir para a prática de tais 
ilícitos, ou que por eles foram produzidos, e bem assim quaisquer outros que forem susceptíveis de servir de prova; 

15.ª – O regime jurídico quanto às atribuições e competências das Polícias Municipais de Lisboa e do Porto é o que se 
encontra definido pela Lei n.º 19/2004, de 20 de Maio. 

Parecer do Conselho Consultivo da PGR nº 28/2008 , DR, II Série de 12-08-2008 
 

4- Despacho da PGR 
 

Despacho PRG nº1/2011 de 10-10-2011: Embora o artigo 58°, n.o 1, do Código de Processo Penal estabeleça as situações 
em que é obrigatória a constituição de arguido, têm vindo a constatar-se, com alguma frequência, situações em que, 
podendo a responsabilidade criminal ser imputável a pessoas colectivas e aos respectivos administradores ou gerentes, 
apenas estes, mas não aquelas, são constituídos como arguidos. 

Todavia, a constituição da pessoa colectiva como arguida, para além de corresponder a uma exigência legal, tem 
consequências relevantes, designadamente, no âmbito do exercício de direitos processuais e do regime de prescrição do 
procedimento criminal. 

Nos termos do disposto nos artigos 53°, n.o 2, alínea b), e 58°, n.Os 2 e 3, do Código de Processo Penal, compete ao 
Ministério Público, como detentor da direcção do inquérito, a apreciação sobre a susceptibilidade de a pessoa colectiva ser 
responsabilizada criminalmente, bem como a decisão ou a validação da sua constituição como arguida. 

Directamente relacionada com esta questão tem vindo a verificar-se divergência de entendimento sobre quem deverá 
representar a pessoa colectiva no acto de constituição como arguida e, bem assim, nos posteriores actos de processo penal, 
designadamente no seu interrogatório, quando aquela tenha sido declarada insolvente e até ao encerramento da 
liquidação; razão pela qual importa uniformizar procedimentos tendo em consideração, nomeadamente, o disposto no art. 
82°, n01, do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas. 

Nesta conformidade e revogando-se a Circular nº 1/2009, de 19 de Janeiro, determino, ao abrigo do disposto no artigo 
12°, n.o 2, aI. b), do Estatuto do Ministério Público, na redacção da Lei n.o 60/98, de 27 de Agosto, que os Senhores 
Magistrados e Agentes do Ministério Público, observem o seguinte: 

1. Nos casos em que existam fundadas suspeitas da prática de factos ilícitos penalmente imputáveis a uma pessoa 
colectiva, os Magistrados e Agentes do Ministério Público deverão instruir o órgão de polícia criminal, no qual deleguem 
competência para a investigação ou a realização de diligências, no sentido de procederem à sua constituição como arguida, 
através dos seus actuais representantes legais; 

2. O disposto no número anterior aplica-se ainda no caso de ter sido declarada a insolvência da pessoa colectiva, 
mantendo-se, até ao encerramento da liquidação, a representação legal nos termos estatutários. 

3. A constituição da pessoa colectiva como arguida não prejudica a eventual constituição e interrogatório como arguidos 
dos representantes legais da pessoa colectiva que possam ser pessoal e individualmente responsabilizados pelos factos que 
constituem objecto do inquérito. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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5- Doutrina online 
 

João Conde Correia, A proibição de valoração decorrente da violação das formalidades relativas à constituição como 
arguido, CEJ, 2015. 

Extracto do texto: 
O artigo 58.º do Código de Processo Penal português consagra, atualmente, os casos de constituição obrigatória como 

arguido e as formalidades inerentes a essa mesma constituição. Para o legislador, o ato é demasiado importante, quer no 
seu quando, quer no seu como, para poder ser deixado ao mero arbítrio do aplicador, estando, por isso, rodeado de cautelas 
suplementares. 

Na base destas formalidades processuais mínimas está, sobretudo, o princípio do nemo tenetur se ipsum accusare; ou 
seja o princípio segundo qual ninguém deverá ter que contribuir ativamente para a sua própria condenação. Num Estado de 
direito, o visado não tem que se auto-incriminar: goza do privilege against self-incrimination, que, entre nós, muito embora 
não tenha logrado consagração expressa, tem, quer segundo a doutrina, quer segundo a jurisprudência, natureza 
constitucional implícita [DIAS, Augusto Silva/RAMOS, Vânea da Costa, O Direito à não auto-incriminação (nemo tenetur se 
ipsum acusare) no processo penal e contra-ordenacional português, Coimbra, Coimbra Editora (2009), p. 14 e ss.; 
AGOSTINHO, Patrícia Narré, Intrusões corporais em processo penal, Coimbra, Coimbra Editora (), p. e, na abundante 
jurisprudênciado Tribunal Constitucional, por exemplo, os ac. n.ºs 695/95 (de 12 de maio); 524/97 (de 14 de julho); 304/04 
(de 5 de maio); 181/05 (de 5 de abril) e 155/07 (de 2 de março). O mesmo acontece com a CEDH. Também aí a omissão de 
referência expressa ao nemo tenetur não tem impedido o TEDH de o invocar. Na fórmulado caso John Murray v. The United 
Kingdom, de 8 de fevereiro de 1996,«although not specifically mentioned in Article 6 … of the Convention, there can be no 
doubt that the right to remain silent under police questioning and the privilege against self-incrimination are generally 
recognised international standards which lie at the heart of the notion of a fair procedure» (§ 45)]. 

A omissão ou a violação das formalidades relativas à constituição como arguido implica que as declarações prestadas 
pela pessoa visada não podem ser utilizadas como prova (art. 58.º, n.º 5, do CPP): não valem nem para a culpabilização 
do arguido, nem para a incriminação de terceiros por ele eventualmente implicados [Na versão original do CPP, a omissão 
ou a violação destas formalidades implicava que as declarações prestadas pela pessoa visada não podiam «ser utilizadas 
como prova contra ela» (art. 58.º, n.º 3). Por isso mesmo, segundo o STJ, atento o teor da norma, aquelas declarações só 
não podiam ser utilizadas em desfavor do arguido. «Do ponto de vista de terceiros, e enquanto lhes dizem respeito, é 
indiferente que essas declarações sejam prestadas a título de testemunha ou na qualidade de arguido, se for o mesmo, em 
qualquer dos casos, o seu conteúdo» (Ac. de 11 de outubro de 1995, BMJ 450 [1995], p. 119). No mesmo sentido, cfr. 
PIMENTA, José da Costa, Código de Processo Penal anotado, Lisboa, Rei dos Livros (1991), p. 199. Porém, em sentido 
contrário, SEIÇA, Medina de, O conhecimento probatório do co-arguido, Coimbra, Coimbra Editora (1999), p. 80 defendia 
que a proibição devia aproveitar «também aos terceiros eventualmente incriminados». A reforma do CPP, operada pela Lei 
n.º 48/2007, de 29 de agosto, seguindo esta tese, veio alterar aquele preceito, dando origem à redação atual, assim 
resolvendo o problema.]. Numa palavra, não têm qualquer valor probatório. É como se não existissem no processo (do 
qual, em bom rigor, deviam ser, imediatamente, retiradas). 

De todo o modo, apesar da clareza deste elemento gramatical, Paulo Pinto de Albuquerque defende que se trata de uma 
proibição de prova «cujo efeito é o da nulidade sanável das provas obtidas, salvo consentimento do visado (artigo 32.º, n.º 
8, da Constituição da República e artigo 126.º, n.º 3, do CPP)». Em causa estará uma «intromissão na vida privada da 
pessoa visada», pelo que «nada obsta ao aproveitamento dos actos processuais realizados pelo visado se essa for a sua 
vontade depois de constituído como arguido, isto é, depois de devidamente informado dos seus direitos e deveres» 
[Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, Lisboa, Universidade Católica Editora (2007), p. 182, comentário que, nesta parte, se manteve inalterado nas 
edições posteriores]. 

Esta tese é, em nosso entender, inadmissível. Aquelas declarações jamais podem valer como prova, seja durante o 
inquérito para legitimar a decisão de acusar ou de arquivar, seja durante a audiência de discussão e julgamento para 
justificar a decisão final. Em ambos os casos, repetimos, não podem ser valoradas. O aplicador não pode retirar delas 
qualquer elemento suscetível de contribuir para a formação da sua livre convição. A consequência processual não é uma 
qualquer nulidade sanável, mas uma autêntica proibição de valoração. 

A possibilidade agora outorgada pelo artigo 356.º, n.º 3 do Código de Processo Penal (de reprodução ou leitura de 
declarações anteriormente prestadas perante autoridade judiciária) veio dar uma nova ressonância ao problema e à 
necessidade de – conferindo maior utilidade prática àquelas declarações – cumprir integralmente tais formalidades [O art. 
58.º do CPP foi nitidamente influenciado pela conhecida decisão Miranda v. Arisona de 1966 [384 U.S.436 (1966)]. No 
mesmo sentido, cfr. MOUTINHO, José Lobo, Arguido e imputado no processo penal português, Lisboa, Universidade Católica 
Editora (2000), p. 70 e ss. e, embora para o artigo subsequente, MESQUITA, Paulo Dá, A prova do crime e o que se disse 
antes do julgamento Estudo sobre a prova no processo penal português à luz do sistema norte-americano, Coimbra, 
Coimbra Editora (2011), p. 563, nota 218; sobre aquela decisão, cfr. MARTINS, Joana Boaventura, Da valoração das 
declarações de arguido prestadas em fase anterior ao julgamento, Coimbra, Coimbra Editora (2014), p. 91 e ss.]. Só pode ser 
utilizado em julgamento aquilo que antes foi validamente recolhido. Se essas declarações não valem durante o inquérito, 
também não podem valer depois. Elas não podem ser reproduzidas se aquelas formalidades tiverem sidoin illo tempore 
violadas. 

[…] 
O pensamento daquele autor resulta da velha confusão – ainda corrente – entre os mecanismos processuais penais das 

nulidades e as proibições de prova (nas suas variadas vertentestécnicas) [para indicação da antiga jurisprudência, que 
sufragava esta tese, cfr. CORREIA, João Conde, A distinção entre prova proibida e prova nula numa prespetiva 
essencialmente jurisprudêncial, RCEJ (2006), 4, p. 176 ou MORÃO, Helena, O efeito à distância das proibições de prova no 
direito processual penal Português, RPCC (2006), p. 594/5.]. Com efeito, apesar das continuidades entre ambos, aqueles 
regimes não se confundem, apresentado consideráveis diferenças substantivas e processuais […]. 

[…] 
O artigo 58.º, n.º 5 (e, por remissão o art. 59.º), do Código de Processo Penal prescreve que a omissão ou a violação das 

formalidades previstas para a constituição como arguido implica que as declarações não podem ser utilizadas como prova. 
Este regime coloca, todavia, o problema suplementar da possibilidade de as valorar in bonam partem. Isto é, em favor 

do arguido: […] 
[…] a antiga redacção do artigo 58.º, n.º 3 (correspondente ao atual n.º 5), do Código de Processo Penal, era clara, 

prescrevendo que «a omissão ou violação das formalidades … implica que as declarações prestadas pela pessoa visada não 
podem ser utilizadas como prova contra ela», assim permitindo, a contrario, a sua integral utilização in bonam partem. 
Estando em causa apenas a violação das formalidades relativas à constituição como arguido esta solução era lógica e 

https://elearning.cej.mj.pt/mod/folder/view.php?id=15249
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compreensível. Se as instâncias formais de controlo violam aquelas disposições, ao menos que depois daí retirem os 
conhecimentos favoráveis ao arguido. 

Apesar daopção legislativa, a mesma tese deverá ser válida na redação atual. As formalidades relativas à constituição 
como arguido protegem-no contra uma intervenção estadual arbitrária, não o podendo jamais prejudicar. 

Nota: ver notas ao art.º 123.º 

 
Artigo 59.º 
Outros casos de constituição de arguido 
1 - Se, durante qualquer inquirição feita a pessoa que não é arguido, surgir fundada suspeita de crime 

por ela cometido, a entidade que procede ao acto suspende-o imediatamente e procede à comunicação 
e à indicação referidas no n.º 2 do artigo anterior. 

2 - A pessoa sobre quem recair suspeita de ter cometido um crime tem direito a ser constituída, a seu 
pedido, como arguido sempre que estiverem a ser efectuadas diligências, destinadas a comprovar a 
imputação, que pessoalmente a afectem. 

3 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo anterior. 
 
Nota: 
 
Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 59.º 
(Outros casos de constituição de arguido) 
1 - Se, durante qualquer inquirição feita a pessoa que não é arguido, surgir fundada suspeita de crime por ela cometido, a 
entidade que procede ao acto suspende-o imediatamente e procede à comunicação e à indicação referidas no n.º 2 do 
artigo anterior. 
2 - A pessoa sobre quem recair suspeita de ter cometido um crime tem direito a ser constituída, a seu pedido, como 
arguido sempre que estiverem a ser efectuadas diligências, destinadas a comprovar a imputação, que pessoalmente a 
afectem. 
3 - É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo anterior. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 59.º 
[...] 
3 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo anterior. 

 
Artigo 60.º 
Posição processual 
Desde o momento em que uma pessoa adquirir a qualidade de arguido é-lhe assegurado o exercício 

de direitos e de deveres processuais, sem prejuízo da aplicação de medidas de coacção e de garantia 
patrimonial e da efectivação de diligências probatórias, nos termos especificados na lei. 

 
Artigo 61.º 
Direitos e deveres processuais 
1 - O arguido goza, em especial, em qualquer fase do processo e salvas as excepções da lei, dos 

direitos de: 
a) Estar presente aos actos processuais que directamente lhe disserem respeito; 
b) Ser ouvido pelo tribunal ou pelo juiz de instrução sempre que eles devam tomar qualquer decisão 

que pessoalmente o afecte; 
c) Ser informado dos factos que lhe são imputados antes de prestar declarações perante qualquer 

entidade; 
d) Não responder a perguntas feitas, por qualquer entidade, sobre os factos que lhe forem imputados 

e sobre o conteúdo das declarações que acerca deles prestar; 
e) Constituir advogado ou solicitar a nomeação de um defensor; 
f) Ser assistido por defensor em todos os actos processuais em que participar e, quando detido, 

comunicar, mesmo em privado, com ele; 
g) Intervir no inquérito e na instrução, oferecendo provas e requerendo as diligências que se lhe 

afigurarem necessárias; 
h) Ser informado, pela autoridade judiciária ou pelo órgão de polícia criminal perante os quais seja 

obrigado a comparecer, dos direitos que lhe assistem; 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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i) Recorrer, nos termos da lei, das decisões que lhe forem desfavoráveis. 
2 - A comunicação em privado referida na alínea f) do número anterior ocorre à vista quando assim o 

impuserem razões de segurança, mas em condições de não ser ouvida pelo encarregado da vigilância. 
3 - Recaem em especial sobre o arguido os deveres de: 
a) Comparecer perante o juiz, o Ministério Público ou os órgãos de polícia criminal sempre que a lei o 

exigir e para tal tiver sido devidamente convocado; 
b) Responder com verdade às perguntas feitas por entidade competente sobre a sua identidade; 
c) Prestar termo de identidade e residência logo que assuma a qualidade de arguido; 
d) Sujeitar-se a diligências de prova e a medidas de coacção e garantia patrimonial especificadas na lei 

e ordenadas e efectuadas por entidade competente. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 61.º 
(Direitos e deveres processuais) 
1 - O arguido goza, em especial, em qualquer fase do processo e, salvas as excepções da lei, dos direitos de: 
a) Estar presente aos actos processuais que directamente lhe disserem respeito; 
b) Ser ouvido pelo tribunal ou pelo juiz de instrução sempre que eles devam tomar qualquer decisão que pessoalmente o 
afecte; 
c) Não responder a perguntas feitas, por qualquer entidade, sobre os factos que lhe forem imputados e sobre o conteúdo 
das declarações que acerca deles prestar; 
d) Escolher defensor ou solicitar ao tribunal que lhe nomeie um; 
e) Ser assistido por defensor em todos os actos processuais em que participar e, quando detido, comunicar, mesmo em 
privado, com ele; 
f) Intervir no inquérito e na instrução, oferecendo provas e requerendo as diligências que se lhe afigurarem necessárias; 
g) Ser informado, pela autoridade judiciária ou pelo órgão de polícia criminal perante os quais seja obrigado a 
comparecer, dos direitos que lhe assistem; 
h) Recorrer, nos termos da lei, das decisões que lhe forem desfavoráveis. 
2 - A comunicação em privado referida na alínea e) do número anterior ocorre à vista quando assim o impuserem razões 
de segurança, mas em condições de não ser ouvida pelo encarregado da vigilância. 
3 - Recaem em especial sobre o arguido os deveres de: 
a) Comparecer perante o juiz, o Ministério Público ou os órgãos de polícia criminal sempre que a lei o exigir e para tal 
tiver sido devidamente convocado; 
b) Responder com verdade às perguntas feitas por entidade competente sobre a sua identidade e, quando a lei o 
impuser, sobre os seus antecedentes criminais; 
c) Sujeitar-se a diligências de prova e a medidas de coacção e garantia patrimonial especificadas na lei e ordenadas e 
efectuadas por entidade competente. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Texto publicado: 
Artigo 61.º 
[...] 
3 - Recaem em especial sobre o arguido os deveres de: 
c) Prestar termo de identidade e residência logo que assuma a qualidade de arguido; 
d) [Anterior alínea c).] 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 e Dec. Rect. n.º 105/2007, de 09/11 
Texto publicado: 
Artigo 61.º 
[...] 
1 - O arguido goza, em especial, em qualquer fase do processo e salvas as excepções da Lei, dos direitos de: 
a)... 
b)... 
c) Ser informado dos factos que lhe são imputados antes de prestar declarações perante qualquer entidade; 
d) [Anterior alínea c).] 
e) Constituir advogado ou solicitar a nomeação de um defensor; 
f) [Anterior alínea e).] 
g) [Anterior alínea f).] 
h) [Anterior alínea g).] 
i) [Anterior alínea h).] 
2 - A comunicação em privado referida na alínea f) do número anterior ocorre à vista quando assim o impuserem razões 
de segurança, mas em condições de não ser ouvida pelo encarregado da vigilância. 
3 -... 
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas): 
Artigo 61.º 
Direitos e deveres processuais 
1 - O arguido goza, em especial, em qualquer fase do processo e salvas as excepções da lei, dos direitos de: 
a) Estar presente aos actos processuais que directamente lhe disserem respeito; 
b) Ser ouvido pelo tribunal ou pelo juiz de instrução sempre que eles devam tomar qualquer decisão que pessoalmente o 
afecte; 
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c) Ser informado dos factos que lhe são imputados antes de prestar declarações perante qualquer entidade; 
d) Não responder a perguntas feitas, por qualquer entidade, sobre os factos que lhe forem imputados e sobre o conteúdo 
das declarações que acerca deles prestar; 
e) Constituir advogado ou solicitar a nomeação de um defensor; 
f) Ser assistido por defensor em todos os actos processuais em que participar e, quando detido, comunicar, mesmo em 
privado, com ele; 
g) Intervir no inquérito e na instrução, oferecendo provas e requerendo as diligências que se lhe afigurarem necessárias; 
h) Ser informado, pela autoridade judiciária ou pelo órgão de polícia criminal perante os quais seja obrigado a 
comparecer, dos direitos que lhe assistem; 
i) Recorrer, nos termos da lei, das decisões que lhe forem desfavoráveis. 
2 - A comunicação em privado referida na alínea f) do número anterior ocorre à vista quando assim o impuserem razões 
de segurança, mas em condições de não ser ouvida pelo encarregado da vigilância. 
3 - Recaem em especial sobre o arguido os deveres de: 
a) Comparecer perante o juiz, o Ministério Público ou os órgãos de polícia criminal sempre que a lei o exigir e para tal 
tiver sido devidamente convocado; 
b) Responder com verdade às perguntas feitas por entidade competente sobre a sua identidade e, quando a lei o 
impuser, sobre os seus antecedentes criminais; 
c) Prestar termo de identidade e residência logo que assuma a qualidade de arguido; 
d) Sujeitar-se a diligências de prova e a medidas de coacção e garantia patrimonial especificadas na lei e ordenadas e 
efectuadas por entidade competente. 

- Lei n.º 20/2013, de 21/02 
Artigo 61.º 
[...] 
3 -... 
a)... 
b) Responder com verdade às perguntas feitas por entidade competente sobre a sua identidade; 
 

2- Acórdãos do TC 
 

108/2014 
Não julga inconstitucional, a norma do artigo 133.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, interpretada no sentido de não 

exigir consentimento para o depoimento, como testemunha, de menor de 16 anos, à data dos factos, a quem tenha sido 
instaurado processo tutelar educativo pela prática dos factos criminalmente imputados ao arguido, tendo esse processo já 
terminado com o seu arquivamento. 

Extracto da fundamentação: 
No plano infraconstitucional, encontra-se expressamente consagrado o princípio nemo tenetur, na vertente do direito ao 

silêncio, no artigo 61.º, n.º 1, al. d), do Código de Processo Penal, o qual é acompanhado, por forma a garantir-lhe 
efetividade prática, da adoção de outras exigências associadas àquele princípio: proibição de valoração do silêncio contra o 
arguido (artigos 343.º, n.º 1 e 345.º, n.º 1, do Código de Processo Penal); dever de esclarecimento ou advertência sobre os 
direitos decorrentes daquele princípio (artigos 58.º, n.º 2, 61.º, n.º 1, al. h), 141.º, n.º 4, al. a), e 343.º, n.º 1, do Código de 
Processo Penal); proibição da utilização de provas obtidas com violação daquele direito e proibição de valoração de 
declarações anteriores do arguido que, em audiência, não preste declarações. 

[…] 
A testemunha tem, desde logo, o dever de “prestar juramento, quando ouvida por autoridade judiciária” (cfr. artigo 

132.º, n.º 1, al. b) do Código de Processo Penal), sendo a recusa em depor sancionada nos termos do artigo 360.º, n.º 2, do 
Código Penal, e o dever de “responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas” (cfr. artigo 132.º, n.º 1, al. d), do 
Código de Processo Penal), incorrendo, no caso de faltar à verdade, na prática de um crime de falsidade de testemunho, 
previsto no artigo 360.º, n.º 1, do Código Penal. A testemunha pode, no entanto, escusar-se a responder “quando alegar que 
das respostas resulta a sua responsabilização penal” (cfr. artigo 132.º, n.º 2, do Código de Processo Penal). 

O arguido, por outro lado, para além de gozar do direito de “não responder a perguntas feitas sobre os factos que lhe 
forem imputados” (cfr. artigo 61.º, n.º 1, al d), do Código de Processo Penal), “não presta juramento em caso algum” (cfr. 
artigo 140.º, n.º 3, do Código de Processo Penal) e tem “direito a prestar declarações em qualquer momento da audiência 
(…) sem que no entanto a tal seja obrigado e sem que o seu silêncio possa desfavorecê-lo” (cfr. artigo 343.º, n.º 1, do Código 
de Processo Penal). 

Assim, tendo em atenção os constrangimentos a que está sujeita a testemunha, que contrastam com os que, neste 
âmbito, são impostos ao arguido, o legislador estabeleceu, no artigo 133.º, n.º 1, al. a), do Código de Processo Penal, que 
estão impedidos de depor como testemunhas «o arguido e os coarguidos no mesmo processo ou em processos conexos, 
enquanto mantiverem essa qualidade». 

 
340/2013 
Não julga inconstitucional a norma resultante da interpretação do disposto nos artigos 61.º, n.º 1, alínea d), e 125.º do 

Código de Processo Penal, com o sentido de que os documentos obtidos por uma inspeção tributária, ao abrigo do dever 
de cooperação imposto nos artigos 9.º, n.º 1, 28.º, n.os 1 e 2, 29.º e 30.º do Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de dezembro, e 
nos artigos 31.º, n.º 2, e 59.º, n.º 4, da Lei Geral Tributária, podem posteriormente vir a ser usados como prova em 
processo criminal pela prática do crime de fraude fiscal movido contra o contribuinte. 

Extracto da fundamentação: 
O direito ao silêncio tem vindo a ser reconhecido pela legislação processual penal da maioria dos ordenamentos jurídicos 

dos Estados de Direito modernos, encontrando também consagração expressa em instrumentos jurídicos internacionais (cfr. 
art. 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e artigo 14.º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
da ONU). 

Intimamente ligado ao direito ao silêncio está o direito do arguido à não autoincriminação, entendido como o direito de 
não contribuir para a sua própria incriminação, conhecido pelo brocardo latino nemo tenetur se ipsum accusare. É 
facilmente explicável a relação deste direito com o direito ao silêncio, uma vez que, não sendo reconhecido ao arguido o 
direito a manter-se em silêncio, este seria obrigado a pronunciar-se e a revelar informações que poderiam contribuir para a 
sua condenação. 

A Constituição da República Portuguesa não consagra expressis verbis este princípio, mas, não obstante essa não 
consagração expressa, tanto a doutrina como a jurisprudência têm defendido que o nemo tenetur se ipsum accusare tem 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140108.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130340.html
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assento constitucional, sendo considerado um direito constitucional do processo penal não escrito (cfr., neste sentido, 
Manuel da Costa Andrade, em “Sobre as proibições de prova em processo penal”, pág. 120 e seg., Jorge de Figueiredo Dias e 
Manuel da Costa Andrade, em “Poderes de supervisão, direito ao silêncio e provas proibidas (Parecer)”, in Supervisão, 
Direito ao Silêncio e Legalidade da Prova, Almedina, 2009, págs. 38-39 e Augusto Silva Dias e Vânia Costa Ramos, “O direito 
à não autoinculpação (nemo tenetur se ipsum accusare) no processo penal e contraordenacional português”, Coimbra 
Editora, 2009, págs. 14-15, e os Acórdão do Tribunal Constitucional n.ºs 695/95, 304/2004, 181/2005, 155/2007 e 461/11, 
acessíveis na Internet em www.tribunalconstitucional.pt). 

Os direitos ao silêncio e à não autoincriminação devem considerar-se incluídos nas garantias de defesa que o processo 
penal deve assegurar (artigo 32.º, n.º 1, da Constituição), não deixando estes direitos processuais de proteger mediata ou 
reflexamente a dignidade da pessoa humana e outros direitos fundamentais com ela conexos, como sejam os direitos à 
integridade pessoal, ao livre desenvolvimento da personalidade e à privacidade, não se revelando necessário, para sustentar 
o acolhimento constitucional, o recurso a parâmetros mais genéricos ou distantes como o direito ao processo equitativo 
(artigo 20.º, n.º 4, da Constituição) ou à presunção de inocência (artigo 32.º, n.º 2, da Constituição). 

O princípio nemo tenetur se ipsum accusare, é uma marca irrenunciável do processo penal de estrutura acusatória, 
visando garantir que o arguido não seja reduzido a mero objeto da atividade estadual de repressão do crime, devendo antes 
ser-lhe atribuído o papel de verdadeiro sujeito processual, armado com os direitos de defesa e tratado como 
presumivelmente inocente. Daí que para proteção da autodeterminação do arguido, este deva ter a possibilidade de decidir, 
no exercício de uma plena liberdade de vontade, qual a posição a tomar perante a matéria que constitui objeto do processo. 

Este princípio, além de abranger o direito ao silêncio propriamente dito, desdobra-se em diversos corolários, 
designadamente nas situações em que estejam em causa a prestação de informações ou a entrega de documentos 
autoincriminatórios, no âmbito de um processo penal. 

Tal princípio intervém no processo penal sob duas formas distintas: preventivamente, impedindo soluções que façam 
recair sobre o arguido a obrigatoriedade de fornecer meios de prova que possam contribuir para a sua condenação e 
repressivamente, obrigando à desconsideração de meios de prova recolhidos com aproveitamento duma colaboração 
imposta ao arguido. 

Mas tem sido também reconhecido que o direito à não autoincriminação não têm um caráter absoluto, podendo ser 
legalmente restringido em determinadas circunstâncias (v.g. a obrigatoriedade de realização de determinados exames ou 
diligências que exijam a colaboração do arguido, mesmo contra a sua vontade). 

O critério sob fiscalização neste recurso não respeita a um dever de entrega de documentos autoincriminatórios, no 
decurso de um processo penal, mas sim à utilização como prova nesse processo de documentos que foram anteriormente 
facultados pelo arguido à administração estadual, em cumprimento de um dever de colaboração. 

Se, em regra, o direito à não autoincriminação, no que respeita à utilização de prova documental em processo penal, não 
obstaculiza a que possam ser valorados documentos disponibilizados para outros efeitos pelo arguido em data anterior à do 
início do procedimento criminal, uma vez que nessas situações não está em causa a autodeterminação do arguido na 
condução da sua defesa no processo, há situações, como a que ocorre com o critério normativo sub iudicio, em que essa 
disponibilização é efetuada no cumprimento de deveres de cooperação com entidades administrativas que reúnem meros 
poderes de inspeção e fiscalização com poderes de investigação criminal, não deixando de existir uma interligação entre o 
processo inspetivo e o processo criminal. 

[…] 
Significa isto que, nas situações previstas no artigo 63.º, n.º 4, da redação originária da LGT (atual n.º 5), o contribuinte 

não está colocado, pura e simplesmente, perante a alternativa de cumprir o dever de cooperação, dando lugar a que a 
administração tributária venha a obter, à sua custa, a prova que sustenta a acusação por crime fiscal, ou de recusar a 
colaboração, sujeitando-se a ser sancionado com a aplicação da correspondente pena ou coima por essa falta de 
colaboração, podendo legitimamente recusá-la, nos casos e termos acima referidos, o que constitui uma primeira válvula de 
escape que atenua as exigências decorrentes do dever de colaboração. 

Além disso, assistirá também ao contribuinte sujeito a fiscalização, o direito a requerer a sua constituição como arguido, 
sempre que estiverem a ser efetuadas diligências destinadas a comprovar a suspeita da prática de um crime, nos termos do 
artigo 59.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, o que permitirá que este passe a dispor dos direitos inerentes ao respetivo 
estatuto, designadamente o direito à não autoincriminação. 

Finalmente, a utilização como prova em processo penal de documentos obtidos na atividade de fiscalização tributária, 
não deixará de ser proibida, nos termos do artigo 126.º, n.º 2, a), do Código de Processo Penal, quando se revele que a 
entidade fiscalizadora tenha desencadeado ou prolongado deliberadamente a fase inspetiva, com a finalidade de recolher 
meios de prova para o processo penal a instaurar, abusando do dever de colaboração do contribuinte. 

Assim, numa ponderação entre o princípio nemo tenetur se ipsum accusare e a restrição que ao mesmo é imposta no caso 
concreto e os valores constitucionais que se pretendem salvaguardar com essa restrição, é de entender que a mesma não se 
revela desproporcionada. 

Nota: ver os Acs. do TC 228/2007 e 155/2007, em nota ao art.º 126.º, e abaixo o Ac. do STJ 14/2014. 
 
133/2010 
Não julga inconstitucional a norma do n.º 4 do artigo 345.º, conjugado com os artigos 133.º, 126.º e 344.º do CPP, 

quando interpretados no sentido de permitir a valoração das declarações de um arguido em desfavor do co-arguido que, 
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 61.º do mesmo Código, entenda não prestar declarações sobre o objecto do 
processo. 

Extracto da fundamentação: 
A jurisprudência e a generalidade da doutrina dão resposta afirmativa à questão de saber se as declarações de um 

arguido podem ser valoradas como meio de prova de factos desfavoráveis a outro arguido (cfr., por mais recente, Acórdão 
do Supremo Tribunal de Justiça, de 4 de Novembro de 2009, P. 97/06.0JRLSB.S1). É minoritário o entendimento de que as 
declarações de um arguido apenas pode ser fundamento de condenação para si, não devendo servir para condenar o co-
arguido (Rodrigo Santiago, “Reflexões sobre as «declarações do arguido» como meio de prova no Código de Processo Penal 
de 1987” in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 1994, 27-62). 

Sem recusar a admissibilidade e a idoneidade probatória de tal meio de prova, de acordo com a regra da não taxatividade 
ou não tipicidade dos meios de prova (artigo 125.º do CPP), deparam-se, contudo, entendimentos diferenciados quanto ao 
seu modo de valoração, ou seja, quanto à aplicação do princípio da livre apreciação a este tipo de prova. 

Não tem faltado quem sustente que a prova por essa via obtida, padece de uma debilidade congénita. Sustenta-se que, 
ainda que não se trate de um meio de prova em abstracto proibido, é uma prova de diminuída credibilidade, que merece 
reservas e cuidados muito especiais de admissibilidade e valoração (p. ex. Teresa Beleza, “«Tão amigos que nós éramos»: o 
valor probatório do depoimento do co-arguido no processo penal português”). À genérica subordinação da prova por 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20070228.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20070155.html
https://dre.pt/application/file/58512485
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20100133.html
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declarações do co-arguido ao princípio da livre apreciação pelo julgador, opor-se-iam por um lado, “as variadas e turvas 
razões” que podem mover um arguido a declarar a comprometer outros, e que podem ir desde o desejo de vingança até à 
satisfação de vê-los arrastados para a sua mesma desgraça, do afastamento da própria responsabilidade até à esperança 
de uma pena reduzida pela colaboração. A estas razões intrínsecas de suspeição relativamente a esse meio de prova 
acrescenta-se o que pode considerar-se uma razão extrínseca: a circunstância de o arguido declarante não estar sujeito a 
juramento e ao constrangimento para falar verdade inerente à ameaça penal para as falsas declarações. 

Por força disso, tem-se subordinado a valoração das declarações desfavoráveis do co-arguido a várias cautelas, uma das 
quais é a chamada técnica da corroboração perfilhada pelo acórdão recorrido. Na falta de dois meios de prova 
independentes tendo por objecto a demonstração da existência ou inexistência do mesmo facto (“verificação cruzada”), 
exigem-se elementos que, embora não tendo por objecto o conteúdo da declaração probatória, consintam a verificação da 
sua veracidade (elementi di riscontro). Trata-se de adquirir por outro meio a prova de factos que, embora não coincidindo 
com aquele cuja demonstração está directamente em causa, permite deduzir que o sujeito que afirmou a realidade deste 
outro facto disse sobre ele a verdade. Nesta orientação, as declarações do co-arguido só podem fundamentar a prova de um 
facto criminalmente relevante quando existe “alguma prova adicional a tornar provável que a história do co-arguido é 
verdadeira e que é razoavelmente seguro decidir com base nas suas declarações”, como se diz no acórdão recorrido 

Não importa qualificar esta exigência acrescida para saber se ela significa um desvio (qualitativo) ao princípio da livre 
apreciação da prova ou se, afinal, não é senão a concretização de regras de experiência para a correcta realização da livre 
apreciação, em ordem a que esta se não apresente como arbítrio do julgador, antes consubstancie o resultado de uma 
actividade susceptível de se credenciar racionalmente perante o auditório de pessoas prudentes, experientes das coisas da 
vida e de recta intenção. Como também não é indispensável decidir se a existência de elementos de corroboração das 
declarações de um arguido desfavoráveis a outro, face às garantias constitucionais do processo penal, constitui 
complemento integrador sine qua non da sua atendibilidade. No caso, o entendimento normativo adoptado foi o de que “… 
a doutrina da corroboração deve aqui desempenhar um papel, pois não estando o co-arguido sujeito a juramento, nem ao 
dever de verdade com cominação de sanção criminal, deve exigir-se alguma prova no sentido da comprovação das 
declarações do co-arguido”, pelo que é sobre ele que vai exercer-se o juízo de conformidade constitucional. 

[…] 
No acórdão n.º 524/97, disponível, como os demais citados em www.tribunalconstitucional.pt, o Tribunal julgou 

inconstitucional, por violação do artigo 32.º, n.º 5, da Constituição da República, a norma extraída com referência aos 
artigos 133.º, 343.º e 345.º do Código de Processo Penal, no sentido em que confere valor de prova às declarações 
proferidas por um co-arguido, em prejuízo de outro co-arguido quando, a instâncias destoutro co-arguido, o primeiro se 
recusa a responder, no exercício do direito ao silêncio. 

Não se negou valor probatório às declarações do co-arguido. O que motivou o julgamento de inconstitucionalidade foi a 
violação do contraditório, não a falta ou deficiência de aptidão probatória de tais declarações. Apenas se afastaram em 
função do seu modo de produção, considerando-se contrário às garantias do arguido em processo penal que o arguido não 
possa contraditar toda a prova contra si produzida, como sucede quando o co-arguido se recusa a responder, no exercício 
do seu direito ao silêncio, às perguntas que a defesa do arguido prejudicado pelas suas declarações anteriores entende 
colocar-lhe. Note-se que a redacção do n.º 4 do artigo 345.º do Código, introduzido pela Lei n.º 48/2007, reflecte já este 
julgamento e foi este que foi aplicado ao caso. 

Embora essa não fosse a questão directamente colocada, está pressuposta na resposta dada no acórdão n.º 524/97 a 
possibilidade de valoração das declarações do co-arguido, desde que respeitado o contraditório. Ora, a hipótese que no 
presente recurso se aprecia distancia-se daquela, precisamente, quanto ao aspecto que motivou o julgamento de 
inconstitucionalidade. Não integra a dimensão normativa em apreciação que o co-arguido que prestou as declarações 
desfavoráveis se tenha recusado a responder às perguntas formuladas pelo defensor do arguido prejudicado. 

Também do acórdão n.º 304/2004 só pode retirar-se argumento contrário à pretensão do recorrente. 
[…] 
Aqui, como no acórdão n.º 181/2005, entendeu-se que as cautelas de que se rodeia a admissibilidade do depoimento do 

co-arguido são impostas pela protecção dos direitos e da posição processual do arguido chamado a prestá-lo e não daquele 
contra o qual é valorado. 

Com efeito, no acórdão n.º 181/2005, o Tribunal decidiu não julgar inconstitucional o artigo 133.º, n.º 2, do Código de 
Processo Penal, interpretado no sentido de não exigir consentimento para o depoimento, como testemunha, de anterior co-
arguido cujo processo, tendo sido separado, foi já objecto de decisão transitada em julgado. Entendeu-se não ser 
incompatível com as garantias processuais penais o entendimento de que o n.º 2 do artigo 133.º do Código de Processo 
Penal visa exclusivamente a protecção dos direitos de defesa do co-arguido em processo penal (designadamente, no 
processo separado), garantindo o seu direito de se não auto-incriminar. 

[…] 
O processo penal destina-se à realização da justiça penal e seria comunitariamente insuportável negar valor probatório a 

declarações provindas de quem tem com os factos em discussão maior proximidade apenas pela circunstância de ser seu 
autor um dos arguidos quando essas declarações são emitidas livremente e, num escrutínio particularmente exigente, se 
conclui não haver razão para duvidar da sua correspondência à realidade. 

Decisivo é que o arguido contra quem tais declarações sejam feitas valer não tenha sido impedido de submetê-las ao 
contraditório, como resulta do acórdão n.º 194/97, mas disso não há suspeita na dimensão normativa em apreciação. 

[…] 
Como se referiu no citado acórdão n.º 304/2004, no âmbito do artigo 32.º, n.º 8 da CRP, só está compreendida a nulidade 

de determinados meios de obtenção de prova, ali especificados ("tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da 
pessoa, abusiva intromissão na visa privada, no domicílio, na correspondência ou nas comunicações"). 

Ora, em nenhum destes casos se pode integrar a prestação de declarações por um arguido quando outro ou outros se 
remeteram ao silêncio e a correspondente valoração dessa declaração como meio de prova dos factos em discussão. O 
recorrente exerceu, como livremente entendeu, o seu direito ao silêncio. O facto de essa sua estratégia de defesa sair 
debilitada ou, porventura, não surtir o mesmo efeito que teria se o arguido que prestou declarações tivesse igualmente 
optado pelo silêncio sobre os factos deixa intacta aquela livre opção do recorrente por não prestar declarações. O arguido 
tem o direito a não se auto-incriminar; não a que não seja produzida prova contra si ou que os demais arguidos conjuguem 
com a sua a estratégia de defesa deles. A prestação de declarações pelo seu co-arguido e a sua valoração como 
demonstração da realidade dos factos que a acusação imputou ao recorrente será um acontecimento desagradável para si, 
mas não constitui ameaça de um mal dirigido a demovê-lo da atitude que escolheu assumir. 

 
127/2007 
Não julga inconstitucional a norma que resulta do artigo 359.º, n.º 2, do Código Penal e dos artigos 141.º, n.º 3, 144.º, 
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n.ºs 1 e 2, e 61.º, n.º 3, alínea b), do CPP, segundo a qual, no interrogatório feito por órgão de polícia criminal durante o 
inquérito, o arguido tem que responder com verdade à matéria dos seus antecedentes criminais, sob pena de cometer 
um crime de falsas declarações, pois que àquele interrogatório se aplicam as regras do primeiro interrogatório judicial de 
arguido detido. 

Extracto da fundamentação: 
No Acórdão n.º 372/98, o Tribunal decidiu “julgar não inconstitucionais as normas dos artigos 61º, n.º 3, alínea b) e 141º, 

n.º 3, do Código de Processo Penal, na parte em que impõem ao arguido o dever de responder com verdade às perguntas 
feitas no primeiro interrogatório judicial sobre os seus antecedentes criminais”. 

[…] 
Importa, todavia, verificar se a imposição, ao arguido, do dever de prestar declarações acerca dos seus antecedentes 

criminais perante o órgão de polícia criminal que o interroga na fase do inquérito pode ter alguma outra utilidade para a 
realização da justiça (diversa da que se traduz em possibilitar, a esse órgão, uma tomada de decisão sobre a medida de 
coacção a aplicar), pois que, se assim for, é de excluir a desproporcionalidade (ou violação do princípio da necessidade da 
pena) da interpretação normativa segundo a qual, no interrogatório feito por órgão de polícia criminal durante o inquérito, 
o arguido tem que responder com verdade à matéria dos seus antecedentes criminais, sob pena de cometer um crime de 
falsas declarações. 

[…] 
Na verdade, não tendo embora competência para aplicar medida de coacção diversa do termo de identidade e residência, 

aos órgãos de polícia criminal compete “coadjuvar as autoridades judiciárias com vista à realização das finalidades do 
processo” (cfr. o artigo 55º, n.º 1, do Código de Processo Penal). 

Uma dessas autoridades judiciárias é o Ministério Público (artigo 1º, n.º 1, alínea b), do mesmo Código), a quem incumbe 
dirigir o inquérito (artigo 53º, n.º 2, alínea b)) e, particularmente, requerer ao juiz a aplicação de medida de coacção diversa 
do termo de identidade e residência (artigo 194º, n.º 1, do Código de Processo Penal). 

A aplicação dessa medida de coacção não tem necessariamente lugar no acto do primeiro interrogatório judicial, como é 
óbvio e, aliás, decorre do artigo 194º, n.º 2, do Código de Processo Penal. 

Assim sendo, pode perfeitamente suceder que a informação prestada pelo arguido, durante o interrogatório perante um 
órgão de polícia criminal, acerca dos seus antecedentes criminais – informação essa que naturalmente chegará ao 
Ministério Público, atenta a sua função de direcção do inquérito –, releve para a tomada de decisão, pelo Ministério Público, 
de requerer ao juiz a aplicação de uma medida de coacção. 

 
350/2006 
Não julga inconstitucional a interpretação das normas dos artigos 61.º, 1, alínea b), 118.º, s 1 e 2, 119.º, 120.º, 123.º, 1, e 

194.º, 2, do CPP, no sentido de que constitui irregularidade, a arguir no próprio acto, a prolação de despacho judicial a 
determinar a aplicação da medida de coacção de prisão preventiva do arguido, na sequência de promoção do Ministério 
Público formulada após o termo do primeiro interrogatório judicial de arguido detido, sem que este, assistido por 
mandatário por ele constituído, presente ao acto, tenha sido ouvido sobre essa promoção, sem invocação fundamentada 
de impossibilidade ou inconveniência dessa audição. 

 
535/2005 
Não julga inconstitucional a norma constante dos artigos 289.º n.º 2 e 61.º n.º 1 alínea a) do CPP, no sentido de o 

mandatário do arguido não ter direito a estar presente e a intervir, solicitando os esclarecimentos que entender nas 
inquirições das testemunhas por si arroladas durante a fase da instrução. 

Extracto da fundamentação: 
Esta questão é semelhante à que foi apreciada por este Tribunal nos acórdãos n.º 372/00 (publicado no DR, II Série, de 13 

de Novembro de 2000) e n.º 59/01 (publicado no DR, II Série, de 12 de Abril de 2001). 
 
298/2005 
Julga inconstitucionais, por violação do art.º 32.º, s 1 e 5, da CRP, as normas constantes dos artigos 4.º da Lei 29/99, de 

12 de Maio, e 61.º, 1, alínea b), do CPP, interpretadas no sentido de não ser obrigatória a audição do arguido antes de ser 
proferida decisão de revogação do perdão de pena de que beneficiara. 

 
578/2001 
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 61.º, 62.º e 64.º, todos do diploma adjectivo criminal, 

quando interpretados por forma a que deles decorra que em processo crime é imposto que ao arguido seja nomeado um 
advogado, dessa arte decorrendo também que ao dito arguido é vedado representar-se a si mesmo, ainda que entenda 
que essa «auto-representação» seja a melhor forma de assegurar a sua defesa. 

 
372/2000 
Não julga inconstitucional, designadamente por violação do art.º 32.º, 5, da CRP, o disposto no art.º 61.º, 1, alíneas a) e 

f) do CPP, quando interpretados em termos de considerar que não conferem ao arguido e ao seu defensor o direito de 
estar presente e intervir nos actos de inquirição de testemunhas por si arroladas, a realizar na fase de instrução, que 
hajam sido delegados pelo juiz nos órgãos de polícia criminal. 

Extracto da fundamentação: 
O núcleo essencial do princípio do contraditório, tal como vem sendo definido pela jurisprudência do Tribunal 

Constitucional, não será, in casu, afectado, na medida em que ao arguido e ao seu defensor seja garantido o direito de, num 
momento prévio à decisão instrutória, se pronunciar e contraditar os depoimentos em causa. 

É o que acontece. Na situação que agora é objecto dos autos, tal direito (ao contraditório), encontra-se efectivamente 
garantido no seu núcleo essencial, sendo apenas – como, bem, nota o Ministério Público – diferido o momento do seu 
exercido. 

Efectivamente, o respeito pelo contraditório é aqui garantido não apenas pelo facto de o arguido e o seu defensor 
puderem ter acesso integral aos depoimentos prestados, que são obrigatoriamente reduzidos a escrito, mas, 
fundamentalmente, pelo facto de, nos termos do artigo 302º, nº 2, do Código de Processo Penal, o defensor do arguido 
poder, no início do debate instrutório, contraditar o teor das declarações anteriormente prestadas pelas testemunhas 
ouvidas pela GNR, podendo inclusivamente requerer a produção de prova indiciária suplementar (incluindo mesmo, se 
necessário, uma nova inquirição daquelas testemunhas) que considere pertinente. 

 
512/1998 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20050350.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20050535.html
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http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20010578.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20000372.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19980512.html
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Não julga inconstitucionais a normas da alínea d) do n.º 1 do artigo 61.º e do n.º 2 do artigo 62.º, ambos do CPP, 
interpretados como admitindo a nomeação de defensor oficioso sem antes o magistrado judicial perguntar formal e 
solenemente ao arguido se tinha advogado. 

Extracto da fundamentação: 
Tendo presente os parâmetros constitucionais contidos no artigo 32º da CR - maxime nos seus nºs. 1 e 3 - verifica-se que o 

tribunal recorrido entendeu inexistir qualquer nulidade no modo como foi dado cumprimento às exigências legais, 
nomeadamente considerando o artigo 62º do CPP como «integral e escrupulosamente cumprido». 

A esse desiderato chegou o tribunal após uma valoração contextual assim sintetizável: o recorrente, não pondo em causa 
os factos indiciadores do crime de burla agravada, arguiu a nulidade do primeiro interrogatório judicial e, 
consequentemente, de todo o processado seguinte, nomeadamente a busca domiciliária realizada, porque o juiz não teria 
perguntado ao arguido, formal e solenemente, se tinha defensor (não suscitou, pois, a questão de o juiz não lhe haver 
oficiosamente concedido tempo para conferenciar com o defensor nomeado); no entanto, resulta dos autos que, a quando 
da detenção do arguido, foi-lhe dado conhecimento dos seus direitos e deveres, nos termos dos artigos 58º e 61º do CPP, 
como também lhe foi permitido telefonar, nos termos dos artigos 260º e 194º, nº 3, do mesmo Código, sendo observado o 
disposto nos artigos 64º, nº 1, alínea a), e 62º, nº 2, com a nomeação do defensor que assistiu ao acto. 

Não se surpreende motivo para censurar, jurídico-constitucionalmente, a interpretação feita pelo tribunal dos factos 
dados como provados: o juízo feito, a partir da verificação da disciplina processual vigente, alicerça-se numa dimensão 
normativa vocacionada abstractamente e, como tal, constitucionalmente sindicável; 

do mesmo passo, e independentemente da sua aplicação concreta, assume-se como interpretação não lesiva das 
garantias de defesa. 

 
372/1998 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 61.º, 3, alínea b) e 141.º, 3, do CPP, na parte em que impõem ao 

arguido o dever de responder com verdade às perguntas feitas no primeiro interrogatório judicial sobre os seus 
antecedentes criminais. 

Extracto da fundamentação: 
Um dos direitos que o processo penal reconhece ao arguido é o direito ao silêncio que consta do artigo 61º, nº 1, alínea c) 

do CPP e que se traduz no direito de o arguido não responder a perguntas feitas, por qualquer entidade, sobre os factos que 
lhe forem imputados e sobre o conteúdo das declarações que acerca deles prestar. 

Na mesma disposição, o CPP consagra também um dever que recai particularmente sobre os arguidos, o dever de 
responder com verdade às perguntas feitas por entidade competente sobre a sua identidade e, quando a lei o impuser, 
sobre os seus antecedentes criminais - artigo 61º, nº 3, alínea b). 

É a norma resultante da conjugação destes último preceito com a norma do artigo 141º, nº3, do CPP, que vem 
questionada, nos autos, enquanto aplicável ao primeiro interrogatório do arguido e na medida em que a falta de resposta 
ou a sua falsidade pode fazer incorrer o arguido em responsabilidade penal. 

A situação aqui em causa é substancialmente diferente da que foi apreciada no Acórdão nº 695/95, deste Tribunal (in 
Diário da República, IIª Série, de 24 de Abril de 1996).Neste caso, o que se questionava era a legitimidade da obrigação de 
prestar declarações sobre os seus antecedentes criminais do arguido, em plena audiência, sob a cominação de 
responsabilização penal, norma esta que aí se considerou violar o princípio das garantias de defesa bem como o princípio da 
presunção de inocência do arguido. 

No caso dos autos, trata-se de idênticas perguntas ao arguido, no momento do seu primeiro interrogatório judicial. 
[…] 
A cominação de uma sanção (a da responsabilização pelo crime de desobediência ou de falsas declarações) para a 

violação deste dever de responder às perguntas sobre os antecedentes criminais, em primeiro interrogatório judicial, e de 
lhes responder com verdade não representa, neste caso, uma violação do princípio da necessidade da pena. De facto, em 
regra não será possível obter por outros modos, institucionalmente válidos, no momento em que tal informação é 
necessária, elementos sobre tais antecedentes. Por outro lado, a norma apenas estabelece que a falta de resposta ou a 
falsidade da mesma pode fazer incorrer o arguido em responsabilidade penal, pelo que sempre se terá de demonstrar que o 
arguido, ao fazer tais declarações, agiu culposamente. 

Não sendo possível no momento em que se procede ao primeiro interrogatório judicial do arguido o conhecimento dos 
seus antecedentes criminais pelos meios institucionais vigentes, a imposição, nesse interrogatório, do dever de responder e 
de o fazer com verdade, sob a cominação de, não o fazendo ou de, respondendo, dar respostas falsas, incorrer em 
responsabilidade penal não viola nem o princípio das garantias de defesa nem o princípio da presunção de inocência do 
arguido, constantes do artigo 32º da Constituição, nem o princípio da necessidade da penas que se manifesta no artigo 18º, 
nº2 também da Constituição. 

 
3- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

14/2014 
Os arguidos que se recusarem à prestação de autógrafos, para posterior exame e perícia, ordenados pelo Exm.º 

Magistrado do M.º P.º, em sede de inquérito, incorrem na prática de um crime desobediência, previsto e punível pelo 
artigo 348.º, n.º 1 b), do Código Penal, depois de expressamente advertidos, nesse sentido, por aquela autoridade 
judiciária. 

Extracto da fundamentação: 
O princípio do qual decorre, no nosso direito processual penal, o silêncio do arguido é, sem dúvida, o art.º 61.º n.º 1 d), 

do CPP, sendo os restantes preceitos que se lhe referem seus afloramentos; o persistir em silêncio reveste uma das formas 
do direito de defesa, o “ jus tacere “ uma manifestação da liberdade de declaração, um dos atributos da personalidade a 
pressupor liberdade. 

Movendo-se nessa consideração de que o direito ao silêncio se insere no direito de defesa contido no art.º 32.º n.º 1, da 
CRP, o TC, no seu Ac.º n.º 695/95, de 5/12, acessível in http://www.tribunal constitucional.pt/tc/acórdaos /19950695.html, 
veio a julgar inconstitucional o n.º 2, do art.º 342 º, do CPP, no segmento em que fazia parte do interrogatório judicial em 
audiência de julgamento a pergunta, sob cominação de responsabilidade criminal, sobre os antecedentes criminais do 
arguido, violando os direitos de defesa, ao silêncio e o princípio da presunção de inocência. 

[…] 
Mas se o direito ao silêncio assume a natureza de um direito é também uma garantia; uma garantia por conferir ao 

arguido liberdade de autodeterminação na opção entre se calar, de não responder a perguntas tendentes ao apuramento 
da sua responsabilidade ou de cooperar com o Estado na investigação, um direito pois, segundo Gomes Canotilho, in Direito 
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Constitucional e Teoria da Constituição, pág. 396, Coimbra Editora, incluído nas clássicas garantias, também elas direitos, 
entre eles se englobando, precisamente, o de defesa, enunciado como portador de dignidade constitucional no art.º 32.º n.º 
1, da CRP. 

[…] 
O direito ao silêncio funcionaria como instrumento de protecção dos direitos fundamentais do cidadão que, face à 

suspeita sobre ele incidente, da prática de um crime, se acha numa situação de especial fragilidade e indefesa frente ao 
poder punitivo do Estado, comportando o direito de não colaborar, ou se calar, desvinculado de um dever de verdade, 
podendo questionar-se se lhe não assiste com propriedade um direito à mentira, como imperativo lógico da estrutura 
acusatória do processo em que o arguido é reconduzido à figura de sujeito processual e não simples objecto – cfr. Maria 
Fernanda Palma, in a Constitucionalidade do art.º 342.º, do Código de Processo Penal, O Direito ao silêncio dos arguidos, 
RMP, Lisboa, n.º 60, 1994, 107. 

Na verdade só adquire esta veste de verdadeiro sujeito processual, arredada no processo inquisitório e nos processos 
ditatoriais, em que, segundo Puppe e Ruping, “o valor central da comunidade transcende os interesses conflituantes no 
processo e obriga os participantes a colaborar no fim comum do processo, na descoberta da verdade“ –cfr. Costa Andrade, 
in Sobre as proibições de Prova em Processo Penal, pág. 123“. 

Segundo este penalista coimbrão, op. cit. 122, transcrevendo Eser, in ZSrW, 1967, 570, só pode falar-se de um sujeito 
processual, com legitimidade para intervir com eficácia conformadora sobre o processo, quando o arguido persiste, por 
força da sua liberdade, senhor das suas declarações, decidindo à margem de toda a coerção sobre se e como quer 
pronunciar-se. 

Para alguns autores alemães, como Hartmut Schneider, o direito ao silêncio enraizaria no domínio intangível dos dados 
pessoais, da intimidade privada, tratando-se de um direito à autodeterminação “informacional”, mas já o TC alemão firmou 
o entendimento de que um direito absoluto do indivíduo ocultar todos os crimes por si praticados, não pode ser reconhecido, 
pois de outro modo o interesse público na perseguição e condenação do agente criminoso estaria excluído, como a própria 
dignidade humana, salvaguardando-se, sem reserva, o respeito pelo direito ao silêncio, erigindo-se, deste modo, dizemos, o 
arguido em figura quase sacral e blindada do processo. 

Não abdicando do direito ao silêncio, em termos absolutos, mas sem o radicar, como princípio, no respeito pela dignidade 
humana, Rogall, na esteira de Schneider, considera-o, numa concepção jusracionalista e juspsicológica, como emanação do 
instinto de conservação, de autopreservação e de sobrevivência, atentando contra a própria essência do ser humano que 
actuaria “contra se“, em violação da sua pessoa, do direito intangível de personalidade, alcança-se do estudo de Vânia 
Costa Ramos, Corpus Juris 2000, in Imposição ao arguido de entrega de documentos para prova e nemo tenetur se ipsum 
accusare, na lei ordinária, RMP, Ano 109, pág. 61. 

II.O direito ao silêncio pode ser exercido intermitentemente ao longo de todo o processo ou quebrado se e quando o 
arguido o desejar, como resulta do art.º 343.º n.º 1, do CPP, sem que daí possa derivar desfavor no exercício desse direito. 

O direito ao silêncio é, pois, expressamente reconhecido entre nós na lei ordinária – art.º citado n.º 61.º n.º 1 c), do CPP, 
mas a CRP não lhe dedica qualquer referência, como à proibição de auto-incriminação, ao contrário do que sucede com as 
suas congéneres da Espanha, Brasil e dos EUA, reconhecendo quer a doutrina quer a jurisprudência alemãs estar-se em 
presença de princípios de direito constitucional não escrito. 

Este direito, segundo alguns penalistas, como os Profs. Figueiredo Dias, Costa Andrade e Frederico Lacerda da Costa 
Pinto, in Parecer de Abril de 2008, intitulado Supervisão, Direito ao Silêncio e Legalidade de Prova Coimbra, Almedina, 2009, 
39, prestado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), apresenta-se como uma vertente, como o princípio do 
privilégio contra a auto-incriminação, do princípio “ nemo tenetur se ipsum accusare “, com origem histórica firme no direito 
inglês a partir de 1679, embora com afloramentos já na Magna Carta, sendo omisso na primitiva redacção da Constituição 
dos EUA, só com a versão de 1791 alcançando definitiva concretização com a 5.ª Emenda, que o substanciou como o 
“privilege against self incrimination“ e a partir daí com o alcance normativo expresso de que “No person (…) shell be 
compelled in any criminal case to be witness against himself“, princípio que seria reforçado com o veredicto do Supreme 
Court, a propósito do caso Miranda versus Estado do Arizona, 1966 – cfr. Costa Andrade, op. cit, pág. 124. 

Reina, entre nós, controvérsia sobre a natureza dogmática do princípio “nemo tenetur se ipsum accusare“, avultando as 
teses processualista e substantiva, para esta última o princípio radicaria em alguns direitos fundamentais, como os 
inscritos nos art.ºs 1.º (definindo Portugal como República que assenta na dignidade da pessoa humana), 25.º (afirmando 
ser a integridade moral e física das pessoas inviolável) e 26.º (estabelecendo o leque dos direitos pessoais reconhecidos pelo 
facto de se ser pessoa humana) da CRP; segundo a tese processual o princípio assentaria e colheria fundamento nos direitos 
e garantias processuais reconhecidos ao arguido, com expressão nos art.ºs 20.º n.º 4 (afirma os mecanismos de defesa 
jurisdicionalmente assegurados para defesa dos direitos liberdades e garantias fundamentais) 32.º n.ºs 2 e 8, (aludindo à 
presunção de inocência até ao trânsito em julgado e à nulidade das provas obtidas mediante tortura, ofensa à integridade 
da pessoa, abusiva intromissão na vida privada e nas telecomunicações), da CRP. 

A tese substantiva mereceu reparo de Vânia da Costa Ramos, estudo citado, a págs. 62 e 63, para quem essa 
fundamentação se mostra deficiente ”… por o próprio egoísmo auto-favorecedor do arguido que segue o seu instinto de 
sobrevivência, não parece encaixar-se na dignidade da pessoa humana“; o seu fundamento há-de, antes, procurar-se 
noutros direitos com dignidade processual que ”não deixam de ser “temperados” com uma dimensão material“. 

E não é indiferente a opção por qualquer dos entendimentos a respeito da natureza do princípio do “nemo tenetur”, 
porque a ser emergente do direito a um processo justo, equitativo, como tal aceite constitucionalmente no art.º 32.º, da 
CRP, irradiando para os princípios da presunção de inocência do arguido, direito a ser ouvido e do contraditório, já é 
possível impor-lhe restrições, já se encarado como tendo por génese a protecção da dignidade humana de difícil 
compreensão se torna a sua compressão, visto o disposto no art.º 18.º n.º 2, da CRP, que aquela restringe ao estritamente 
preciso para “salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos“, em obediência a critérios de 
proporcionalidade e necessidade. 

[…] 
Do antecedente ao nível da jurisprudência infraconstitucional se sustentava já que, pese embora a recolha de saliva, 

sangue urina, cabelos, etc, para análise, possam ofender a integridade corpórea e o direito à autodeterminação do visado, 
a voluntariedade da sua acção, a sua capacidade de agir e de decidir, com integral liberdade, em caso de recusa devia a 
recolha ser compulsivamente efectuada, porque esse exame e perícia se mostravam essenciais à descoberta da verdade. 

A ofensividade era ilegítima, é certo, mas de tal modo, além de reversível, insignificante, pelo que devia ceder ante aquele 
valor, de préordenada tutela de outros no plano dos direitos fundamentais, não menos dignos de protecção, entre os quais o 
da justiça, da perseguição criminal. Assim se expressou o Exm.º Cons.º Oliveira Mendes, como relator no paradigmático Ac. 
prolatado no Rec.º n.º 3261/01, de 9/1/2002, da Rel. Coimbra, escrevendo: 

“O …nosso ordenamento jurídico prevê várias situações em que o direito à integridade física e à auto-determinação 
corporal cedem face a interesses comunitários e sociais preponderantes, quer na área da saúde pública, da defesa nacional, 
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quer na área da justiça, quer de outras. 
Assim sucede quando se impõem certas condutas corporais como a vacinação obrigatória, os rádiorrastreios, o 

tratamento obrigatório de certas doenças infecciosas, a proibição de dopagem dos praticantes desportivos, o serviço militar 
obrigatório ou a prestação de serviço cívico, a realização de perícia psiquiátrica e de perícia sobre a personalidade“. 

Enquanto meios de coacção sobre uma pessoa que se vê obrigada a suportar um exame, deve o normativismo que lhe 
respeita ser aplicado com rigor, restritivamente, como sucede com a prisão preventiva, mas sem perder de vista, 
contrabalançando-o, que a administração da justiça é uma “exigência de ordem pública e do bem estar geral, bem como um 
dos pilares do Estado de direito“, nas palavras da Srª. Desembargadora relatora do Ac da Rel.Porto, de 3.5.2006, P.º n.º 
0546541, havendo que concluir na colisão de direitos estabelecida, que a recolha de sangue, de urina, etc., 
compulsivamente, é conforme à lei, legitimando o sacrifício desse interesse menor a administração judiciária. 

A esse propósito e, por maioria de razão, quanto à recolha de autógrafos, escrevem Jorge Miranda e Rui Medeiros, in 
Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, 2.ª Ed., Coimbra ed., pág. 553, não obstante a integridade física e moral ser 
inviolável “ não significa qualquer prevalência absoluta deste direito em relação a outros direitos ou interesses 
constitucionalmente protegidos, mas apenas uma “ interdição absoluta das formas mais intensas da sua violação “ 

A criação dos tipos legais incriminatórios não pode deixar de ser acompanhada de meios legais que permitam tornar 
exequível e operante a produção de prova sobre os factos respectivos e o seu consequente sancionamento, sob pena de ficar 
prejudicada a necessidade de protecção dos bens jurídicos tutelados e as restantes finalidades de prevenção das penas, são 
considerações, ainda daqueles autores, in op cit., pág. 557, citados no AC. do TC n.º 418/2013, P.º n.º 120/11, de 15.7.2013, 
na abordagem da conformidade constitucional dos art.ºs 4.º n.ºs 1 e 2, do Regulamento de Fiscalização da Condução sob 
Influência do Álcool ou de Substâncias Psicotrópicas, aprovado pela Lei n.º 18/2007, de 17/5 e do art.º 156.º n.º 2, do CE 

A intervenção no corpo das pessoas não é impedida pelo direito à integridade, “ desde que a obrigação não comporte a 
sua execução forçada, sem prejuízo da punição em caso de recusa “, referem Gomes Canotilho e Vital Moreira, in 
Constituição, Anotada, 4.ª Ed., Coimbra Editora, pág. 456. 

O exame à escrita, no aspecto da recolha de autógrafos, não envolve qualquer lesão à integridade física, corpórea ou 
psíquica, ofensa à honra, dignidade, bom nome, reputação, tanto mais que essa recolha, por regra, ocorre em regime 
fechado, com o recato devido, apenas uma limitação da sua vontade, um agir num determinado sentido que não o por si 
desejado, de não se prestar a escrever, mas quando em confronto com o valor da administração da justiça, por estar em 
causa a indagação da prática de crime de falsificação, cede, por se situar, na justa ponderação de interesses, na colisão de 
interesses desiguais, num plano inferior, – art.ºs 36.º n.º 1, do CP e 335.º n.º 2, do CC. 

O valor da liberdade individual não pode considerar-se auto-limitado em grau tão elevado que anule o direito do Estado e 
a defesa dos cidadãos ao direito à perseguibilidade penal, conservando a ordem de fazer o escrito sob cominação de 
desobediência na hipótese de resposta negativa, ainda, intocado o núcleo duro daquele direito, que suporta, apenas, uma 
mínima restrição. Em todos os dias essa compressão é visível em variados sentidos da vida humana e nem por isso se diz ter 
sido abalado em grau insuportável esse direito fundamental. 

O âmbito do exame e posterior perícia estão pré-definidos, porque não proibidos, estando tutelados a coberto do 
princípio da legalidade da prova e a densidade normativa em jogo evidencia que se trata de restrição acidental, quase 
bagatelar, não permanente ao direito fundamental, não grave, pacificamente aceite, proporcionada e adequada à 
prossecução do interesse penal envolvendo ponderação do direito minimamente atingido (cfr. Ac. do TC n.º 340/2013, P.º 
n.º 817/2012, de 17.6.2013). 

Assim o dita a DUDHC, no seu art.º 29.º, ao consentir que no direito interno se estabeleçam limitações destinadas a 
assegurar direitos e liberdades fundamentais, as justas exigências da moral, da ordem pública, da ordem pública e do bem 
estar; só é ilegítima a restrição aos direitos, liberdades e garantias em caso de colisão quando a restrição atente contra as 
exigências (mínimas) de valor que, por serem a projecção da ideia da dignidade humana constituem a essência, o conteúdo 
essencial, de cada preceito constitucional, sendo certo que inexistindo preceito constitucional que autorize a restrição ela 
pode ser apoiada na DUDHC, escreve Vieira de Andrade, in Manual de Direito Administrativo, 125 e 238. 

Mais recentemente na sua obra “Acordos sobre a sentença em processo penal, Porto, 2011”, pág. 27, citada por Cruz 
Bucho, a págs. 47, nota 116, do seu estudo, o eminente penalista Prof. Figueiredo Dias, acentua que é perigoso afirmar os 
direitos individuais como absolutos, declinando todo o equilíbrio com os direitos inalienáveis da comunidade. E se é certo 
que existe todo um limite inultrapassável baseado no respeito pela dignidade humana, na ponderação das garantias de 
defesa asseguradas no art.º32.º n.º 1, da CRP, há que entrar, citando-se, “ em conjugação, transacção ou concordância com 
os direitos de protecção e de realização da vida comunitária, suposto naturalmente que, como se exprime a nossa 
Constituição no art.º 18.º, permaneça intocado o conteúdo do direito fundamental e a sua limitação ocorra segundo os 
princípios estritos da necessidade e da proporcionalidade“. 

A jurisprudência do TC, abordando o conteúdo não absoluto dos direitos, liberdade e garantias, salvaguarda a oposição 
de limites, desde que se mantenha incólume o seu núcleo duro, seja sustentada por lei da Assembleia da República ou Dec.º-
Lei autorizado (art.ºs 18.º, n.º 2 e 165.º, n.º 1, da CRP), vise a salvaguarda de outro direito ou interesse constitucionalmente 
protegido, for necessária, adequada e proporcional para o efeito a atingir, tiver carácter geral e abstracto, sem efeito 
retroactivo e não diminuir a extensão do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais - Cfr. Acs n.ºs 155/2007, de 
2.3.2007 e 340/2013, de 17.6.2013, respectivamente. 

Tomando por referência que os arguidos foram pronunciados pela Relação, revogando este Tribunal superior o despacho 
de não pronúncia da autoria da M.ª juiz de instrução, estando em causa a averiguação em sede de instrução da eventual 
responsabilidade criminal por crime de falsificação de documento, pela prática de crime de desobediência ante a recusa na 
prestação de autógrafos, é de primeira evidência destacar que essa recolha não equivale à confissão do delito, à sua auto-
incriminação, à sua inculpação, ademais podendo, em caso de prestação, o arguido dissimular o seu modelo de escrita 
manual, impossibilitando ou tornando extremamente difícil o fim a que propunha, constituindo “obstrution on justice“, no 
direito americano. 

A controvérsia, nas palavras textuais do Exm.º Procurador Geral-Adjunto neste STJ, sobre o exacto conteúdo e extensão 
do princípio do direito à não auto-incriminação, mormente no que diz respeito à possibilidade de utilização do arguido como 
meio de prova – quer por declarações quer por sujeição a outras formas de obtenção de prova –, tem de ser dirimida pela 
via da compatibilização ou concordância prática dos interesses em jogo, com salvaguarda dos direitos ou interesses de valor 
social e constitucional prevalecente e apelo ao princípio da necessidade (art. 18.º, n.º 2 da CRP), o que não vai, dizemos, ao 
encontro de uma proibição absoluta da prestação de autógrafos. 

[…] 
A ordem de prestação de autógrafos, emanada do Exm.º Magistrado do M.ºPº, no uso de um poder legal, de direcção do 

inquérito, não lhe estava vedada, era legítima pois se mostrava necessária e proporcionada ao fim em vista de apuramento 
de eventual responsabilidade por crime grave, como é o de falsificação, incorrendo os arguidos na prática de crime de 
desobediência […] 
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DR 203, 1.ª Série, de 21-10-2014: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
Nota: ver, acima, o Ac. do TC 340/2013, e os Acs. do TC 228/2007 e 155/2007, em nota ao art.º 126.º 
 

4- Acórdãos do STJ 
 

A audição do condenado, imposta pelo n.º 4 do art. 125.º, do Código de Execução das Penas e Medidas Privativas de 
Liberdade, aprovado pela Lei n.º 115/2009 de 15 de outubro, deve ser presencial. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 09-04-2015, proc. n.º 579/12.4TXPRT-A.P1-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/324687d6ce31ef9280257e500037ea99?OpenDocument
) 

I - O direito ao recurso inscreve-se no leque dos direitos fundamentais do arguido, no art.º 32.º, da CRP, e foi consagrado 
pela revisão constitucional de 1997, enquanto afirmação de um «due process of law”, já que o Estado não deve limitar-se a 
afirmar a sua superioridade sobre o condenado, detendo o poder punitivo, sem assegurar àquele o direito ao reexame da 
questão por um outro tribunal, situado num plano superior, oferecendo garantias de defesa e imparcialidade. 

II - A nossa jurisprudência e a doutrina são unânimes em reconhecer que a lei reguladora da admissibilidade do recurso é 
a vigente na data em que é proferida a decisão recorrida – lex temporis regit actum – e isto porque as expectativas 
eventualmente criadas às partes ao abrigo da lei antiga se dissiparam face à lei nova, não havendo que tutelá-las, «não 
tinham razão de ser”. 

III -Importa, no entanto, distinguir, para efeitos de aplicação da lei processual no tempo, entre regras que fixam as 
condições de admissibilidade do recurso e as que se limitam a regular as formalidades de preparação, instrução e 
julgamento do recurso, estas, sem margem para dúvida, de imediata aplicação. 

IV -No âmbito dos direitos inscritos do arguido inclui-se o direito de recorrer de todas as decisões que lhe sejam 
desfavoráveis – art.º 61.º, n.º 1, al. i), do CPP –, mas o preceito não declara quando nasce o direito ao recurso em concreto, 
mas porque o arguido, na dinâmica processual, pode deixar de o ser, pode ser absolvido ou ver extinto o procedimento 
criminal, aquele direito só desponta reunidos que surjam os indispensáveis pressupostos, concentrados na forma e 
momento de emissão de decisão desfavorável. 

V - Por isso, que a simples pendência do processo à data da entrada em vigor da lei nova, atentas as vicissitudes 
processuais a que está sujeito o estatuto do arguido, não assegura, sem mais, desligadamente da decisão, de forma 
automática, o direito ao recurso. 

VI -A condição estatutária de arguido é, pois, oscilante, materializando-se individualizadamente por fases, momentos e 
atitudes processualmente relevantes e não estaticamente, em termos tais que se no momento em que da decisão de 
condenação do arguido é admissível recurso, a ela se atenderá, concedendo-se-lho; diversamente se lho recusar será de lho 
negar. 

VII - Este o pensamento que atravessa, constituindo a espinha dorsal, o Acórdão de Fixação de Jurisprudência, do Pleno 
das Secções Criminais deste STJ, sob o n.º 4/2009, de 18-02-09, DR n.º 55, I Série, de 19-03-09, segundo o qual, tendo em 
apreço as alterações introduzidas pela Lei 48/07, de 29-08, se a decisão da Relação é proferida após a entrada em vigor de 
tais alterações, mas ao abrigo da lei vigente na data da emissão da decisão da 1.ª instância, é admissível o recurso, por se 
tratar de infracção punível com prisão excedente a 8 anos, mesmo que a Relação a confirme, nos termos do art.º 400.º, n.º 
1, al. f), do CPP, deve sob pena de supressão de um grau de recurso, afectando sensivelmente um direito que nascera na 
sua esfera jurídica, manter-se-lhe esse direito. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 21-10-2009, proc. n.º 306.º/07.8GEVFX.L1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5885978fc267334d8025765e0055144d?OpenDocument
) 

 
I - O direito ao recurso está inscrito na CRP como direito fundamental (processual, garantia de defesa) inerente ao 

respectivo titular, que, como outro direito fundamental, obriga o Estado à criação de meios de concretização e efectivação 
processual, mas o respectivo exercício, como direito pessoal próprio, não é imposto ao titular: a construção do direito 
impõe a criação de condições de exercício, mas a efectivação em concreto não pode ser imposta ao respectivo titular. 

II - A definição processual do direito consta, também por este modo, do estatuto dos sujeitos processuais, sendo que, 
relativamente ao arguido, o direito ao recurso das decisões que lhe sejam desfavoráveis está inscrito no art.º 61.º, n.º 1, al. 
i), do CPP. 

III - Construído como direito, o seu exercício, uma vez verificados os pressupostos processuais de admissibilidade, 
depende inteiramente da vontade do respectivo titular, que avaliará as condições, meios, probabilidades, perspectivas, ou 
vantagens para decidir sobre se pretende exercer, ou não, o respectivo direito. 

IV - Mas, na lógica da construção do direito com garantia inerente ao respectivo estatuto processual, a faculdade, livre e 
responsável, do exercício vai de par com a disponibilidade do direito e com a consequente possibilidade de não exercício, 
quer pelo esgotamento dos prazos, quer pela desistência se posterior juízo for mais conforme à vontade e à perspectiva do 
titular sobre o melhor modo de regular o exercício dos seus direitos. 

V - A faculdade de desistência, que está inscrita na construção conceptual do direito (quem pode exercer pode deixar de 
exercer), só terá que ceder perante disposição expressa que, perante outros interesses processuais, designadamente pela 
aquisição de estabilidade da fase do recurso com a intervenção de outros sujeitos processuais, limite o uso de tal faculdade. 

VI - É apenas nesta perspectiva que se compreende e deve ser interpretado o disposto no art.º 415.º do CPP, quando 
estabelece um termo ad quem da admissibilidade da desistência. Inserida, porém, neste contexto, a disposição não pode 
ser entendida como concedendo um direito (o direito ao recurso existe como integrante do estatuto do sujeito processual, 
inerente à construção do próprio direito), mas como limitadora de uma faculdade, devendo, por isso, ser estritamente 
interpretada, sem alargamento a situações que não estejam directamente previstas. 

VII - Por isso, a circunstância de a disciplina do recurso de revisão não conter disposição que remeta, em geral, para os 
recursos ordinários, incluindo o art.º 415.º do CPP, não pode ter o sentido, amplificado, de retirar ao titular do direito ao 
recurso a faculdade de exercício negativo, incluindo a desistência. 

VIII - O art.º 415.º do CPP não dispõe sobre o exercício do direito ou a consagração de uma faculdade de desistir, mas 
sobre limites processuais do exercício em face de estádio de desenvolvimento da instância de recurso e da estabilidade da 
instância. 

IX - Por outro lado, os interesses que fundamentam a existência do recurso de revisão, que está consagrado como direito 
constitucional individual (interesses da justiça, tendo em consideração, porém, a excepcionalidade da perturbação da 
estabilidade do caso julgado e da consequente segurança), vão no sentido da manutenção da estabilidade quando o 
interessado vem expressamente admitir, em fase prévia do recurso, após melhor ponderação, que não se verificam ou 
subsistem os pressupostos em que primeiro fundamentou a petição de recurso. 

https://dre.pt/application/file/58512485
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/51e3488081f4667680257dff004fade5?OpenDocument
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130340.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20070228.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20070155.html
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/324687d6ce31ef9280257e500037ea99?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/324687d6ce31ef9280257e500037ea99?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5885978fc267334d8025765e0055144d?OpenDocument
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Luís Figueira - Carla Jobling - JurIndex3 - CPP Anotado 

185 

 

X - A disponibilidade e lealdade processual do interessado e titular do direito de recorrer não poderá reverter contra 
este, obrigando ao prosseguimento do recurso que o titular do direito, em juízo actual, entende não ter fundamento. 

XI - É, assim, de julgar válida a desistência do recurso de revisão formulada em fase preliminar, anteriormente a qualquer 
diligência ordenada nos termos do art.º 453.º, n.º 1, do CPP. 

(Acórdão do STJ de 28-05-2008, proc. n.º 08P1523, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/09b12760c58f2f9c8025746a0056fa85?OpenDocument) 

 
I -No domínio da legislação processual penal anterior à Lei 48/2007, de 29-08, não era exigida a audição do arguido antes 

de se declarar a excepcional complexidade do processo. 
II - Tal exigência não decorria, nomeadamente, do art.º 61.º, n.º 1, al. b), do CPP, que conferia – tal como após a referida 

Lei 48/2007 continua a conferir – ao arguido o direito de ser ouvido em qualquer fase do processo pelo tribunal ou pelo 
juiz de instrução, sempre que eles devessem tomar qualquer decisão que pessoalmente o afectasse. 

III -Só agora o legislador, com a Lei 48/2007, entendeu consignar a exigência específica de audição prévia do arguido 
antes de se declarar a excepcional complexidade do processo, e não só do arguido, também do assistente, o que significa 
que, na declaração de excepcional complexidade não está em causa apenas um específico direito do arguido que decorra 
imediata e limpidamente do disposto no referido art.º 61.°, n.º 1, al. b). 

IV -O facto de a nova lei exigir um pressuposto para a validade do acto que a lei anterior não exigia não torna 
retroactivamente nulo (se é que de nulidade se trata) o acto praticado validamente à sombra daquela lei. 

V - O art.º 5.º do CPP estatui que a lei nova é de aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos actos realizados na 
vigência da lei anterior (n.º 1); e que a lei nova não se aplica imediatamente aos processos iniciados anteriormente à sua 
vigência, quando da sua aplicação possa resultar agravamento sensível e ainda evitável da situação processual do arguido, 
nomeadamente uma limitação do seu direito de defesa [n.º 2, al. a)]. 

VI -Daqui decorre, por um lado, a manutenção dos efeitos da declaração de excepcional complexidade anteriormente 
produzida (elevação dos prazos de prisão preventiva) e, por outro, que aplicando-se imediatamente a lei nova, porque, em 
vez de trazer agravamento da situação processual do arguido, acarreta a sua atenuação, o prazo de prisão preventiva até 
que haja condenação em 1.ª instância, tendo em conta a declaração de excepcional complexidade, é de 2 anos e 6 meses, 
em vez dos 3 anos que decorriam de idêntica situação prevista na lei anterior. 

VII - Deve ser, por isso, indeferida a providência de habeas corpus fundada na circunstância de ter sido declarada a 
excepcional complexidade do processo por despacho proferido anteriormente a 15-09 passado, sem audição prévia do 
arguido. 

VIII - Se o arguido entendia ser obrigatória, por decorrência do referido art.º 61.°, n.º 1, al. b), a sua audição prévia, antes 
de ser declarada a excepcional complexidade do processo, deveria ter reagido na altura própria, nomeadamente arguindo 
a irregularidade ou mesmo a nulidade correspondente e recorrendo da decisão desfavorável se assim o entendesse. 

IX -Não pode é servir-se do habeas corpus, que é uma providência de carácter excepcional e urgente para reagir contra 
situações de patente prisão ilegal, para atacar de nulo o acto que, declarando a excepcional complexidade do processo, 
elevou automaticamente os prazos de prisão preventiva e que, na altura própria, deixou passar sem ter reagido a ele. 
Assim, o referido despacho fez caso julgado formal. 

X - Mas mesmo que o arguido eventualmente considerasse ou considere que a nulidade que diz ter sido praticada é uma 
nulidade insanável, cognoscível a todo o tempo, então deveria arguí-la ainda no processo principal e não através da 
providência de habeas corpus, que não é meio próprio para isso. 

(Acórdão do STJ de 04-10-2007, proc. n.º 07P3645, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e91a46d4433ee58480257378002d732f?OpenDocument
) 

 
I - O uso do silêncio a perguntas feitas por qualquer entidade, designadamente no decurso do julgamento, não pode 

prejudicar o arguido, pois é um direito consagrado na lei (arts. 61.°, n.º l, al. c), e 343.º, do CPP). 
II - Todavia, ao não falar, o arguido prescinde de poder gozar de circunstâncias atenuantes de relevo, como sejam a 

confissão e o arrependimento. 
III - Por outro lado, embora a mentira do arguido não seja sancionada penalmente, também não é um direito que lhe 

assiste, pelo que a tentativa de enganar a investigação e de prejudicar gravemente outra pessoa cuja responsabilidade é 
menor representa uma conduta processual censurável. 

(Acórdão do STJ de 24-10-2006, proc. n.º 06P3163, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d770ec93500680d080257259004d4bc7?OpenDocument
) 

 
Entre os direitos processuais de que o arguido goza em qualquer fase do processo refere o artigo 61.º n. 1.º do CPP, é «o 

de estar presente aos actos processuais que directamente lhe disserem respeito, devendo tais actos ser entendidos como 
todos aqueles relativamente aos quais vale em geral o princípio da contraditoriedade entre os vários intervenientes. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00036160, de 29-10-1997, proc. n.º 97P414, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3ca8a6ad7bdbddfc802568fc003baaec?OpenDocument) 

 
I - A decisão que indefere o pedido de realização de actos que dependam de serem necessários, é recorrível, se o juízo de 

necessidade for de formular em função de critérios legalmente definidos. 
II - O direito reconhecido no artigo 61.º, n. 1, alínea f), do CPP, não é absoluto e indiscriminado, antes deverá ser 

exercido dentro dos moldes em que outras normas o regulamentem. 
III - O pedido de reinquiração formulado em instrução, sem que se refira qualquer irregularidade formal das inquirições 

feitas no inquérito e sem se dizer que novos dados se pretende obter, bem como o de novas inquirições de testemunhas 
em que se não diz sobre que pontos deve recair, e pedidas em termos que não deixam o juiz avaliar se devem, ou não, ser 
levadas a cabo, caem na previsão do n. 1 do artigo 291.º do CPP, onde se dá àquele o poder de indeferir a realização de 
diligências que não interessem à instrução. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00033136, de 13-11-1996, proc. n.º 048755, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/32ddbd7cea2494e8802568fc003b84da?OpenDocument
) 

 
5- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRC de 9-09-2015 : O estatuto de arguido compreende um conjunto de regras, de direitos e deveres, que o irão 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/09b12760c58f2f9c8025746a0056fa85?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e91a46d4433ee58480257378002d732f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e91a46d4433ee58480257378002d732f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d770ec93500680d080257259004d4bc7?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d770ec93500680d080257259004d4bc7?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3ca8a6ad7bdbddfc802568fc003baaec?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/32ddbd7cea2494e8802568fc003b84da?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/32ddbd7cea2494e8802568fc003b84da?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/4844a6bedfbb776780257ec00034c852?OpenDocument
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acompanhar durante todo o processo. Esses direitos são, brevitatis causa, os direitos de presença, de audição, ao silêncio, a 
defensor, de intervenção e à informação. 

 
Ac. TRL de 25-09-2014 : I. A confirmação à autoridade policial de falsa identificação entretanto prestada por outrem 

integra o crime de «falsas declarações», previsto no art.º 348.º-A, do Código Penal. 
II. O direito de não responder a perguntas feitas, conforme art.º 61.º, n.º 1, al. d), do Cód. Proc. Penal, pressupõe a prévia 
constituição de arguido e a imputação de factos pessoais. 
III. Quem ainda não é arguido não tem o direito de ser assistido por defensor. 

 
Ac. TRE de 25-02-2014 : 1. Quando o arguido opta, em julgamento, pela não prestação de declarações sobre os factos 

imputados, não viola o direito ao silêncio a circunstância de o tribunal ponderar na sentença, em sede de determinação da 
pena, a «ausência de arrependimento». 
2. A prova do arrependimento não se faz apenas por declarações de arguido, e o direito ao silêncio, uma vez exercido, não 
impõe que o tribunal, por sua vez, «silencie» na sentença aquela circunstância ou a ausência dela. 

 
I.º A presença e a participação na audiência é, simultaneamente, um direito e um dever do arguido (art.º 61, do Código 

de Processo Penal), decorrendo do n.º 6, do art.º 32, da Constituição da República Portuguesa, que a possibilidade de 
realização da audiência na ausência do arguido está estritamente ligada à garantia dos direitos de defesa, em especial do 
direito ao contraditório, cujo exercício pleno reclama a sua comparência na audiência; 

II.º Tendo o arguido prestado termo de identidade e residência, sendo regularmente notificado da data designada para a 
realização da audiência, desde que esteja representado por defensor, faltando, mesmo que justificadamente, se o tribunal 
considerar que a sua presença desde o início não é indispensável, não existe motivo para que não se inicie a audiência na 
data marcada; 

III.º Decorrendo a audiência na ausência do arguido, o requerimento do defensor para que o arguido seja ouvido tem de 
ser formulado até ao seu encerramento; 

IV.º Decidindo o juiz que, apesar da ausência do arguido, a audiência prosseguiria por não considerar imprescindível a 
sua presença desde o início, produzida a prova e encerrada a discussão, com designação de data para leitura da sentença, 
não pode o arguido, depois daquele encerramento, requerer que lhe seja dada oportunidade para prestar declarações em 
audiência; 

V.º Apesar de não considerar absolutamente indispensável a presença do arguido no início da audiência, o juiz 
presidente tem de tomar as medidas necessárias e legalmente admissíveis para obter o seu comparecimento; 

VI.º Iniciando-se e prosseguindo a audiência na ausência do arguido, mas sem que, previamente, tenham sido tomadas 
as medidas necessárias e legalmente admissíveis para obter a sua comparência, comete-se a nulidade insanável prevista no 
art.º 119, al.c), com as consequências previstas no art.º 122, n.º s 1 e 2, do Cód. Proc. Penal. 

(Acórdão do TRL, de 05-07-2011, proc. n.º 515/06.7PBLRS.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/672af679f1d41b23802578d400318cc3?OpenDocument) 

 
Ac. TRL de 17-02-2010, CJ, 2010, T1, pág. 143: II. Tendo o recorrente sido notificado pela PSP para ser inquirido no 

inquérito, numa altura em que já estava junta aos autos procuração a favor de advogada, esta devia ter sido notificada 
para estar presente, quanto mais não fosse a partir do momento em que a PSP interrompeu a inquirição, constitui o 
recorrente como arguido, fê-lo prestar termo de identidade e residência e passou a tomar-lhe declarações nesta qualidade. 

III. Como não se tratava, porém, de nenhum caso em que fosse obrigatória a nomeação de defensor, o acto praticado 
não enferma da nulidade insanável prevista na alínea c) do artº 119º do CPP, padecendo de uma mera irregularidade. 

 
1. O perigo de fuga, em interpretação em sentido restrito, este é entendido como o acto de abandonar precipitadamente 

um local para evitar uma ocorrência desfavorável, abandono relacionado com a atitude de pretender sumir-se e procurar 
um esconderijo (e onde aquele que assim age conta não vir a ser descoberto). 

2. Os conceitos de fuga, e de perigo de fuga têm sentido mais amplo, traduzindo, “v.g.”, 
desaparecimento/desconhecimento de paradeiro, estando, de resto, associados a incumprimento das obrigações de 
disponibilidade e comparência impostas pela lei adjectiva penal. 

3. a) O recorrente (condenado a pena de 10 anos e 6 meses de prisão, por decisão não transitada em julgado, e cuja, 
provada, actividade lhe terá gerado “consideráveis lucros económicos”, dispondo “de contactos no estrangeiro, 
designadamente Brasil, Espanha e Colômbia”) esteve, por estes autos, até à decisão revidenda, preso preventivamente, 
pelo que a sua apresentação em actos processuais foi sempre coactiva (cf. Código de Processo Penal, artigo 61.º, n.º 3, 
alíneas a), c) e d). 

b) Essa presença e disponibilidade (do arguido), que a inclusão do perigo de fuga, como primeiro dos fundamentos de 
imposição de uma medida de coacção, visa assegurar, são, por diversas razões, necessárias para o normal desenvolvimento 
do processo penal, desde logo criação de condições para que a decisão (que vier a ser tomada), se confirmativa da 
condenação, privativa da liberdade, se possa tornar efectiva, e diligências de prova que possam, ainda, vir a ser ordenadas. 

4. Para aplicação de medida de coacção, a aferição dos perigos é efectuada em concreto e no momento da aplicação da 
medida – não vinculando decisão anterior nova apreciação, em momento diferente, da situação (para lá de se poder falar 
na aplicação de medidas de coacção menos gravosas que a existente – e não analisando se a existente podia, ou não, 
continuar – e de uma coisa ser o arguido estar preso, outra, a vigente, ser a sua, ordenada, libertação). 

5. Não existe violação dos princípios da adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, por as medidas aplicadas serem 
adequadas às exigências cautelares que o caso requer, sendo aptas a responder ao perigo de fuga que, como se analisa, 
existe (e com a intensidade com que ele se manifesta) – Código de Processo Penal, artigo 193.°, n.°1, primeira parte. 

(Acórdão do TRL, de 05-02-2009, proc. n.º 435/2009-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/bfac9a6c65387aa780257583004339af?OpenDocument) 

 
I – A nossa lei adjectiva penal impõe a defesa técnica (arts. 61.º, 62.º e 64.º, do CPP), não obstante o disposto no art.º 

6.º, n.º 3, al. c), da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, o que tem sido entendido pelo TC como perfeitamente 
harmónico com a Constituição da República. 

II – Despacho de expediente é aquele que o juiz tem de proferir para assegurar o andamento regular do processo de 
harmonia com a lei. Trata-se de sinal meramente interno que se reporta às relações entre o juiz e a secretaria judicial, ou 
que diz respeito tão-somente à tramitação do processo, sem ofender os direitos das partes ou de terceiros. 

III – Esse despacho não admite recurso – art.º 400.º, n.º 1, al. a), do CPP – na medida em que, pela sua própria natureza, 
não é susceptível de ofender direitos processuais das partes ou de terceiros. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5232e824282a207180257d5e0036e05f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/c593aeb6e0b6833280257c9300433a4a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/672af679f1d41b23802578d400318cc3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/bfac9a6c65387aa780257583004339af?OpenDocument
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IV – Não pode ser considerado de mero expediente e, por isso, é recorrível o despacho que, após debate instrutório, 
indeferiu requerimento subscrito pelo arguido, no qual este invocava irregularidade processual, por não ter sido até então 
pessoalmente notificado da acusação que contra ele fora deduzida. 

V – A regra que permite aos advogados advogarem em causa própria é inaplicável aos casos em que o advogado é, ele 
próprio, arguido em processo penal, porque os poderes que por lei são conferidos ao defensor não são harmonizáveis com 
a posição de arguido. 

VI – A falta de notificação pessoal da acusação ao arguido constitui mera irregularidade processual, sanável se não for 
arguida dentro do prazo. 

(Acórdão do TRL, de 14-03-2007, proc. n.º 1270/2007-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1c2a309da89bd2ef802572ab003addba?OpenDocument
) 

 
Os direitos de intervenção do arguido no processo penal não são irrestritos e tal resulta dos princípios gerais do direito e 

designadamente dos art.º s 12.º (consagrando o princípio da universalidade de direitos e deveres), 13.º (princípio da 
igualdade) e 18.º, n.º 2 (limites da força jurídica dos direitos liberdades e garantias), da CRP: os direitos e deveres de todos 
têm de compatibilizar-se entre si (é uma das vertentes do princípio da concordância prática) e há que garantir uma efectiva 
igualdade aos vários intervenientes nos litígios, o que cumpre ao Estado, através dos seus vários agentes, no caso aos 
tribunais; depois, é a própria CRP que admite restrições aos direitos liberdades e garantias que consagra, limitando-as 
contudo “…ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos”, exigindo-se pois 
e mais uma vez a intervenção do Estado e seus agentes nessa salvaguarda. 

Cumpre ao tribunal dirigir o processo em ordem a obter as finalidades que lhe são próprias e, designadamente, fazendo 
com que ele se contenha nos termos do seu previamente definido objecto. 

De acordo com o art.º 61.º, n.º 1- f) do CPP, mesmo nas fases do inquérito e da instrução as ofertas de prova e os 
requerimentos de diligências, podem ser recusados por quem dirige o processo, como evidentemente resulta dos termos 
da norma: diz a lei que o arguido pode intervir, “oferecendo” e “requerendo” o que se afigurar “necessário”, logo atribui 
forçosa e logicamente ao destinatário de tais actos – o tribunal - o poder de os recusar se não se revestirem de interesse 
ou necessidade. 

A fundamentação de despacho remete em grande parte para a anterior promoção do M.º P.º, reproduzindo-a de forma 
expressa, compreende-se que tenha sido organizada dessa maneira, até em atenção às circunstâncias em que teve de ser 
elaborado, isto é perante um incidente suscitado em audiência de julgamento, onde é sempre desejável a sua rápida 
resolução. Assim sendo, usou-se de uma técnica que privilegiou a economia processual, mas que não ofendeu nenhuma 
regra essencial de direito, designadamente a dos art.º s 97.º, n.º 4 do CPP e 205.º, n.º 1 da CRP. 

O indeferimento da junção de documentos tem a ver com o exercício dos poderes de direcção do tribunal, 
designadamente circunscrevendo a produção de prova àquilo que efectivamente tenha a ver com a descoberta da verdade 
e a boa decisão da causa, nos termos do art.º 340.º, do CPP. 

(Acórdão do TRL, de 12-07-2006, proc. n.º 1688/2006-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/59f9c354ab9d2b94802572050051cd08?OpenDocument
) 

 
1 - Não tendo sido salvaguardado o direito de audição do arguido/recorrente violou-se o art.º 61.º do C.P.P. uma vez 

que a decisão de revogar a suspensão da execução da pena decisão é uma decisão que, obviamente, o afecta. 
2 – Acresce que o tribunal também não fundamentou aquela decisão em termos de se afirmar que não foram 

alcançados, no caso concreto os objectivos que determinaram a aplicação da medida de suspensão da execução da pena, 
que no caso visava a prática de crimes de condução sem habilitação legal. 

3 – É, pois, nula a decisão sob recurso e, face à argumentação defendida pelo recorrente (analfabetismo e debilidade 
física que o impediram, naquele prazo, de obter aprovação em exame de condução), decide-se prorrogar o prazo de 
suspensão da execução da pena, por mais um ano. 

(Acórdão do TRL, de 21-12-2004, proc. n.º 6919/2004-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79bf71d2924b66d780256faf0050b8fe?OpenDocument) 

 
I - Nos termos do artigo 61, n. 1, al. a), do CPP, o arguido goza em qualquer fase do processo e salvas as excepções da 

Lei, do direito de estar presente aos actos processuais que directamente lhe disserem respeito. 
II - Só que, de acordo com o artigo 86.º do mesmo código, há que conjugar esta prerrogativa do arguido com o princípio 

do segredo de justiça que informa o processo penal e que vigora até à decisão instrutória ou, se a instrução não tiver lugar, 
até ao momento em que já não pode ser requerida. 

III - Daí que o arguido possa não estar presente nas diligências realizadas sob direcção do Ministério Público na fase de 
inquérito. 

(Acórdão do TRL, de 05-03-1996, proc. n.º 0001175, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0e4aa446f6e40cc9802568030004459d?OpenDocument) 

 
6- Doutrina online 
 

Paulo de Sousa Mendes, Nemo Tenetur e a Transmissibilidade da Prova Entre Procedimentos, CEJ, 2016. 
Extracto do texto: 
Em síntese e como proposta de interpretação conforme à Constituição (CRP) do Código dos Valores Mobiliários: 
1. Aplicação do princípio nemo tenetur se ipsum accusare, em função do artigo 32.º/1 CRP, seja no âmbito do processo 

de supervisão preventiva, do processo sancionatório de mera ordenação regulatória ou das averiguações preliminares, não 
obstante os deveres de informação e de colaboração de quaisquer pessoas sujeitas aos poderes de supervisão do 
regulador. 

2. Sempre que o regulador solicitar, por escrito, documentos e outras informações a intermediários financeiros ou 
quaisquer outras pessoas, singulares ou coletivas, o pedido deve ser instruído com os seguintes elementos: 

a) A base jurídica, a qualidade em que o destinatário é solicitado a transmitir informações e o objetivo do pedido; 
b) A indicação de que o incumprimento do pedido constitui desobediência; 
c) A indicação de que a informação e a documentação assim obtidas podem ser utilizadas como meio de prova em 

eventual processo contraordenacional ou penal. 
3. Sempre que o regulador inquirir intermediários financeiros ou quaisquer outras pessoas, singulares ou coletivas, 

devem ser verificados os seguintes pressupostos: 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1c2a309da89bd2ef802572ab003addba?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1c2a309da89bd2ef802572ab003addba?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/59f9c354ab9d2b94802572050051cd08?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/59f9c354ab9d2b94802572050051cd08?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79bf71d2924b66d780256faf0050b8fe?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0e4aa446f6e40cc9802568030004459d?OpenDocument
https://elearning.cej.mj.pt/mod/folder/view.php?id=17946
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a) A base jurídica, a qualidade em que o destinatário é solicitado a transmitir informações e o objetivo do inquirição; 
b) A indicação de que a recusa de depoimento constitui desobediência; 
c) A indicação de que a pessoa sujeita ao dever de informação pode recusar responder a perguntas que impliquem um 

perigo de ação contraordenacional ou penal contra si mesma; 
d) A indicação de que a informação e a documentação assim obtidas podem ser utilizadas como meio de prova em 

eventual processo contraordenacional ou penal; 
e) A pessoa tem de ser informada acerca dos seus direitos de recusa de informação e ainda de que poderá consultar 

um advogado à sua escolha, inclusive antes de ser inquirida ou interrogada. 
4. Tradição dos autos das averiguações preliminares para o MP, caso concluam pela notícia do crime, além de se 

“remete[r] os elementos relevantes à autoridade judiciária competente” (artigo 386.º CdVM). 
5. Possibilidade de controlo externo pelo MP das decisões de arquivamento de averiguações preliminares, em obediência 

aos princípios da separação de poderes e da legalidade. 

 
Artigo 62.º 
Defensor 
1 - O arguido pode constituir advogado em qualquer altura do processo. 
2 - Tendo o arguido mais de um defensor constituído, as notificações são feitas àquele que for 

indicado em primeiro lugar no acto de constituição. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 62.º 
(Defensor) 
1 - O arguido pode constituir advogado em qualquer altura do processo. 
2 - Nos casos em que a lei determinar que o arguido seja assistido por defensor e aquele o não tiver constituído ou o não 
constituir, o juiz nomeia-lhe defensor, de preferência advogado ou advogado estagiário; mas o defensor nomeado cessa 
as suas funções logo que o arguido constituir advogado. 
3 - Nos casos previstos nos artigos 64.º, n.º 1, alínea c), e 143.º, n.º 2, a nomeação referida no número anterior pode ser 
feita pelo Ministério Público. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 62.º 
[...] 
2 - Nos casos em que a lei determinar que o arguido seja assistido por defensor e aquele o não tiver constituído ou o não 
constituir, o juiz nomeia-lhe advogado ou advogado estagiário, mas o defensor nomeado cessa funções logo que o 
arguido constituir advogado. Excepcionalmente, em caso de urgência e não sendo possível a nomeação de advogado ou 
de advogado estagiário, poderá ser nomeada pessoa idónea, de preferência licenciada em Direito, a qual cessa funções 
logo que seja possível nomear advogado ou advogado estagiário. 
3 - A nomeação referida no número anterior pode ser feita: 
a) Nos casos previstos no artigo 64.º, n.º 1, alínea c), pelo Ministério Público ou por autoridade de polícia criminal; 
b) Nos casos previstos nos artigos 64.º, n.º 3, e 143.º, n.º 2, pelo Ministério Público. 
4 - Tendo o arguido mais do que um defensor constituído, as notificações são feitas àquele que for indicado em primeiro 
lugar no acto de constituição. 

- Lei n.º 30-E/2000, de 20/12 
Artigo 62.º 
[...] 
2 - Nos casos em que a lei determinar que o arguido seja assistido por defensor e aquele o não tiver constituído ou o não 
constituir, o juiz nomeia-lhe advogado ou advogado estagiário, mas o defensor nomeado cessa funções logo que o 
arguido constituir advogado. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 62.º 
[...] 
1 -...  
2 - (Revogado) 
3 - (Revogado) 
2 - Tendo o arguido mais de um defensor constituído, as notificações são feitas àquele que for indicado em primeiro lugar 
no acto de constituição. 
 

2- Acórdãos do TC 
 

578/2001 
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 61.º, 62.º e 64.º, todos do diploma adjectivo criminal, 

quando interpretados por forma a que deles decorra que em processo crime é imposto que ao arguido seja nomeado um 
advogado, dessa arte decorrendo também que ao dito arguido é vedado representar-se a si mesmo, ainda que entenda 
que essa «auto-representação» seja a melhor forma de assegurar a sua defesa. 

 
512/1998 
Não julga inconstitucionais a normas da alínea d) do n.º 1 do artigo 61.º e do n.º 2 do artigo 62.º, ambos do CPP, 

interpretados como admitindo a nomeação de defensor oficioso sem antes o magistrado judicial perguntar formal e 
solenemente ao arguido se tinha advogado. 

Nota: ver notas ao artigo anterior. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20010578.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19980512.html
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3- Acórdãos do STJ 
 

I - Com a entrada em vigor da Lei 49/2004, de 24-08, firmou-se o entendimento que o advogado arguido carece de 
constituir outro advogado que o defenda, atendendo que o exercício da advocacia é incompatível com qualquer cargo, 
função ou actividade que afectem a isenção, independência e dignidade da função, idêntica disciplina se impondo quando 
seja arguido um magistrado. 

II - Na fase de recurso é obrigatória a assistência de arguido por advogado, sob pena de nulidade insanável –arts. 119.º, 
al. c), 62.º, e 64.º, al. d), do CPP – vício que ocorre com o oferecimento de requerimento com motivação de recurso pela 
pena de arguido que seja também advogado. 

III - Porém, tendo sido proferido acórdão em 1.ª instância, com declaração de depósito nele aposta e sendo a motivação 
de recurso subscrita pelos arguidos, mas da mesma figurando a assinatura de outro causídico, a quem os arguidos 
conferiram procuração com poderes para interpor recurso, ratificando o processado, a apontada nulidade não se comunica 
ao seu advogado constituído, em obediência à regra utile non vitiatur e ao princípio do maior aproveitamento dos actos 
processuais. 

IV- A notificação para os fins do art.º 417.º, n.º 2, do CPP deve ser endereçada ao defensor do arguido, por a ele 
validamente competir a prática do acto processual ─ resposta ─ atendendo ao seu conteúdo e estatuto profissional. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 01-07-2009, proc. n.º 279.º/96.0TAALM.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a14fda0521e33fea802576350056d322?OpenDocument) 

 
I - O defensor é um elemento essencial à administração da justiça e um verdadeiro órgão de administração desta, o que 

significa que exerce também uma função pública, no interesse geral, que ultrapassa o interesse particular do arguido. 
II - A posição jurídica de defensor no processo não depende da qualidade de advogado constituído ou defensor 

nomeado: estas são modalidades de nomeação, de designação, do órgão de defesa, mas não afectam a igualdade da 
posição jurídica (cf. art.º 62.º do CPP). 

III - Tendo o defensor sido nomeado e mantido o exercício da sua representação e assistência de forma regular, uma 
superveniente crise nas suas relações com a Ordem que integra, e sequente aplicação de sanção (de suspensão) por esta, é 
patologia que só reflexamente poderá ter repercussão no processo penal, e de forma alguma se poderá afirmar que se 
trata de uma situação de falta de advogado relevante como nulidade principal. 

(Acórdão do STJ de 18-10-2006, proc. n.º 06P2536, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fcbfaa46c8ef2d6c8025727900586f11?OpenDocument) 

 
4- Acórdãos do TR 
 

Ac. TRL de 25-09-2014 : I. A confirmação à autoridade policial de falsa identificação entretanto prestada por outrem 
integra o crime de «falsas declarações», previsto no art.º 348.º-A, do Código Penal. 
II. O direito de não responder a perguntas feitas, conforme art.º 61.º, n.º 1, al. d), do Cód. Proc. Penal, pressupõe a prévia 
constituição de arguido e a imputação de factos pessoais. 
III. Quem ainda não é arguido não tem o direito de ser assistido por defensor. 

 
Ac. TRL de 21-10-2009, CJ, 2009, T4, pág. 144: I. Em princípio, existindo procuração passada a mais do que um Advogado, 

estando um deles impedido de praticar o acto em causa, pode o mesmo ser praticado pelo outro, não ocorrendo, pois, 
situação de justo impedimento que permita a prática do acto para além do prazo legal. 
II. Só assim não será se se alegar e provar que o outro Advogado, além do inicialmente impedido, ficou também ele 
impossibilitado de praticar o acto, por razões a nenhum deles imputáveis. 

 
I – A nossa lei adjectiva penal impõe a defesa técnica (arts. 61.º, 62.º e 64.º, do CPP), não obstante o disposto no art.º 

6.º, n.º 3, al. c), da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, o que tem sido entendido pelo TC como perfeitamente 
harmónico com a Constituição da República. 

V – A regra que permite aos advogados advogarem em causa própria é inaplicável aos casos em que o advogado é, ele 
próprio, arguido em processo penal, porque os poderes que por lei são conferidos ao defensor não são harmonizáveis com 
a posição de arguido. 

(Acórdão do TRL, de 14-03-2007, proc. n.º 1270/2007-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1c2a309da89bd2ef802572ab003addba?OpenDocument
) 

 
Artigo 63.º 
Direitos do defensor 
1 - O defensor exerce os direitos que a lei reconhece ao arguido, salvo os que ela reservar 

pessoalmente a este. 
2 - O arguido pode retirar eficácia ao acto realizado em seu nome pelo defensor, desde que o faça por 

declaração expressa anterior a decisão relativa àquele acto. 
 
Artigo 64.º 
Obrigatoriedade de assistência 
1 - É obrigatória a assistência do defensor: 
a) Nos interrogatórios de arguido detido ou preso; 
b) Nos interrogatórios feitos por autoridade judiciária; 
c) No debate instrutório e na audiência; 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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d) Em qualquer acto processual, à excepção da constituição de arguido, sempre que o arguido for 
cego, surdo, mudo, analfabeto, desconhecedor da língua portuguesa, menor de 21 anos, ou se suscitar a 
questão da sua inimputabilidade ou da sua imputabilidade diminuída; 

e) Nos recursos ordinários ou extraordinários; 
f) Nos casos a que se referem os artigos 271.º e 294.º; 
g) Na audiência de julgamento realizada na ausência do arguido; 
h) Nos demais casos que a lei determinar. 
2 - Fora dos casos previstos no número anterior pode ser nomeado defensor ao arguido, a pedido do 

tribunal ou do arguido, sempre que as circunstâncias do caso revelarem a necessidade ou a 
conveniência de o arguido ser assistido. 

3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, se o arguido não tiver advogado constituído 
nem defensor nomeado, é obrigatória a nomeação de defensor quando contra ele for deduzida a 
acusação, devendo a identificação do defensor constar do despacho de encerramento do inquérito. 

4 - No caso previsto no número anterior, o arguido é informado, no despacho de acusação, de que fica 
obrigado, caso seja condenado, a pagar os honorários do defensor oficioso, salvo se lhe for concedido 
apoio judiciário, e que pode proceder à substituição desse defensor mediante a constituição de 
advogado. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 64.º 
(Obrigatoriedade de assistência) 
1 - É obrigatória a assistência do defensor: 
a) No primeiro interrogatório judicial de arguido detido; 
b) No debate instrutório e na audiência, salvo tratando-se de processo que não possa dar lugar à aplicação de pena de 
prisão ou de medida de segurança de internamento; 
c) Em qualquer acto processual, sempre que o arguido for surdo, mudo, analfabeto, desconhecedor da língua portuguesa, 
menor de 21 anos, ou se suscitar a questão da sua inimputabilidade ou da sua imputabilidade diminuída; 
d) Nos recursos ordinários ou extraordinários; 
e) Nos casos a que se referem os artigos 271.º e 294.º; 
f) Nos demais casos que a lei determinar. 
2 - Fora dos casos previstos no número anterior pode o tribunal nomear defensor ao arguido, oficiosamente ou a pedido 
deste, sempre que as circunstâncias do caso revelarem a necessidade ou a conveniência de o arguido ser assistido. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 64.º 
[...] 
1 -... 
f) Na audiência de julgamento realizada na ausência do arguido; 
g) [Anterior alínea f).] 
3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, se o arguido não tiver advogado constituído nem defensor nomeado, 
é obrigatória a nomeação de defensor no despacho de encerramento do inquérito, quando contra ele for deduzida 
acusação. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08, e Dec. Rect. n.º 105/2007, de 09/11 
Artigo 64.º 
[...] 
1 -... 
a) Nos interrogatórios de arguido detido ou preso; 
c) Em qualquer acto processual, à excepção da constituição de arguido, sempre que o arguido for cego, surdo, mudo, 
analfabeto, desconhecedor da língua portuguesa, menor de 21 anos, ou se suscitar a questão da sua inimputabilidade ou 
da sua imputabilidade diminuída; 
2 - Fora dos casos previstos no número anterior pode ser nomeado defensor ao arguido, a pedido do tribunal ou do 
arguido, sempre que as circunstâncias do caso revelarem a necessidade ou a conveniência de o arguido ser assistido. 
3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, se o arguido não tiver advogado constituído nem defensor nomeado, 
é obrigatória a nomeação de defensor quando contra ele for deduzida a acusação, devendo a identificação do defensor 
constar do despacho de encerramento do inquérito. 
4 - No caso previsto no número anterior, o arguido é informado, no despacho de acusação, de que fica obrigado, caso seja 
condenado, a pagar os honorários do defensor oficioso, salvo se lhe for concedido apoio judiciário, e que pode proceder à 
substituição desse defensor mediante a constituição de advogado. 

- Lei n.º 20/2013, de 21/02 
Artigo 64.º 
[...] 
1 -... 
a)... 
b) Nos interrogatórios feitos por autoridade judiciária; 
c) No debate instrutório e na audiência; 
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d) [Anterior alínea c).] 
e) [Anterior alínea d).] 
f) [Anterior alínea e).] 
g) [Anterior alínea f).] 
h) [Anterior alínea g).] 
 

2- Acórdãos do TC 
 

291/2006 
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 64.º, n.º 1, alínea c) do CPP, na parte em que exclui o arguido 

invisual das situações em que é obrigatória a assistência ao arguido pelo seu defensor em todos os actos processuais em 
que aquele esteja presente. 

Extracto da fundamentação: 
O legislador procurou identificar, no preceito que vem questionado, um conjunto de situações em relação às quais é 

possível formular uma presunção no sentido de que, em geral, são susceptíveis de afectar de um modo mais intenso a 
capacidade de compreender o sentido dos actos processuais (será o caso, por exemplo, do analfabeto, do que desconhece 
a língua portuguesa ou do inimputável) e/ou a capacidade de comunicar com o tribunal ou com o órgão de polícia criminal 
(será, designadamente, o caso do que sofre de surdez ou mudez). Ora, a verdade, é que o mesmo não pode dizer-se do 
arguido invisual, em relação ao qual não pode, genericamente, afirmar-se que padece de um défice de compreensão ou de 
comunicabilidade que imponha, por si só, a necessidade da presença, em qualquer acto processual, do seu defensor. E, 
assim sendo, está encontrada uma razão atendível para a distinção, improcedendo consequentemente a alegação de que a 
mesma é arbitrária ou discriminatória e, como tal, violadora do princípio constitucional da igualdade. 

Acresce, no mesmo sentido e de modo igualmente relevante, que o próprio artigo 64º do Código de Processo Penal 
expressamente salvaguarda as hipóteses em que, por força de uma situação de deficiência diferente das enunciadas na 
alínea c) do seu nº 1, se verifique que o arguido tem a sua capacidade de compreensão do sentido do acto processual ou de 
comunicar com o tribunal ou com o órgão de polícia criminal igualmente afectada, ao preceituar no seu n.º 2 que o disposto 
no número anterior não preclude a possibilidade de, oficiosamente ou a solicitação do arguido, lhe ser nomeado defensor 
“sempre que as circunstâncias concretas do caso revelem a necessidade ou conveniência de o arguido ser assistido”. 

Ora, nestas circunstâncias, não se verificando, por um lado, como se viu, em relação ao arguido invisual, as mesmas 
razões que justificam a solução aplicável aos arguidos mencionados naquela alínea c) do n.º 1 do artigo 64º, e, por outro, 
estando sempre assegurada, em qualquer caso, a possibilidade de assistência ao arguido, não se vislumbra qualquer 
violação do princípio constitucional invocado. 

Aliás, embora de modo não decisivo para o juízo de não inconstitucionalidade que aqui se formula, não pode deixar de se 
notar que, no caso dos autos […] o arguido é advogado, o que – como salienta o Ministério Público recorrido – lhe permite, 
seguramente, compensar qualquer eventual “«défice» ou particular «fragilidade» que poderia decorrer da deficiência física 
de que é portador”, garantindo-lhe, designadamente, que “se não encontre «à mercê da autoridade que leva a cabo a 
diligência», podendo facilmente «quebrar» tal «subordinação» com a mera apresentação de um requerimento solicitando a 
assistência de defensor”, coisa que nunca fez. 

 
116/2006, 67/2006 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 281.º em conjunto com o disposto no artigo 64.º do mesmo CPP, 

interpretados no sentido de ser dispensada a assistência de defensor ao arguido no acto em que este é chamado a dar a 
sua concordância à suspensão provisória do processo. 

Extracto da fundamentação: 
O legislador não faz um uso materialmente inadequado da margem de conformação que lhe é outorgada no n.º 3 do 

artigo 32.º da Constituição ao não incluir o acto de concordância pelo arguido com a suspensão provisória do processo no 
elenco daqueles em que taxativamente e sem excepção tem de ser assegurada a presença de defensor (n.º 1 do artigo 64.º 
do Código de Processo Penal). Basta, para que o comando constitucional se considere cumprido, relativamente às situações 
cabíveis no tipo de acto em causa no artigo 281.º, o disposto na cláusula geral do n.º 2 do artigo 64.º do Código de Processo 
Penal que prescreve, além dos casos previstos no número anterior, o poder-dever de o tribunal nomear defensor ao arguido, 
oficiosamente ou a pedido deste, sempre que as circunstâncias do caso revelarem a necessidade ou a conveniência de o 
arguido ser assistido por defensor. 

 
413/2004 
Não julga inconstitucional a norma do n.º 1, alínea a), do artigo 64.º do CPP quando interpretada no sentido de que é 

possível, na sequência de detenção não judicial de arguido, interrogá-lo sem a presença de defensor, em instalações 
policiais de qualquer natureza. 

Extracto da fundamentação: 
O n.º 3 do artigo 32º da Constituição remete para a lei a definição dos casos em que é obrigatória a assistência por 

advogado, o que significa que cabe no âmbito da liberdade de conformação do legislador a selecção das situações em que a 
assistência deve ser obrigatória (sem relevar agora estar a distinguir o advogado de defensor não advogado). E, embora 
seja constitucionalmente exigível que essa selecção seja materialmente adequada à relevância dos diversos actos e fases do 
processo criminal, desde logo por ser condição de garantia dos direitos de defesa do arguido, a verdade é que não se 
encontra razão para que essa obrigatoriedade se imponha ao legislador desde logo no momento do primeiro 
interrogatório não judicial do arguido que se encontre em liberdade. 

 
578/2001 
Não julga inconstitucionais as normas constantes dos artigos 61.º, 62.º e 64.º, todos do diploma adjectivo criminal, 

quando interpretados por forma a que deles decorra que em processo crime é imposto que ao arguido seja nomeado um 
advogado, dessa arte decorrendo também que ao dito arguido é vedado representar-se a si mesmo, ainda que entenda 
que essa «auto-representação» seja a melhor forma de assegurar a sua defesa. 

 
3- Acórdãos do STJ 
 

I - O art. 64.º, n.º 1, al. e), do CPP, impõe a obrigatoriedade da assistência de defensor nos recursos, ordinários ou 
extraordinários. O recurso interposto pelo recorrente foi subscrito apenas pejo próprio, e a defensora, entretanto 
nomeada, quando notificada para o ratificar, não o fez. 
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II - A não ratificação do processado pelo defensor reconduz-se a uma situação de não assistência de defensor e 
consequente violação daquela norma processual, sem que seja de convocar o disposto no art. 41.º do CPC, uma vez que o 
recorrente já está representado por advogado nomeado, que, notificado, não sufragou a pretensão por ele formulada. 

III -O patrocínio de advogado na instauração de recurso, como a lei impõe, não pode deixar de ser entendido como um 
pressuposto processual, cuja inobservância acarretará consequências processuais próprias, nomeadamente quanto à 
admissão, não obstante a questão do patrocínio judiciário nos recursos penais não se colocar nos mesmos termos que no 
processo civil. 

IV - O CPP, ao disciplinar os recursos ordinários, estabelece no art. 414.º, n.º 2, sobre a admissão do recurso, que a 
mesma não ocorrerá «quando o recorrente não tiver as condições necessárias para recorrer» e o art. 4.º do mesmo código 
manda atender, na resolução das questões não previstas, em primeiro lugar, aos casos análogos, e, depois, à disciplina 
processual civil que se harmonize com o processo penal. 

V - A situação em exame deve considerar-se no mesmo plano da falta de defensor; pois os interesses protegidos pela 
exigência de defensor não se mostram aqui acautelados, apesar de o recorrente ter advogado nomeado, posto que este 
não patrocina e declina o ato processual por aquele praticado. 

VI - Assim sendo, não obstante a lei conferir legitimidade ao recorrente para requerer a revisão da sentença que o 
condenou, como expressamente se prevê no art. 450.º, n.º 1, al. c), do CPP, o recurso apresentado, sem a assistência de 
defensor, como o exige o art. 64.º, n.º 1, al. c), do CPP, não pode ser admitido, nos termos do disposto nos precedentes 
artigos e ainda nos arts. 4.º e 414.º, n.º 2, todos do CPP, com o consequente não conhecimento do seu mérito. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 14-01-2015, proc. n.º 81/07.6.TAANS-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/623d0edd26f9a5d080257dcd0054d986?OpenDocument
) 

 
I - Os arts. 68.º, n.º 1, e 69.º do CPP referem-se à legitimidade para a constituição de assistente em processo penal e à 

respectiva posição processual e atribuições. Por sua vez, ao nível da representação judiciária dos assistentes, o art.º 70.º, 
n.º 1, do mesmo Código, determina que os assistentes são sempre representados por advogado, acrescentando o n.º 3 que 
podem ser acompanhados por advogado nas diligências em que intervierem. 

II - A exigência de representação do assistente, por advogado, significa imediatamente a necessidade de haver pessoa 
idónea legalmente habilitada no conhecimento do direito – por via de regra o advogado –, que possa agir e zelar 
juridicamente pelos interesses do ofendido no processo, através do mandato judicial, uma vez que o processo se desenrola 
de harmonia com, e obedece, a regras jurídicas. 

III - Em termos de lei penal adjectiva, contrariamente ao que vigora para a obrigatoriedade de assistência do arguido 
por defensor (art.º 64.º do CPP), não existe norma excludente da auto representação do assistente, sendo advogado, 
pois que apenas existe a obrigação de o assistente estar representado por advogado. Efectivamente, se a assistência de 
defensor ao arguido no processo radica nas garantias do processo penal, decorrentes do disposto no art.º 32.º da CRP, 
resultando óbvias limitações à actuação do defensor caso se permitisse a auto representação do arguido, tais limitações já 
não ocorrem se o sujeito processual for assistente, uma vez que a posição deste, apesar da sua relativa autonomia, é 
apenas a de colaborador do MP, a quem se encontra subordinado, nos termos do art.º 69.º, n.º 1, do CPP. 

IV - Há, por sua vez, uma distinção subjectiva e funcional – processual – entre o MP e o assistente, que não impede que 
este se auto represente judiciariamente quando advogado. Com efeito, o exercício do contraditório não deixa de ser 
efectuado plenamente, quer pelo MP quer pelo defensor do arguido, e quaisquer eventuais inconvenientes ou vicissitudes 
perturbadoras da instância serão sempre supridos pela intervenção pronta, atenta e legalmente pertinente do juiz, sendo 
que as declarações do assistente, em processo penal, são tomadas pelos julgadores (o juiz presidente, ou outros juízes do 
Colectivo, ou jurados) – art.º 346.º, n.º 1, do CPP –, o que afasta qualquer conflito na falsa questão da (in)conciliação do 
auto patrocínio do assistente perante a tomada de declarações, em instrução ou julgamento, ao ofendido assim 
constituído. 

V - A dimensão interpretativa da norma do art.º 70.º, n.º 1, do CPP, pelo TC nos seus Acs. n.º s 325.º/06 e 338.º/06 [que 
firmaram jurisprudência no sentido de não julgar inconstitucionais as normas constantes do art.º 70.º, n.º 1, do CPP, no 
segmento em que determina que os assistentes são sempre representados por advogado e na interpretação segundo a qual 
esta representação tem de ser assegurada mediante emissão de procuração a favor de advogado que não o advogado 
ofendido com direito a ser constituído assistente nos termos dos arts. 68.º, n.º 1, al. a), e 68.º do mesmo Código], não 
invalida o entendimento que sufragamos, uma vez que não colide com o disposto no art.º 32.º, n.º 1, da CRP. Aliás, 
entendimento de encontro à decisão do Comité des Droits de L’Homme das Nações Unidas, apreciada no Ac. do STJ de 14-
06-2006, Proc n.º 2806/02-3.ª, no sentido de que o Estado Português deveria «modificar a sua legislação a fim de assegurar 
a conformidade com o artigo 14.º, alínea d), do n.º 3 do Pacto de Nova Iorque sobre os Direitos Civis e Políticos, em ordem 
a que ao requerente (advogado) assistisse o direito absoluto de se defender a si próprio em todos os estádios do 
procedimento penal». 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 18-04-2012, proc. n.º 172.º/11.9TRPRT-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c0667dc2b9be78aa80257a1a0055abf4?OpenDocument) 

 
I - Com a entrada em vigor da Lei 49/2004, de 24-08, firmou-se o entendimento que o advogado arguido carece de 

constituir outro advogado que o defenda, atendendo que o exercício da advocacia é incompatível com qualquer cargo, 
função ou actividade que afectem a isenção, independência e dignidade da função, idêntica disciplina se impondo quando 
seja arguido um magistrado. 

II - Na fase de recurso é obrigatória a assistência de arguido por advogado, sob pena de nulidade insanável –arts. 119.º, 
al. c), 62.º, e 64.º, al. d), do CPP – vício que ocorre com o oferecimento de requerimento com motivação de recurso pela 
pena de arguido que seja também advogado. 

III - Porém, tendo sido proferido acórdão em 1.ª instância, com declaração de depósito nele aposta e sendo a motivação 
de recurso subscrita pelos arguidos, mas da mesma figurando a assinatura de outro causídico, a quem os arguidos 
conferiram procuração com poderes para interpor recurso, ratificando o processado, a apontada nulidade não se comunica 
ao seu advogado constituído, em obediência à regra utile non vitiatur e ao princípio do maior aproveitamento dos actos 
processuais. 

IV- A notificação para os fins do art.º 417.º, n.º 2, do CPP deve ser endereçada ao defensor do arguido, por a ele 
validamente competir a prática do acto processual ─ resposta ─ atendendo ao seu conteúdo e estatuto profissional. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 01-07-2009, proc. n.º 279.º/96.0TAALM.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a14fda0521e33fea802576350056d322?OpenDocument) 

 
I - No caso de recurso para o STJ de acórdão proferido pela Relação em recurso (art.º 425.º), o respectivo prazo contar-
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se-á «a partir da notificação da decisão (...) aos recorrentes, aos recorridos e ao Ministério Público» - art.º 425.º, n.º 6. 
II - Porém, tal notificação «aos recorrentes» e «aos recorridos» «pode» ser feita ao respectivo defensor» (art.º 113.º, n.º 

9), não carecendo de o ser igualmente ao próprio arguido. E isso porque «o defensor exerce os direitos que a lei reconhece 
ao arguido» (incluindo o direito ao recurso), «salvo os que ela reservar pessoalmente a este» (art.º 63.º, n.º 1), sendo que a 
notificação da decisão do tribunal de recurso (diversamente da notificação da sentença) não representa um «direito que a 
lei reserve pessoalmente ao arguido» (art.º 113.º, n.º 9). 

III - Tal regime aplica-se, mesmo, ao «acórdão [condenatório] proferido em recurso». E isso, desde logo, porque a lei 
(arts. 63.º, n.º 1, 113.º, n.º 9, 411.º, n.º 1, 421.º, n.º 3, e 425.º, n.º 6, do CPP) não exige a notificação pessoal do próprio 
arguido e, ainda, porque a não exigem as garantias constitucionais de processo criminal. 

IV - Com efeito, o art.º 32.º da Constituição («garantias de processo criminal»), ao assegurar «todas as garantias de 
defesa» (art.º 32.º, n.º 1, da Constituição) e ao incluir nelas «o recurso» (n.º l), não exige mais que um grau de «recurso» 
(ou seja, um duplo - e não um triplo ou quádruplo - grau de jurisdição). E, ao dar ao arguido o «direito» «a ser assistido [por 
defensor] em todos os actos do processo», apenas lhe garante essa assistência nos casos e nas fases em que a lei a 
considerar «obrigatória» (n.º 3), como se passa com os «recursos ordinários e extraordinários» (art.º 64.º, n.º 1, al. d), do 
CPP). 

V - Por outro lado, também é «a lei» que, segundo a Constituição, deverá «definir os casos em que, assegurados os 
direitos de defesa, pode ser dispensada a presença do arguido em actos processuais» (n.º 6). E a lei processual não exige a 
presença do arguido na fase processual de recurso, para cuja audiência apenas são convocados «o MP, o defensor, os 
representantes do assistente e das partes civis» (art.º 421.º, n.º 2). 

VI - Ora, assegurado o direito constitucional ao «recurso» com o direito legal conferido pelos arts. 399.º, 417.º e 432.º, 
als. a), c) e d), do CPP, ao condenado, por decisão proferida por tribunal de 1.ª instância ou pela Relação em 1.ª instância, 
de dela recorrer «para a relação» ou «para o Supremo Tribunal de Justiça» (assim lhe assegurando um duplo grau de 
jurisdição), supor-se-ia não poder procurar-se nem fundar-se na Constituição qualquer exigência adicional de um segundo 
grau de recurso. 

VII - A garantia constitucional de recurso (em um grau), podendo exigir - ou exigindo mesmo para efectivação desse 
direito - a notificação da sentença (do tribunal de 1.ª instância) ao arguido e ao defensor, já não exigirá nem um segundo 
grau de recurso nem - porque já efectivada, com o anterior, a garantia constitucional de recurso - que a notificação da 
respectiva decisão do tribunal de recurso se faça não só ao defensor como ao próprio arguido» - cf. ac. proferido no proc. 
n.º 4311/05 - 5.ª, deste Supremo Tribunal. 

VIII - «A irrecorribilidade das decisões judiciais irrevogáveis tem por efeito a sua definitividade e a sua exequibilidade. 
Quer dizer, esgotou-se no respectivo processo quanto à matéria da decisão o poder jurisdicional e ficou autorizada a 
execução da decisão”. 

IX - E isso acontece, isto é, a sentença agora irrecorrível é irrevogável, mesmo que, hipoteticamente, estivesse ferida de 
nulidade absoluta pois, embora tal espécie de nulidade seja insanável, ela precisa de ser declarada para produzir efeitos. 
«Pode ser arguida ou declarada oficiosamente. O acto tem existência jurídica, embora defeituosa, e ainda que o vício seja 
insanável; e, consequentemente, a falta de anulação deixa-o subsistir. No processo, a nulidade absoluta é coberta pela 
impossibilidade, depois de findo aquele, de o fazer reviver, no seu todo ou parcialmente. A decisão judicial com trânsito 
não se anula, como não se declara a nulidade de actos dum processo que findou com decisão irrevogável» - Cavaleiro 
Ferreira, Curso de Processo Penal, III, 1963, p. 35, e I, 1959, p. 294.º, respectivamente. 

(Acórdão do STJ de 20-04-2006, proc. n.º 06P1433, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0a99421e68125d9a80257231005588f5?OpenDocument
) 

 
I - Sendo obrigatória a constituição de defensor (nomeadamente, art.º 64.º, n.º 1, d), do CPP), a revogação do mandato 

só opera após a substituição respectiva. Enquanto isso, o primitivo mandatário permanece em funções de representação. 
O processo não pára apenas porque alguém decide revogar a procuração ao mandatário constituído. 

II - Por isso, a revogação do mandato forense apresentada pelo arguido não suspendeu o prazo em curso para a 
interposição de recurso, nem o colocou na posição de ficar sem defensor, pois o advogado constituído não chegou a ser 
notificado da revogação e, portanto, mantiveram-se os efeitos daquele mandato que lhe havia sido regularmente 
conferido. 

III - É certo que o tribunal podia e devia ter sido lesto a notificar o mandatário da revogação, mas isso não exclui os 
deveres deontológicos e estatutários deste em representar o arguido no processo. 

(Acórdão do STJ de 12-05-2005, proc. n.º 05P1310, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c7b8238c820d68f78025700b0026feec?OpenDocument) 

 
I - Sendo obrigatória em processo penal a constituição de defensor (nomeadamente, art.º 64.º, n. 1, d), do CPP, a 

revogação do mandato só operará após a substituição respectiva. Enquanto isso, o primitivo mandatário permanece em 
funções, a ele devendo continuar a serem dirigidas, entretanto, todas as atinentes notificações; o processo não pára apenas 
porque alguém decide revogar a procuração ao mandatário constituído. 

II - Em todo o caso, nada impede, impondo-se mesmo, em nome de um elementar direito de informação, que ao arguido 
requerente seja facultada cópia do acórdão proferido, tendo em vista, nomeadamente a existência de um alegado 
contencioso que o separa do referido mandatário. 

(Acórdão do STJ de 15-01-2004, proc. n.º 03P3297, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4ac768b629ae29e480256e51003cc331?OpenDocument
) 

 
A petição de recurso de revisão apresentada pelo arguido deve ser subscrita pelo respectivo defensor, sob pena de 

nulidade insanável - cfr. arts. 64.º n.º 1, al. d), e 119.º, al. c), do CPP. 
(Acórdão do STJ de 07-11-2002, proc. n.º 02P1683, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/621ee68eb9204863802574c200515b88?OpenDocument
) 

 
4- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRP de 17-06-2015 : I. As notificações ao arguido a partir do momento em que tem defensor constituído ou defensor 
nomeado são realizadas através do defensor, salvo no caso do artº 113º nº10 º CPP casos em que além do defensor 
também o arguido deve ser notificado. 
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II. Fora do caso do artº 113º 10 CPP e do artº 64º1 CPP (exigível ou obrigatória a assistência de defensor) a notificação 
pessoal ao arguido não acompanhada da notificação ao defensor é válida e admissível. 
III. Nesses casos, não existe cominação legal para a omissão da notificação do defensor, sendo somente o arguido 
notificado, estamos perante uma irregularidade. 
IV. A notificação do arguido para que manifeste a sua concordância ou não com a suspensão provisória do processo 
proposta não exige a assistência obrigatória do defensor (artº 64º1 CPP). 
V. Ao considerar que o acto de concordância do arguido com a suspensão provisória do processo, não é acto de 
assistência obrigatória do defensor, tal norma (artº 64º 1 CPP) não ofende o artº 32º3 CRP não sendo inconstitucional. 

 
Ac. TRP de 12-10-2011 : No processo penal, o arguido que é advogado não se pode auto-representar na prática de actos 

que a lei reserva ao defensor [art. 64.º, n.º 1, do CPP]. Esta solução legal é conforme à CRP e não afronta as disposições 
constantes de instrumentos internacionais sobre a matéria, designadamente, a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. 

 
I.º No processo para a concessão da liberdade condicional, a regra é a de não ser obrigatória a assistência do recluso por 

advogado; 
II.º Contudo, sendo o recluso desconhecedor da língua portuguesa, essa assistência é obrigatória, por força da al. c, do 

n.º 1, do art.º 64, do C.P.P.. 
(Acórdão do TRL, de 05-05-2011, proc. n.º 4372/10-0TXLSB-C.L1-9, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/eb8748684ceda23d802578a7004de836?OpenDocument
) 

 
Ac. TRL de 17-02-2010, CJ, 2010, T1, pág. 143: II. Tendo o recorrente sido notificado pela PSP para ser inquirido no 

inquérito, numa altura em que já estava junta aos autos procuração a favor de advogada, esta devia ter sido notificada para 
estar presente, quanto mais não fosse a partir do momento em que a PSP interrompeu a inquirição, constitui o recorrente 
como arguido, fê-lo prestar termo de identidade e residência e passou a tomar-lhe declarações nesta qualidade. 
III. Como não se tratava, porém, de nenhum caso em que fosse obrigatória a nomeação de defensor, o acto praticado não 
enferma da nulidade insanável prevista na alínea c) do artº 119º do CPP, padecendo de uma mera irregularidade. 

 
1 -Nos termos do art.º 64.º n.º 1 alª c) do CPP, era obrigatória a assistência do defensor no acto de formalização do 

auto de apreensão desde que o assinante estivesse constituído como arguido (só o foi porém, no caso, algumas horas 
depois) e face ao disposto na alª c) do art.º 119.º alª c) do CPP. 

2 -O auto de apreensão foi elaborado antes da constituição como arguido em acto seguido às medidas de detenção 
policial e cautelares de policia exercidas nos termos do art.º 178.º do CPP quanto às apreensões e que a apreensão foi 
validada pela autoridade judiciária no prazo ali previsto. 

3 -Consequentemente, a apreensão em si é válida e não sofre de qualquer nulidade e o auto que a formaliza, esse sim, 
inválido, pode ser substituído a todo o tempo por outro em que a omissão da presença do defensor seja colmatada. 

4 -Mas, nunca por nunca o juízo de valor sobre os indícios recolhidos ficará afectado nem beliscado por tal omissão para 
o efeito da determinação dos indícios fortes de ilícito criminal necessários à justeza e acerto da medida de coacção 
aplicada. 

5 -Quem assalta um local, nas condições em que se indiciou ter acontecido, com gorros e luvas, à mão armada, 
ameaçando pessoas, incentivando a disparar, não está com contemplações ou dúvidas sobre o grau de ilicitude assumido e 
da culpa inerente, nem se deve presumir que, à falta de dinheiro em caixa, se ficasse por ali sem levar mais fosse o que 
fosse e que, se eficaz houvesse sido a apropriação do dinheiro e fio de ouro do ofendido, não quisesse depois beneficiar de 
proveito desses bens. 

(Acórdão do TRL, de 21-04-2009, proc. n.º 79/08.7PJSNT-A.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1026ef17320f53f8802575f300493a29?OpenDocument) 

 
1 - O requerimento pode ser apresentado pelo arguido e, ainda que o mesmo não estivesse bem formulado uma vez que, 

nos termos do disposto no n.º 2 do referido art.º 287.º do CPP o requerimento de abertura da instrução não está sujeito a 
formalidades especiais, devendo apenas ou precisando apenas de conter em súmula, as razões de facto e de direito de 
discordância relativamente à acusação. 

2 - O artigo 64.º do C.P.P. discrimina quais os actos em que é obrigatória a assistência de defensor, neles não se 
encontrando o requerimento da abertura de instrução preceituado no artigo 287.º /1 a) do C.P.P. face ao estipulado pelo 
n.º 4 do mesmo dispositivo legal. 
(Acórdão do TRL, de 13-11-2008, proc. n.º 5032/2008-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fe0039693a4ee70f80257515005180ae?OpenDocument) 

 
I – Uma busca domiciliária só pode ser ordenada ou efectuada quando existirem indícios de que os objectos relacionados 

com um crime ou que possam servir de prova se encontram em casa habitada ou numa sua dependência fechada. 
II – Mesmo que o visado pela busca não tenha ainda a qualidade de arguido, devem ser-lhe aplicadas as normas que 

visam a protecção dos arguidos particularmente débeis, nomeadamente aquela que exige a assistência de defensor à 
prática de certos actos processuais [artigo 64.º, n.º 1, alínea c) do Código de Processo Penal], uma vez que dessa busca 
pode resultar a sua responsabilização criminal. 

III – Por isso, não é válido o consentimento para a realização de uma busca domiciliária quando ele foi prestado por 
uma pessoa que era, comprovadamente, analfabeta. 

IV – Mesmo que esse consentimento fosse válido, ele não podia nunca legitimar a realização de uma busca ao quarto do 
filho maior dessa pessoa porquanto, a partir do momento em que esse acto deixava de ter por objecto o quarto da mãe (ou 
mesmo os espaços comuns) e passava a ter por objecto o espaço privado do filho, o visado passava a ser este último. 

V – A exigência de consentimento do visado nada tem a ver com a tutela da propriedade, do domínio ou da titularidade 
do domicílio, mas sim com a privacidade, direito de personalidade que apenas cabe ao próprio exercer. 

VI – O consentimento é necessariamente prévio à realização do acto, não se confundindo com a ratificação de uma 
actuação já desenvolvida. 

VII – Não poderá considerar-se válido o consentimento prestado pelo visado, quando ele for menor de 21 anos, sem que 
o mesmo se encontre assistido por defensor. 

(Acórdão do TRL, de 22-10-2008, proc. n.º 6945/2008-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/004a98f1d3d3ac61802574f000579874?OpenDocument) 
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I – A nossa lei adjectiva penal impõe a defesa técnica (arts. 61.º, 62.º e 64.º, do CPP), não obstante o disposto no art.º 

6.º, n.º 3, al. c), da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, o que tem sido entendido pelo TC como perfeitamente 
harmónico com a Constituição da República. 

V – A regra que permite aos advogados advogarem em causa própria é inaplicável aos casos em que o advogado é, ele 
próprio, arguido em processo penal, porque os poderes que por lei são conferidos ao defensor não são harmonizáveis com 
a posição de arguido. 

(Acórdão do TRL, de 14-03-2007, proc. n.º 1270/2007-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1c2a309da89bd2ef802572ab003addba?OpenDocument
) 

 
Ac. STJ de 12-05-2005 : I. Sendo obrigatória a constituição de defensor (nomeadamente, art.º 64, n.º 1, d), do CPP), a 

revogação do mandato só opera após a substituição respectiva. Enquanto isso, o primitivo mandatário permanece em 
funções de representação. O processo não pára apenas porque alguém decide revogar a procuração ao mandatário 
constituído. 
II. Por isso, a revogação do mandato forense apresentada pelo arguido não suspendeu o prazo em curso para a interposição 
de recurso, nem o colocou na posição de ficar sem defensor, pois o advogado constituído não chegou a ser notificado da 
revogação e, portanto, mantiveram-se os efeitos daquele mandato que lhe havia sido regularmente conferido. 
III. É certo que o tribunal podia e devia ter sido lesto a notificar o mandatário da revogação, mas isso não exclui os deveres 
deontológicos e estatutários deste em representar o arguido no processo. 

 
1. Em recurso de contra-ordenação, mesmo na fase executiva, são aplicáveis os preceitos reguladores do processo 

criminal, designadamente a obrigatoriedade de assistência do defensor – arts. 41.º n.º 1, do RGCO e 64.º n.º 1 d), do CPP. 
2. Não tendo sido nomeado defensor ao arguido, impõe-se anular o processado, devendo o arguido ser notificado para 

constituir mandatário. Se o não fizer, deverá ser-lhe nomeado defensor. 
(Acórdão do TRL, de 12-05-2004, proc. n.º 4311/2004-3, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3020b645e90d1dae80256f50005858e4?OpenDocument
) 

 
Artigo 65.º 
Assistência a vários arguidos 
Sendo vários os arguidos no mesmo processo, podem eles ser assistidos por um único defensor, se 

isso não contrariar a função da defesa. 
 
Nota: 
 
Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 65.º 
(Assistência a vários arguidos) 
1 - Sendo vários os arguidos no mesmo processo, podem eles ser assistidos por um único defensor, se isso não contrariar 
a função da defesa. 
2 - Se um ou alguns dos arguidos houverem constituído advogado e outros não, o tribunal pode nomear, de entre os 
advogados constituídos, um ou mais que tomem a defesa dos outros arguidos, se isso não contrariar a função da defesa. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 65.º 
[...] 
Sendo vários os arguidos no mesmo processo, podem eles ser assistidos por um único defensor, se isso não contrariar a 
função da defesa. 

 
Artigo 66.º 
Defensor nomeado 
1 - A nomeação de defensor é notificada ao arguido e ao defensor quando não estiverem presentes no 

acto. 
2 - O defensor nomeado pode ser dispensado do patrocínio se alegar causa que o tribunal julgue justa. 
3 - O tribunal pode sempre substituir o defensor nomeado, a requerimento do arguido, por causa 

justa. 
4 - Enquanto não for substituído, o defensor nomeado para um acto mantém-se para os actos 

subsequentes do processo. 
5 - O exercício da função de defensor nomeado é sempre remunerado, nos termos e no quantitativo a 

fixar pelo tribunal, dentro de limites constantes de tabelas aprovadas pelo Ministério da Justiça ou, na 
sua falta, tendo em atenção os honorários correntemente pagos por serviços do género e do relevo dos 
que foram prestados. Pela retribuição são responsáveis, conforme o caso, o arguido, o assistente, as 
partes civis ou os cofres do Ministério da Justiça. 
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http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3020b645e90d1dae80256f50005858e4?OpenDocument
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Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 66.º 
(Defensor nomeado) 
1 - A nomeação de defensor é-lhe notificada quando não estiver presente no acto. 
2 - O defensor nomeado pode ser dispensado do patrocínio se alegar causa que o tribunal julgue justa. 
3 - O tribunal pode sempre substituir o defensor nomeado, a requerimento do arguido, por causa justa. 
4 - Enquanto não for substituído, o defensor nomeado para um acto mantém-se para os actos subsequentes do processo. 
5 - O exercício da função de defensor nomeado é sempre remunerado, nos termos e no quantitativo a fixar pelo tribunal, 
dentro de limites constantes de tabelas aprovadas pelo Ministério da Justiça ou, na sua falta, tendo em atenção os 
honorários correntemente pagos por serviços do género e do relevo dos que foram prestados. Pela retribuição são 
responsáveis, conforme o caso, o arguido, o assistente, as partes civis ou os cofres do Ministério da Justiça. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 66.º 
[...] 
1 - A nomeação de defensor é notificada ao arguido e ao defensor quando não estiverem presentes no acto. 
 

2- Acórdãos do TC 
 

94/2011 
Não julga inconstitucional a norma que resulta da leitura conjugada do artigo 66.º, n.º 1 com o artigo 113.º, n.º 9, ambos 

do CPP, quando interpretados no sentido de que o prazo para aperfeiçoamento do requerimento de recurso se conta a 
partir da notificação ao defensor (e não a partir da data da notificação ao arguido do defensor entretanto nomeado). 

 
159/2004 
Julga inconstitucional, por violação do disposto nos artigos 20.º, 1 e 32.º, 1, da CRP, a norma resultante da interpretação 

conjugada dos artigos 66.º, 4, e 411.º, 1, do CPP, segundo a qual o prazo para interposição do recurso, de 15 dias, se conta 
ininterruptamente a partir da data do depósito da decisão na Secretaria, mesmo no caso de recusa de interposição do 
recurso por parte do defensor oficioso nomeado, cuja substituição foi requerida, o que foi deferido por o tribunal a quo 
considerar existir justa causa para essa substituição. 

Extracto da fundamentação: 
Se tal norma não impede que um recurso seja interposto pelo defensor a substituir, já uma sua interpretação que 

implique a continuidade do defensor apenas num plano estritamente formal[ista], que – irrelevando a recusa de 
interposição de recurso (que constituiu, no fundo, a causa justa para a substituição judicialmente outorgada) e o facto de o 
arguido estar/continuar a ser assistido por um defensor que não pratica o acto (relativamente ao qual o arguido apenas 
pode intervir pela interposta pessoa do defensor) que acabou por estar na origem do seu afastamento – não atenda à 
especificidade da situação concretamente em causa no que tange à efectiva possibilidade conferida ao arguido para 
recorrer da decisão condenatória, redundará num sacrifício das garantias de defesa que a Lei Fundamental reconhece aos 
arguidos em processo crime. 

Assim, e reconhecendo-se que a ratio ou a intentio normativa desse preceito tem um cunho marcadamente garantístico 
– evitar uma situação de “vazio” na assistência ao arguido –, afigura-se assaz problemático lançar mão de uma 
interpretação normativa que, assentando no cumprimento literal do preceito, desconsidere o facto de o arguido estar 
efectivamente – ou, recte, na realidade – sem defesa e impedido de recorrer, e determine a contagem ininterrupta do prazo 
para a interposição de recurso em termos de, quando a decisão é notificada ao novo defensor – nomeado, volte a dizer-se, 
porque o anterior se recusou a recorrer – já não haver possibilidade de sindicar o decidido pela 1.ª instância. 

Uma visão apegada estreitamente a uma exegese da lei – e, por isso, desconsideradora da sua particular 
teleo[nomo]logia, maxime, no que tange com a matriz axiológica inerente às disposições constitucionais pertinentes –, em 
matéria de rejeição do recurso por extemporaneidade – e cuja referência se justifica atendendo ao paralelismo retórico-
argumentativo que sustentou a decisão recorrida em confronto com o artigo 32.º, n.º 1, da Constituição – foi recentemente 
sindicada por este Tribunal (Acórdão n.º 39/04, disponível em www.tribunalconstitucional.pt/jurisprudencia.htm) que, num 
caso algo tangencial com o presente, apreciou a “a interpretação da norma do n.º 1 do artigo 420º do Código de Processo 
Penal, segundo a qual é extemporâneo o recurso interposto pelo novo defensor do arguido dentro do prazo reiniciado a 
partir da sua nomeação, depois de ter sido proferido em 1ª instância despacho a declarar interrompido o anterior prazo de 
interposição de recurso, devido ao pedido de escusa do anterior patrono, deduzido na sua pendência”. 

[…] 
Contra os argumentos já expendidos não pode afirmar-se que a decisão de interpor recurso é, relativamente ao arguido, 

res inter alios acta. Pois, como se afirma no recente Acórdão n.º 36/04 (disponível em 
www.tribunalconstitucional.pt/jurisprudencia.htm), “mesmo a circunstância de a decisão de interpor recurso poder 
depender mais do defensor constituído do que de uma ponderação pessoal do arguido não é, pois, obstáculo a que este, ao 
qual é comunicada a sentença, decida, conjuntamente com aquele, se deve ser interposto o respectivo recurso, em inteira 
liberdade, sem precipitações e sem estar pressionado por qualquer urgência” – decisão que, em absoluto, não depende 
exclusivamente da voluntas do defensor, como, de resto, se infere do artigo 63.º, n.º 2, do Código de Processo Penal: “o 
arguido pode retirar eficácia ao acto realizado em seu nome pelo defensor, desde que o faça por declaração expressa 
anterior a decisão relativa àquele acto” – recorde-se igualmente o que se sustentou no referido Acórdão n.º 109/99: “(...) 
tendo em conta que a decisão sobre a eventual utilidade ou conveniência de interpor recurso, em regra, depende mais do 
conselho do defensor do que, propriamente, de uma ponderação pessoal do arguido, há que concluir que este pode decidir 
se deve ou não defender-se, interpondo, se quiser, (...) o respectivo recurso. E pode tomar essa decisão com inteira 
liberdade, sem precipitações e sem estar pressionado por qualquer urgência”. 

Ora, havendo recusa de um (concreto) defensor em interpor recurso de uma decisão – e não esquecendo que “o 
defensor exerce os direitos que a lei reconhece ao arguido” (artigo 63.º, n.º 1, do Código de Processo Penal), não se vê por 
que deixar o arguido à mercê de tal posição – que, inclusivé, poderá configurar-se completamente infundamentada. Em tal 
circunstância e sindicada a existência de justa causa, a tutela constitucional das efectivas garantias de defesa dos arguidos 
não só deve abranger a possibilidade de o arguido ser assistido por um novo defensor, como também permitir que este 
possa, ainda em tempo, praticar, em concreto, o acto – interposição do recurso – que deu causa à justa substituição. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20110094.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20040159.html
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Pelo que, a norma resultante da interpretação conjugada dos artigos 66.º, n.º 4, e 411.º, n.º 1, do Código de Processo 
Penal, segundo a qual o prazo para interposição do recurso, de 15 dias, se conta ininterruptamente a partir da data do 
depósito da decisão na Secretaria, mesmo no caso de recusa de interposição do recurso por parte do defensor oficioso 
nomeado, cuja substituição foi requerida, é inconstitucional por violação do disposto no artigo 32.º, n.º 1, da Constituição 
da República Portuguesa. 

 
3- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRE de 30-06-2015 : Enquanto não for substituído, o defensor nomeado para um acto mantém-se em funções para 
os actos subsequentes, incluindo o recurso. 

 
Ac. TRC de 2-04-2014 : 1. Não tendo o defensor constituído pelo arguido, notificado da data da audiência, a esta 

comparecido, e tendo por essa razão sido nomeado outro defensor, a não notificação do defensor constituído dos 
desenvolvimentos processuais após a primeira sessão da audiência de julgamento, não constitui qualquer nulidade ou 
irregularidade processual. 
2. O defensor nomeado ao arguido na primeira audiência, exerce a defesa em toda a sua extensão até que ele mesmo 
seja substituído e que seria no caso de comparência do defensor constituído. 

 
II.º Tal como acontece com o defensor, que se mantém para todos os ulteriores termos do processo, enquanto não for 

substituído (art.º 66, n.º 4, CPP), também o mandatário judicial não cessa funções com o simples pedido de nomeação de 
patrono; 

III.º Estando o arguido representado por mandatário constituído, o pedido de nomeação de patrono não interrompe os 
prazos em curso. 

(Acórdão do TRL, de 21-06-2011, proc. n.º 4615/06.5TDLSB.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6a337399e020582b802578ca003d59f0?OpenDocument
) 

 
Ac. TRL de 17-02-2010, CJ, 2010, T1, pág. 143: II. Tendo o recorrente sido notificado pela PSP para ser inquirido no 

inquérito, numa altura em que já estava junta aos autos procuração a favor de advogada, esta devia ter sido notificada para 
estar presente, quanto mais não fosse a partir do momento em que a PSP interrompeu a inquirição, constitui o recorrente 
como arguido, fê-lo prestar termo de identidade e residência e passou a tomar-lhe declarações nesta qualidade. 
III. Como não se tratava, porém, de nenhum caso em que fosse obrigatória a nomeação de defensor, o acto praticado não 
enferma da nulidade insanável prevista na alínea c) do artº 119º do CPP, padecendo de uma mera irregularidade. 

 
Ac. TRL de 4-10-2007, CJ, 2007, T4, pág. 155: Constitui justa causa para efeitos de substituição ao arguido do defensor 

oficioso nomeado em sede de primeiro interrogatório judicial, a especial relação de confiança criada entre aquele e o 
advogado que lhe vem prestando apoio pessoal e jurídico no Estabelecimento Prisional onde se encontra recluso. 

 
Ac. TRP de 3-10-2007, CJ, 2007, T4, pág. 223: I. Mesmo que antes tenha sido nomeado defensor ao arguido, se se 

apresenta outro advogado em juízo a requerer em seu nome e em sua defesa, sem estar munido de procuração que a tal o 
habilite, deve o juiz marcar prazo para que seja suprida a respectiva falta. II. É que, no caso, existe insuficiência de 
mandato, que é suprível nos termos do artº 40º do CPC. 

 
1. É de reconhecer ao juiz de instrução competência para apreciar e decidir requerimento da arguida no sentido de ser 

substituída a defensora nomeada aquando do 1.º. interrogatório judicial por uma outra nos termos do art.º 66.º, n.º.3 do 
CPP cujo nome indicou, fundamentando a sua pretensão no facto de haver sido aconselhado sobre o processo pela 
defensora que pretendia ver nomeada e, sobretudo, na confiança que nela depositava. 

2.Uma vez nomeado o defensor, o arguido não pode requerer a substituição do mesmo sem que invoque motivo que 
configure justa causa - cfr. art.º 40.º., n.º.1 da Lei n.º.34/04, de 29.07 e citado art.º 66.º., n.º.3 - sendo que a substituição, 
de todo o modo, tem de ser efectuada por defensor que conste das listas elaboradas pela Ordem dos Advogados. 

(Acórdão do TRL, de 15-09-2007, proc. n.º 6809/07-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5afd40c19e8cd49380257378003f2e59?OpenDocument) 

 
Ac. TRC de 7-02-2007, CJ, 2007, T1, pág. 53: Não constitui fundamento para a substituição do defensor oficioso 

inicialmente nomeado por um outro advogado indicado pelo arguido, a mera invocação da existência de relação de 
confiança com este causídico, de ter havido contactos com ele no estabelecimento prisional onde o arguido se encontra e 
de ele ter tomado conhecimento de todo o processo. 
 

I – A dispensa do patrocínio do defensor do arguido (artigos 66.º e 67.º do Código de Processo Penal e artigo 42.º da Lei 
n.º 34/2004, de 29 de Julho) e a escusa do patrono nomeado ao assistente (artigos 44.º, n.º 2, e 34.º deste último diploma) 
têm efeitos distintos e regimes diferentes. 

II – A competência para a decisão quanto à dispensa do patrocínio pertence ao tribunal, não tendo a apresentação do 
requerimento efeito interruptivo ou suspensivo de qualquer prazo que se encontre em curso. 

III – O patrono nomeado ao assistente pode pedir escusa mediante requerimento dirigido ao presidente do Conselho 
Distrital da Ordem dos Advogados. 

IV – A junção aos autos de documento comprovativo da entrega do pedido de escusa interrompe o prazo que estiver em 
curso (n.º 2 do artigo 34.º), o qual só se reinicia com a notificação ao novo patrono nomeado da sua designação ou com a 
notificação do indeferimento do pedido (artigos 34.º, n.º 2, e 24.º, n.º 5, desse diploma). 

(Acórdão do TRL, de 13-12-2006, proc. n.º 10009/2006-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/753689b791f0c3c380257264005284de?OpenDocument) 

 
1. Pode sempre o tribunal substituir o defensor nomeado, a requerimento do arguido, havendo justa causa. (art.º 66.º, 

n.º 3 CPP). 
2. O conceito de justa causa, deverá ser procurado na relação de confiança que deve existir entre o arguido e o defensor. 

Existindo essa forte relação de confiança, ninguém a deve destruir ou abalar. 
(Acórdão do TRL, de 13-09-2007, proc. n.º 6810/07-9, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d80b69af410632d1802573750042b545?OpenDocument

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/d4f7933947763bea80257e7d0030ffea?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/4386559017a3773980257cb6004ebc00?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/4386559017a3773980257cb6004ebc00?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6a337399e020582b802578ca003d59f0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6a337399e020582b802578ca003d59f0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5afd40c19e8cd49380257378003f2e59?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/753689b791f0c3c380257264005284de?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d80b69af410632d1802573750042b545?OpenDocument
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) 
 
1. O art.º 66.º, n.º 3 CPP para concretizar e levar à prática comando constitucional contido no art.º 32.º, n.º 3 CRP 

determina que “o tribunal pode sempre substituir o defensor nomeado, a requerimento do arguido, por justa causa”. A 
expressão usada “sempre” só pode significar em qualquer altura ou fase do processo sendo esta a maneira mais eficaz de 
dar conteúdo ao dito comando. 

2. Assim, não se impõe que a substituição de defensor, a pedido da arguida tenha de ser formulado no âmbito do pedido 
o apoio judiciário na modalidade de dispensa do pagamento de honorários, sob pena de se secundarizar o princípio 
constitucional em detrimento de um burocrático meio de acesso ao direito de resultado incerto. 

(Acórdão do TRL, de 14-06-2007, proc. n.º 4251/2007-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/27029cc4ab27a0478025730e00405aaa?OpenDocument
) 

 
Artigo 67.º 
Substituição de defensor 
1 - Se o defensor, relativamente a um acto em que a assistência for necessária, não comparecer, se 

ausentar antes de terminado ou recusar ou abandonar a defesa, é imediatamente nomeado outro 
defensor; mas pode também, quando a nomeação imediata se revelar impossível ou inconveniente, ser 
decidido interromper a realização do acto. 

2 - Se o defensor for substituído durante o debate instrutório ou a audiência, pode o tribunal, 
oficiosamente ou a requerimento do novo defensor, conceder uma interrupção, para que aquele possa 
conferenciar com o arguido e examinar os autos. 

3 - Em vez da interrupção a que se referem os números anteriores, pode o tribunal decidir-se, se isso 
for absolutamente necessário, por um adiamento do acto ou da audiência, que não pode, porém, ser 
superior a cinco dias. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 67.º 
(Substituição de defensor) 
1 - Se o defensor, relativamente a um acto em que a assistência for necessária não comparecer, se ausentar antes de 
terminado ou recusar ou abandonar a defesa, o tribunal nomeia imediatamente outro defensor; mas pode também, 
quando a nomeação imediata se revelar impossível ou inconveniente, decidir-se por uma interrupção da realização do 
acto. 
2 - Se o defensor for substituído durante o debate instrutório ou a audiência, pode o tribunal, oficiosamente ou a 
requerimento do novo defensor, conceder uma interrupção, para que aquele possa conferenciar com o arguido e 
examinar os autos. 
3 - Em vez da interrupção a que se referem os números anteriores, pode o tribunal decidir-se, se isso for absolutamente 
necessário, por um adiamento do acto ou da audiência, que não pode, porém, ser superior a cinco dias. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08, e Dec. Rect. n.º 100-A/2007, de 26/10 
Artigo 67.º 
[...] 
1 - Se o defensor, relativamente a um acto em que a assistência for necessária, não comparecer, se ausentar antes de 
terminado ou recusar ou abandonar a defesa, é imediatamente nomeado outro defensor; mas pode também, quando a 
nomeação imediata se revelar impossível ou inconveniente, ser decidido interromper a realização do acto. 
 

2- Acórdão do TC 
 

59/1999 
Não julga inconstitucional a norma constante da primeira parte do 1 do art.º 67.º do CPP, em termos de a substituição 

do defensor aí consagrada poder recair, na audiência que tiver lugar no tribunal de recurso, sobre um funcionário de 
justiça. 

 
3- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRG de 11-05-2015 : I) Da conjugação dos artºs 330º e 67º, ambos do CPP, resulta que na situação de não 
comparência do defensor à audiência de julgamento o procedimento regra consiste na imediata substituição do faltoso por 
defensor nomeado para o acto, com vista a assegurar de forma pronta e eficaz a salvaguarda das garantias de defesa do 
arguido. 
II) Só assim se não deverá proceder quando a substituição imediata não se revele possível ou seja inconveniente para o 
adequado exercício da defesa ou para o interesse do processo, admitindo a lei excepcionalmente, nessas circunstâncias, a 
interrupção ou, quando se revele absolutamente necessário, o adiamento da audiência. 

 
Ac. TRC de 2-04-2014 : 1. Não tendo o defensor constituído pelo arguido, notificado da data da audiência, a esta 

comparecido, e tendo por essa razão sido nomeado outro defensor, a não notificação do defensor constituído dos 
desenvolvimentos processuais após a primeira sessão da audiência de julgamento, não constitui qualquer nulidade ou 
irregularidade processual. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/27029cc4ab27a0478025730e00405aaa?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/27029cc4ab27a0478025730e00405aaa?OpenDocument
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19990059.html
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/9ccb7d63758e7f3b80257e520052452b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/4386559017a3773980257cb6004ebc00?OpenDocument
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2. O defensor nomeado ao arguido na primeira audiência, exerce a defesa em toda a sua extensão até que ele mesmo 
seja substituído e que seria no caso de comparência do defensor constituído. 

 
Ac. TRL de 4-10-2007, CJ, 2007, T4, pág. 155: Constitui justa causa para efeitos de substituição ao arguido do defensor 

oficioso nomeado em sede de primeiro interrogatório judicial, a especial relação de confiança criada entre aquele e o 
advogado que lhe vem prestando apoio pessoal e jurídico no Estabelecimento Prisional onde se encontra recluso. 

 
I - Em relação aos actos em que é obrigatória a assistência de defensor (art.º 64, n.º 1, do CPP), tendo o arguido 

constituído mandatário judicial, é obrigatória a notificação deste. 
II - Não tendo sido notificado o mandatário do arguido, não existe fundamento para a sua substituição ao abrigo do art.º 

67.º, n.º 1, do CPP, que pressupõe a notificação do faltoso. 
III - Nessas circunstâncias, realizando-se o acto sem a presença do mandatário constituído pelo arguido, com nomeação 

para esse acto de outro defensor, sem que o arguido tenha dado a sua concordância expressa a essa nomeação, deve 
considerar-se que o acto realizou-se sem a presença do defensor do arguido, o que integra a nulidade insanável da alínea 
c), do art.º 119.º, do CPP. 

(Acórdão do TRL, de 20-03-2007, proc. n.º 1596/2007-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4e44abfad61e971e802572c100475e35?OpenDocument) 

 
Ac. TRC de 7-02-2007, CJ, 2007, T1, pág. 53: Não constitui fundamento para a substituição do defensor oficioso 

inicialmente nomeado por um outro advogado indicado pelo arguido, a mera invocação da existência de relação de 
confiança com este causídico, de ter havido contactos com ele no estabelecimento prisional onde o arguido se encontra e 
de ele ter tomado conhecimento de todo o processo. 

 
I – A dispensa do patrocínio do defensor do arguido (artigos 66.º e 67.º do Código de Processo Penal e artigo 42.º da Lei 

n.º 34/2004, de 29 de Julho) e a escusa do patrono nomeado ao assistente (artigos 44.º, n.º 2, e 34.º deste último diploma) 
têm efeitos distintos e regimes diferentes. 

II – A competência para a decisão quanto à dispensa do patrocínio pertence ao tribunal, não tendo a apresentação do 
requerimento efeito interruptivo ou suspensivo de qualquer prazo que se encontre em curso. 

III – O patrono nomeado ao assistente pode pedir escusa mediante requerimento dirigido ao presidente do Conselho 
Distrital da Ordem dos Advogados. 

IV – A junção aos autos de documento comprovativo da entrega do pedido de escusa interrompe o prazo que estiver em 
curso (n.º 2 do artigo 34.º), o qual só se reinicia com a notificação ao novo patrono nomeado da sua designação ou com a 
notificação do indeferimento do pedido (artigos 34.º, n.º 2, e 24.º, n.º 5, desse diploma). 

(Acórdão do TRL, de 13-12-2006, proc. n.º 10009/2006-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/753689b791f0c3c380257264005284de?OpenDocument) 
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PARTE I 
LIVRO I 

Dos sujeitos do processo 
TÍTULO IV 

Vítima 
 

Artigo 67.º-A 
Vítima 
1 - Considera-se: 
a) 'Vítima': 
i) A pessoa singular que sofreu um dano, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou 

psíquica, um dano emocional ou moral, ou um dano patrimonial, diretamente causado por ação ou 
omissão, no âmbito da prática de um crime; 

ii) Os familiares de uma pessoa cuja morte tenha sido diretamente causada por um crime e que 
tenham sofrido um dano em consequência dessa morte; 

b) 'Vítima especialmente vulnerável', a vítima cuja especial fragilidade resulte, nomeadamente, da sua 
idade, do seu estado de saúde ou de deficiência, bem como do facto de o tipo, o grau e a duração da 
vitimização haver resultado em lesões com consequências graves no seu equilíbrio psicológico ou nas 
condições da sua integração social; 

c) 'Familiares', o cônjuge da vítima ou a pessoa que convivesse com a vítima em condições análogas às 
dos cônjuges, os seus parentes em linha reta, os irmãos e as pessoas economicamente dependentes da 
vítima; 

d) 'Criança ou jovem', uma pessoa singular com idade inferior a 18 anos. 
2 - Para os efeitos previstos na subalínea ii) da alínea a) do n.º 1 integram o conceito de vítima, pela 

ordem e prevalência seguinte, o cônjuge sobrevivo não separado judicialmente de pessoas e bens, ou a 
pessoa que convivesse com a vítima em condições análogas às dos cônjuges, os descendentes e os 
ascendentes, na medida estrita em que tenham sofrido um dano com a morte, com exceção do autor 
dos factos que provocaram a morte. 

3 - As vítimas de criminalidade violenta e de criminalidade especialmente violenta são sempre 
consideradas vítimas especialmente vulneráveis para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1. 

4 - Assistem à vítima os direitos de informação, de assistência, de proteção e de participação ativa no 
processo penal, previstos neste Código e no Estatuto da Vítima. 

5 - A vítima tem direito a colaborar com as autoridades policiais ou judiciárias competentes, prestando 
informações e facultando provas que se revelem necessárias à descoberta da verdade e à boa decisão 
da causa. 

 
Nota: aditado pela Lei n.º 130/2015, de 04/09. 
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PARTE I 
LIVRO I 

Dos sujeitos do processo 
TÍTULO V 

Do assistente 
 

Artigo 68.º 
Assistente 
1 - Podem constituir-se assistentes no processo penal, além das pessoas e entidades a quem leis 

especiais conferirem esse direito: 
a) Os ofendidos, considerando-se como tais os titulares dos interesses que a lei especialmente quis 

proteger com a incriminação, desde que maiores de 16 anos; 
b) As pessoas de cuja queixa ou acusação particular depender o procedimento; 
c) No caso de o ofendido morrer sem ter renunciado à queixa, o cônjuge sobrevivo não separado 

judicialmente de pessoas e bens ou a pessoa, de outro ou do mesmo sexo, que com o ofendido vivesse 
em condições análogas às dos cônjuges, os descendentes e adoptados, ascendentes e adoptantes, ou, 
na falta deles, irmãos e seus descendentes, salvo se alguma destas pessoas houver comparticipado no 
crime; 

d) No caso de o ofendido ser menor de 16 anos ou por outro motivo incapaz, o representante legal e, 
na sua falta, as pessoas indicadas na alínea anterior, segundo a ordem aí referida, ou, na ausência dos 
demais, a entidade ou instituição com responsabilidades de protecção, tutelares ou educativas, quando 
o mesmo tenha sido judicialmente confiado à sua responsabilidade ou guarda, salvo se alguma delas 
houver auxiliado ou comparticipado no crime; 

e) Qualquer pessoa nos crimes contra a paz e a humanidade, bem como nos crimes de tráfico de 
influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, denegação de justiça, prevaricação, 
corrupção, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder e de fraude na obtenção ou 
desvio de subsídio ou subvenção. 

2 - Tratando-se de procedimento dependente de acusação particular, o requerimento tem lugar no 
prazo de 10 dias a contar da advertência referida no n.º 4 do artigo 246.º 

3 - Os assistentes podem intervir em qualquer altura do processo, aceitando-o no estado em que se 
encontrar, desde que o requeiram ao juiz: 

a) Até cinco dias antes do início do debate instrutório ou da audiência de julgamento; 
b) Nos casos do artigo 284.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 287.º, no prazo estabelecido para a 

prática dos respectivos actos. 
c) No prazo para interposição de recurso da sentença. 
4 - O juiz, depois de dar ao Ministério Público e ao arguido a possibilidade de se pronunciarem sobre o 

requerimento, decide por despacho, que é logo notificado àqueles. 
5 - Durante o inquérito, a constituição de assistente e os incidentes a ela respeitantes podem correr 

em separado, com junção dos elementos necessários à decisão. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 68.º 
(Assistente) 
1 - Podem constituir-se assistentes no processo penal, além das pessoas a quem leis especiais conferirem esse direito: 
a) Os ofendidos, considerando-se como tais os titulares dos interesses que a lei especialmente quis proteger com a 
incriminação, desde que maiores de 16 anos; 
b) As pessoas de cuja queixa ou acusação particular depender o procedimento; 
c) No caso de o ofendido morrer sem ter renunciado à queixa, o cônjuge sobrevivo não separado judicialmente de 
pessoas e bens e os descendentes ou, na falta deles, os ascendentes, os irmãos e seus descendentes, o adoptante, o 
adoptado e a pessoa que com o ofendido vivesse em condições análogas às dos cônjuges, salvo se alguma destas pessoas 
houver comparticipado no crime; 
d) No caso de o ofendido ser incapaz, o seu representante legal, o cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens 
e os descendentes ou, na falta deles, os ascendentes, os irmãos e seus descendentes, o adoptante, o adoptado e a pessoa 
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que com o ofendido viver em condições análogas às dos cônjuges, salvo se alguma destas pessoas houver comparticipado 
no crime; 
e) Qualquer pessoa, nos crimes de corrupção e de peculato. 
2 - Os assistentes podem intervir em qualquer altura do processo, aceitando-o no estado em que se encontrar, desde que 
o requeiram ao juiz até cinco dias antes do início do debate instrutório ou da audiência, conforme os casos. 
3 - O juiz, depois de dar ao Ministério Público e ao arguido a possibilidade de se pronunciarem sobre o requerimento, 
decide por despacho, que é logo notificado àqueles. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Texto publicado: 
Artigo 68.º 
[...] 
1 - Podem constituir-se assistentes no processo penal, além das pessoas e entidades a quem leis especiais conferirem esse 
direito: 
a)... 
b)... 
c) No caso de o ofendido morrer sem ter renunciado à queixa, o cônjuge sobrevivo não separado judicialmente de pessoas 
e bens, os descendentes e adoptados, ascendentes e adoptantes, ou, na falta deles, irmãos e seus descendentes e a pessoa 
que com o ofendido vivesse em condições análogas às dos cônjuges, salvo se algumas destas pessoas houver 
comparticipado no crime; 
d) No caso de o ofendido ser menor de 16 anos ou por outro motivo incapaz, o representante legal e, na sua falta, as 
pessoas indicadas na alínea anterior, segundo a ordem aí referida, salvo se alguma delas houver comparticipado no crime; 
e) Qualquer pessoa nos crimes contra a paz e a humanidade, bem como nos crimes de tráfico de influência, favorecimento 
pessoal praticado por funcionário, denegação de justiça, prevaricação, corrupção, peculato, participação económica em 
negócio, abuso de poder e de fraude na obtenção ou desvio de subsídio ou subvenção. 
2 - Tratando-se de procedimento dependente de acusação particular, o requerimento tem lugar no prazo de oito dias a 
contar da declaração referida no artigo 246.º, n.º 4. 
3 - Os assistentes podem intervir em qualquer altura do processo, aceitando-o no estado em que se encontrar, desde que o 
requeiram ao juiz: 
a) Até cinco dias antes do início do debate instrutório ou da audiência de julgamento; 
b) Nos casos dos artigos 284.º e 287.º, n.º 1, alínea b), no prazo estabelecido para a prática dos respectivos actos. 
4 - (Anterior n.º 3.) 
5 - Durante o inquérito, a constituição de assistente e os incidentes a ela respeitantes podem correr em separado, com 
junção dos elementos necessários à decisão. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas): 
Artigo 68.º 
Assistente 
1 - Podem constituir-se assistentes no processo penal, além das pessoas e entidades a quem leis especiais conferirem 
esse direito: 
a) Os ofendidos, considerando-se como tais os titulares dos interesses que a lei especialmente quis proteger com a 
incriminação, desde que maiores de 16 anos; 
b) As pessoas de cuja queixa ou acusação particular depender o procedimento; 
c) No caso de o ofendido morrer sem ter renunciado à queixa, o cônjuge sobrevivo não separado judicialmente de pessoas 
e bens ou a pessoa, de outro ou do mesmo sexo, que com o ofendido vivesse em condições análogas às dos cônjuges, os 
descendentes e adoptados, ascendentes e adoptantes, ou, na falta deles, irmãos e seus descendentes, salvo se alguma 
destas pessoas houver comparticipado no crime; 
d) No caso de o ofendido ser menor de 16 anos ou por outro motivo incapaz, o representante legal e, na sua falta, as 
pessoas indicadas na alínea anterior, segundo a ordem aí referida, salvo se alguma delas houver comparticipado no 
crime; 
e) Qualquer pessoa nos crimes contra a paz e a humanidade, bem como nos crimes de tráfico de influência, 
favorecimento pessoal praticado por funcionário, denegação de justiça, prevaricação, corrupção, peculato, participação 
económica em negócio, abuso de poder e de fraude na obtenção ou desvio de subsídio ou subvenção. 
2 - Tratando-se de procedimento dependente de acusação particular, o requerimento tem lugar no prazo de 10 dias a 
contar da advertência referida no n.º 4 do artigo 246.º 
3 - Os assistentes podem intervir em qualquer altura do processo, aceitando-o no estado em que se encontrar, desde que 
o requeiram ao juiz: 
a) Até cinco dias antes do início do debate instrutório ou da audiência de julgamento; 
b) Nos casos do artigo 284.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 287.º, no prazo estabelecido para a prática dos respectivos 
actos. 
4 - O juiz, depois de dar ao Ministério Público e ao arguido a possibilidade de se pronunciarem sobre o requerimento, 
decide por despacho, que é logo notificado àqueles. 
5 - Durante o inquérito, a constituição de assistente e os incidentes a ela respeitantes podem correr em separado, com 
junção dos elementos necessários à decisão. 

- Lei n.º 26/2010, de 30/08 
Artigo 68.º 
[...] 
1 -... 
d) No caso de o ofendido ser menor de 16 anos ou por outro motivo incapaz, o representante legal e, na sua falta, as 
pessoas indicadas na alínea anterior, segundo a ordem aí referida, ou, na ausência dos demais, a entidade ou instituição 
com responsabilidades de protecção, tutelares ou educativas, quando o mesmo tenha sido judicialmente confiado à sua 
responsabilidade ou guarda, salvo se alguma delas houver auxiliado ou comparticipado no crime; 

- Lei n.º 130/2015, de 04/09 
Artigo 68.º 
[...] 
3 -... 
c) No prazo para interposição de recurso da sentença. 
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2- Legislação 
 

Art.º 5.º da Lei n.º 19/2008, de 21 de Abril (Aprova medidas de combate à corrupção) 
Constituição de assistente por associações  
1 - A constituição de assistente nos crimes referidos na alínea e) do n.º 1 do artigo 68.º do Código de Processo Penal das 

associações sem fins lucrativos cujo objecto principal seja o combate à corrupção não está sujeita ao pagamento de 
qualquer taxa de justiça. 

2 - O juiz decide procuradoria a favor das associações referidas no número anterior. 
 
DL n.º 28/84, de 20 de Janeiro (Infracções antieconómicas e contra a saúde pública) 
Artigo 43.º 
(Assistentes)  
Qualquer pessoa, singular ou colectiva, pode intervir como assistente em processos instaurados por crimes previstos neste 

diploma, desde que tenha sido lesada pelo facto. 
 
Artigo 44.º 
(Intervenção das associações de consumidores e das associações profissionais)  
1 - As associações de consumidores a que se refere a Lei n.º 29/81, de 22 de Agosto, e as associações profissionais são 

admitidas a intervir como assistentes nos processos por crimes previstos neste diploma. 
2 - O disposto neste artigo não prejudica o disposto na lei relativamente à denúncia caluniosa ou à litigância de má-fé. 
 

3- Acórdãos do TC 
 

338/2006 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 70.º, n.º 1, do CPP, no segmento em que determina que os assistentes são 

sempre representados por advogado e na interpretação segundo a qual esta representação tem de ser assegurada 
mediante emissão de procuração a favor de advogado que não o advogado ofendido com direito a ser constituído 
assistente nos termos dos artigos 68.º, n.º 1, alínea a), e 69.º do mesmo código. 

Extracto da fundamentação: 
A constituição do ofendido como assistente em processo penal representa uma possibilidade legal que vem 

historicamente de longe (cf. para uma resenha histórica, o Acórdão n.º 254/98, publicado no Diário da República II Série, de 
6 de Novembro de 1998), sendo que o seu figurino assenta não numa qualquer concepção de carácter “vindicativo” do 
processo penal (cf. Acórdão n.º 690/98, publicado no Diário da República II Série, de 8 de Março de 1999) mas, antes, na 
ideia de que o mesmo é um “colaborador do Ministério Público, a cuja actividade subordina(m) a sua intervenção, no 
processo (art. 69.º, n.º 1, do CPP), mas que não deixa – pese embora o não sugira, claramente, o texto legal – de ter alguma 
autonomia. 

A este respeito, pode lembrar-se aqui o que se escreveu no já referido Acórdão n.º 690/98: 
“Só que não se pode aceitar uma concepção tão redutora; o assistente surge como um verdadeiro sujeito processual, 

com atribuições próprias, permitindo-lhe a lei, pelo menos em determinadas situações, agir sozinho ou até contra o 
Ministério Público (cfr., por ex., artigos 69º, n.º 2, 287º, n.º 1, b), e 401º, n.º 1, b), do CPP). Ainda que com limites, é certo, 
os assistentes, pelo menos nessa medida, não subordinam totalmente a sua actuação à do MP. 

[…] 
Certo que ao MP compete o exercício da acção penal, colaborando com o tribunal na descoberta da verdade e na 

valorização do direito (cfr. artigo 53º, n.º 1, do CPP). Mas, nos casos referentes a crimes particulares, a sua actividade 
encontra-se desde logo condicionada pela apresentação da queixa e constituição como assistente pelo ofendido, e nos 
crimes semi-públicos, depende também da formalização da queixa pelo ofendido. É nos crimes públicos - como o dos autos - 
que o MP não se encontra já condicionado por qualquer actividade do ofendido, passando a ser a intervenção do assistente 
desnecessária para desencadear ou prosseguir o processo; a intervenção do ofendido (ou seus representantes ou 
sucessores) passa a ser uma faculdade, na discricionariedade deste. Mas não fica como tal eliminada ou descaracterizada; 
como no próprio preâmbulo do CPP se pode ler, "o reforço da consistência do estatuto do assistente, com a intenção 
manifesta de consolidar o papel de um dos protagonistas no campo da conflitualidade real", foi uma das tónicas deste 
sistema processual. 

Assim, nos casos de acção penal por crimes públicos, as atribuições do assistente são as seguintes: 
a) pode intervir no inquérito e na instrução, oferecendo provas e requerendo as diligências necessárias; 
b) pode deduzir acusação pelos factos acusados pelo MP, por parte deles ou por outros que não importem alteração 

substancial daqueles; 
c) no caso de o MP não acusar - arquivamento do inquérito -, pode requerer a abertura da instrução; 
d) pode interpor recurso das decisões que o afectem, mesmo que o MP o não faça”. 
A constituição de assistente, com o rol de poderes que lhe estão atribuídos, concretizando o direito do ofendido de intervir 

no processo, insere-se numa funcionalidade público-processual, qual seja a de poder tornar possível um melhor e mais 
eficaz exercício da acção penal, por banda do Ministério Público, a quem o respectivo poder está constitucionalmente 
conferido (art. 219.º, n.º 1, da CRP), por ser de admitir que o titular dos interesses jurídico-criminais, que a lei quis 
especialmente proteger com a incriminação, tenha especial interesse em ver exercida em termos adequados a acção penal, 
precisamente em abono da defesa daqueles seus interesses, e possa, também, ser possuidor de relevantes conhecimentos 
de facto e de direito que possam mostrar-se pertinentes a tal melhor exercício. 

[…] 
O n.º 7 do artigo 32.º da Lei fundamental, consagrando o reconhecimento constitucional deste sujeito processual, passou, 

com a revisão de 1997, a dispor que “o ofendido tem o direito de intervir no processo, nos termos da lei”. 
Mas, ao remeter para a lei o direito de intervir no processo, não pode deixar de reconhecer-se que a Constituição quis 

deixar na discricionariedade normativo-constitutiva do legislador a possibilidade quer da determinação do universo dos 
processos ou crimes em que a intervenção do ofendido poderia ocorrer, só não podendo abolir ou restringir esse direito 
de forma desadequada, desnecessária ou arbitrária, quer da regulação dos termos a que essa intervenção processual 
deverá obedecer. 

[…] 
E compreende-se a opção do legislador ordinário de o assistente ter sempre de estar representado por advogado. Sendo o 

Ministério Público, a quem se encontra cometido o exercício da acção penal, constituído por um corpo de magistrados, 
funcionalmente apto para essa função, torna-se necessário que o assistente, em ordem à boa condução e decisão do pleito, 
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tenha, do ponto de vista legal, capacidade para poder entender e aferir a actividade levada a cabo por tais magistrados e a 
conveniência ou necessidade de prática de outras diligências ou actos processuais, susceptíveis de ocorrer no processo 
penal, bem como para poder intervir, no processo, de forma serena e desapaixonada. 

[…] 
Estando em causa, no instituto da assistência em processo penal, essencialmente, interesses de ordem pública 

(característica esta que não se perde, mesmo quando o legislador torne o procedimento criminal dependente de queixa ou 
de acusação do assistente), dado a acção penal não visar satisfazer qualquer vindicta mas, essencialmente, interesses de 
prevenção geral e especial, compreende-se, deste modo, que o legislador sujeite a representação forense do assistente a 
regras diferentes consoante a questão que está em causa contende com interesses de terceiros ou não, ou, então, quando a 
questão já não é uma questão de assistência em processo penal mas, por natureza, uma relação jurídico-privada, como é o 
caso do direito do lesado a ser ressarcido do dano provocado com o crime. 

Nesta medida, há-de entender-se gozar o legislador ordinário, nos termos dos art.ºs 32.º, n.º 7, e 208.º da CRP), de 
discricionariedade normativa no sentido de poder exigir que, sendo o titular dos interesses que a lei penal quis proteger com 
a incriminação advogado, deva o mesmo conferir mandato forense a outro advogado para se poder constituir assistente em 
processo penal, e que já possa adoptar uma solução diferente quando esteja, simplesmente, em causa, acção tendente a 
ressarcir do dano provocado com o crime. 

Nota: no mesmo sentido o Ac. 325/2006. 
 
145/2006 
Não julga inconstitucional a norma do art.º 68.º, n.º 1, alínea a), do CPP na dimensão interpretativa de harmonia com a 

qual não tem legitimidade para ser admitido como assistente um sócio de uma sociedade comercial por quotas em 
processo criminal em que se indicia o cometimento de um crime de infidelidade administrativa previsto no art.º 224.º do 
CP. 

Extracto da fundamentação: 
[…] é de entender cabe na liberdade de conformação do legislador ordinário a indicação dos precisos requisitos da 

legitimidade da intervenção das «partes» nas várias espécies processuais. Ponto é, contudo, que o ordenamento preveja 
formas de defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos, ainda que algumas delas, por visaram a protecção de 
interesses tutelados de forma mais directa do que outros (verbi gratia, cuja lesão se não apresenta como imediata mas tão 
só indirecta ou reflexa), inculquem uma mais actuante intervenção perante as específicas características de cada sorte de 
processo. 

Daí que não se vislumbre como censurável que o legislador processual criminal, ponderando os interesses tidos em mente 
pelo legislador substantivo penal ao proceder à criminalização de dada actuação, venha confinar a intervenção de quem é 
directamente lesado nos interesses que o tipo visou especialmente proteger, para poder actuar, na qualidade de 
assistente, no processo criminal. E, consequentemente, não se afigura como passível de um juízo de enfermidade 
constitucional a definição contida no artº 68º, nº 1, alínea a), do Código Penal e que comporte a interpretação tal como foi 
levada a efeito pela decisão recorrida. 

É evidente que, realçam Leal Henriques e Simas Santos, in Código de Processo Penal Anotado, I Vol. 1996, pág. 318, 
“saber quais são esses interesses é o que constitui aqui o principal problema, pois o legislador não se comprometeu com 
qualquer definição ou indício caracterizador da figura. Segundo alguma doutrina, um primeiro indício resultará da própria 
sistematização da parte especial do Cód. Penal, que está efectivamente organizada de acordo com um critério que tem a 
ver com os interesses especialmente protegidos. Portanto, é pela norma incriminadora que se vê qual o interesse que a lei 
quis proteger ao tipificar determinado comportamento humano como criminoso. Definido o interesse há que identificar o 
titular desse interesse”. 

Efectivamente, como tem sido sustentado pela doutrina (cfr. v. g., Beleza dos Santos, Revista de Legislação e de 
Jurisprudência, nº 57, 2, 19 e segs. e 70; Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo Penal I, 126 a 131; Figueiredo Dias, Direito 
Processual Penal I, 512 e 513; e Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal I, 307 a 316) o ofendido com 
legitimidade para se constituir assistente não é qualquer pessoa prejudicada com a perpetração da infracção, mas somente 
o titular do interesse que constitui o objecto jurídico imediato da infracção, pelo que, em tal sustentação, não se integram 
no âmbito do conceito de ofendido - para efeitos de se aferir essa legitimidade - os titulares de interesses cuja protecção é 
puramente mediata ou indirecta, ou vítimas de ataques que põem em causa uma generalidade de interesses e não os 
próprios e específicos daquele que requer a sua constituição como assistente. 

Neste particular, salienta Damião da Cunha, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 8, Fasc. 4.º, Out-Dez., A 
Participação dos Particulares no Exercício da Acção Penal, pág. 630, que esta especificação “refere-se a um problema de 
legitimidade material – ou seja, a necessidade de se afirmar que a pessoa que se constitui como assistente seja o titular do 
interesse que a lei especialmente quis proteger com a incriminação”. 

De outro lado, este Tribunal teve já oportunidade de se pronunciar, por mais de uma vez, sobre a compatibilidade com a 
Constituição da interpretação normativa do artigo 68º, nº 1, alínea a), do diploma adjectivo criminal, interpretação essa 
que, tendo em atenção determinados tipos de ilícitos – e considerando os interesses que presidiram à respectiva instituição 
–, vinha a não permitir, quanto a eles, a intervenção de determinados interessados, não directamente afectados pela 
incriminação, como assistentes. (cfr. Acórdãos números 672/95, publicado na II Série do Diário da República de 20 de 
Março de 1996, 647/98, idem, idem, de 3 de Março de 1999, 579/2001, idem, idem, de 15 de Fevereiro de 2002, 76/2002, 
idem, idem, de 5 de Abril de 2002, e 162/2002, idem, idem, de 31 de Maio de 2002). 

[…] 
A corroborar a dicotomia entre interesses directa e indirectamente (ou reflexamente) postos em causa pela 

incriminação como conditio da legitimidade para intervenção como assistente nos processos criminais, recordem-se as 
palavras utilizadas no já mencionado Acórdão nº 579/2001, segundo as quais “a lesão dos bens jurídicos particulares que se 
pode surpreender pela tipificação consagrada (…) apenas mediata ou indirectamente constitui a ratio daquele preceito”, e 
que, nessa “senda, é de considerar como não feridente da Lei Fundamental uma norma que unicamente atenda, para 
efeitos de permissão na constituição do ofendido como assistente, à circunstância de aqueles direitos ou interesses serem a 
razão directa e imediata (ou seja, o leit motiv situado em primeira linha) que levou o legislador à tipificação da infracção 
criminal”. 

A mesma linha de raciocínio, aliás, foi seguida no também citado Acórdão nº 162/2002, em que se colocava uma situação 
em que se não negava que tivesse havido lesão nos interesses da então recorrente, mas em que os interesses visados 
proteger directamente pela norma incriminadora eram, em primeira linha, interesses de outrem. 

 
499/2003 
Não julga inconstitucional a norma constante da alínea a) do n.º 1 do artigo 68.º do CPP, interpretada no sentido de que, 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20060325.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20060145.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030499.html
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quanto ao crime de falsificação de documentos, o particular ofendido não se pode constituir como assistente. 
Extracto da fundamentação: 
[…] o entendimento firmado no Acórdão n.º 76/2002 surge na sequência do que já anteriormente o Tribunal havia 

adoptado no Acórdão n.º 647/98 (in Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 41, pp. 423 e ss.) em que estava em causa a 
constituição como assistente relativamente ao crime de desobediência. 

Tal como sucede com os crimes de falsificação de documentos, também aqui se verifica a natureza supra-individual do 
bem jurídico protegido, no caso, “o acatamento pelos particulares de certas decisões das autoridades públicas que os 
vinculam”. 

O mesmo entendimento foi também confirmado, quanto ao crime de violação de segredo de justiça, pelo Acórdão n.º 
579/2001 (publicado no Diário da República, II Série, de 15 de Fevereiro de 2002), e quanto ao crime de manipulação de 
mercado, pelo Acórdão n.º 162/2002 (publicado no Diário da República, II Série, de 31 de Maio de 2002). 

Em todos estes arestos se entendeu que a natureza pública do bem jurídico protegido pela incriminação é fundamento 
bastante para se considerar não ser constitucionalmente censurável a exclusão da possibilidade de se constituírem como 
assistentes no processo penal por parte de titulares de interesses particulares ofendidos. É que tais interesses particulares 
eram, nos casos sobre os quais incidiram os mencionados arestos, apenas indirecta ou mediatamente tutelados pela 
previsão de tais crimes. 

Importa ainda referir que a norma impugnada, restringindo a possibilidade de se constituir como assistente no processo 
penal aos ofendidos que sejam “titulares dos interesses que a lei especialmente quis proteger com a incriminação”, encontra 
paralelo na exigência decorrente da demonstração, por parte dos assistentes, de um específico e concreto interesse em 
agir como condição para impugnar certa decisão, decorrente do artigo 401º, n.ºs 1, alínea b), e 2, do Código de Processo 
Penal, exigência essa que o Tribunal não considerou inconstitucional, através do Acórdão n.º 205/2001 (publicado no Diário 
da República, II Série, de 29 de Junho de 2001). 

 
162/2002 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 68.º, n.º 1, al. a) do CPP, no sentido de não ser legítima a constituição de 

assistente referentemente a crimes públicos que visam proteger interesses específicos do Estado, no caso, negando a 
constituição de assistente relativamente ao crime de manipulação de mercado. 

 
76/2002 
Não julga inconstitucional a norma do art.º 68.º, 1, al. a) do CPP, que delimita a constituição de assistente através do 

conceito de ofendido, na interpretação que não considera ofendidos os particulares possivelmente afectados pelos crimes 
de falsificação praticada por funcionário do art.º 257.º do CP e de denegação de justiça prevista no art.º 369.º do CP. 

 
579/2001 
Não julga inconstitucional a norma da alínea a) do n.º 1 do art.º 68.º do CPP, interpretada que seja numa dimensão 

normativa de harmonia com a qual somente é consentido aos titulares dos interesses imediata ou directamente protegidos 
pela incriminação constituírem-se como assistentes, não permitindo, no caso, que o arguido num processo em que se 
indicia ter sido violado o segredo de justiça se constitua como assistente nos autos que têm por objecto a apreciação da 
indiciada violação. 

 
205/2001 
Não julga inconstitucionais as normas dos art.ºs 69.º, 1 e 2, alínea c), e 401.º, 1, alínea b), e 2, do CPP, na interpretação 

dada pelo acórdão de uniformização de jurisprudência de 10/08/1997, segundo a qual o assistente não tem legitimidade 
para recorrer desacompanhado do Ministério Público, relativamente à espécie e medida da pena aplicada, salvo quando 
demonstrar um concreto e próprio interesse em agir. 

 
690/1998 
Julga inconstitucional, por violação do disposto no art.º 20.º, 1, conjugado com o art.º 67.º, 1, da Constituição, a norma 

constante do art.º 68.º, 1, alínea c), do CPP, quando interpretada no sentido de não admitir a constituição como 
assistentes, em processo penal, aos ascendentes do ofendido falecido, quando lhe haja sobrevivido cônjuge separado de 
facto, embora não separado judicialmente de pessoas e bens, e não tenha descendentes. 

 
647/1998 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 68.º, n.º 1, alínea a), do CPP, tenha sido aplicada com o sentido 

questionado pelo recorrente, ou seja, restringindo o conceito de ofendido, para efeitos de constituição como assistente 
em quaisquer processos respeitantes ao crime público de desobediência. 

 
1053/1996 
Não julga inconstitucionais as normas do artigo 111.º, n.º 1, do Código Penal, aplicável por remissão do artigo 308.º, n.º 

2, do mesmo código e do artigo 68.º, n.º 1, alínea a), do CPP, interpretados no sentido que apenas o arrendatário, e não o 
respectivo proprietário, tem legitimidade para apresentar queixa por crime de dano contra a propriedade arrendada. 

Nota: no arrendamento rural o arrendatário que semeia uma seara de trigo torna-se proprietário dessa plantação. 
 

4- Acórdãos do STA - Fixação de jurisprudência 
 

5/2011 
Em processo por crime público ou semipúblico, o assistente que não deduziu acusação autónoma nem aderiu à 

acusação pública pode recorrer da decisão de não pronúncia, em instrução requerida pelo arguido, e da sentença 
absolutória, mesmo não havendo recurso do Ministério Público. 

Extracto da fundamentação: 
Os assistentes, no processo penal, são configurados como «colaboradores do Ministério Público, a cuja actividade 

subordinam a sua intervenção no processo, salvas as excepções da lei», nos termos do nº 1 do artigo 69º do Código de 
Processo Penal. Como se vê, previne desde logo esta norma, ao ressalvar excepções, que nem sempre os assistentes 
subordinam a sua actuação no processo à actividade do Ministério Público, a significar que, na prática de determinados 
actos processuais, detêm poderes autónomos, poderes esses que, permitindo-lhes «co-determinar, dentro de certos limites e 
circunstâncias, a decisão final do processo», sustentam o seu estatuto de sujeitos processuais (cf. Figueiredo Dias, Sobre os 
sujeitos processuais no novo Código de Processo Penal, Jornadas de Processo Penal, 1988, página 11). 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020162.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020076.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20010579.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20010205.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19980690.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19980647.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19961053.html
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Um desses poderes dos assistentes, e que importa aqui analisar por se lhe referir a divergência a dirimir, é o previsto na 
alínea c) do nº 2 daquele preceito: o de «interpor recurso das decisões que os afectem, mesmo que o Ministério Público o 
não tenha feito». 

Mas, mesmo nos casos em que actua autonomamente, o assistente é sempre um colaborador do Ministério Público, no 
sentido de que, com a sua actuação, contribui para uma melhor realização dos interesses cometidos ao Ministério Público, a 
quem, em conformidade com o disposto no artigo 53º, nº 1, do código citado, compete, no processo penal, «colaborar com 
o tribunal na descoberta da verdade e na realização do direito». Valem neste ponto as palavras de Damião da Cunha: 

«O conceito de colaboração e de subordinação não significa obviamente que a intervenção do assistente não possa entrar 
em directo conflito com as decisões do MP. O que se pretende dizer é, isso sim, que o interesse que o assistente 
eventualmente corporize (que tem de ser um interesse particular, autónomo) tem que estar subordinado ao interesse 
público, pelo que a actuação do assistente, fundada no interesse particular, só assume relevância (processual) na medida 
em que contribua para uma melhor realização da administração da justiça (ou, no caso concreto, um melhor exercício da 
“acção penal”). O que significa, pois, que colaboração e subordinação se referem aos “interesses” em jogo» (RPCC, 1998, 
página 638). 

DR 50, SÉRIE I, de 13-03-2011: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 
1/2011 
Em procedimento dependente de acusação particular, o direito à constituição como assistente fica precludido se não 

for apresentado requerimento para esse efeito no prazo fixado no n.º 2 do artigo 68.º do CPP. 
Extracto da fundamentação: 
A letra do n.º 2 do artigo 68.º não deixa margem para ambiguidades. De forma inequívoca indica o período dentro do 

qual o requerimento para constituição de assistente, nos crimes dependentes de acusação particular, deve ser apresentado, 
marcando o início desse prazo. Nada no texto da lei significa uma mera possibilidade de, nesse prazo, ser requerida a 
constituição de assistente nos crimes particulares, para não excluir que o possa ser em momento posterior. Ou seja, a norma 
limita a possibilidade de ser requerida a constituição de assistente, nos crimes particulares, de modo que o requerimento já 
não poderá ser apresentado, uma vez decorrido esse prazo. 

A admissão de que esse prazo não é um prazo peremptório não tem, assim, qualquer apoio ou ressonância nas 
palavras da lei. 

Os elementos lógicos de interpretação conduzem, ainda, à afirmação de que o sentido da norma é aquele que 
corresponde ao significado natural das expressões verbais utilizadas e ao seu significado técnico-jurídico, quer dizer, 
excluem a possibilidade de prorrogação do prazo. 

No plano do elemento racional ou teleológico, convirá recordar que o estabelecimento de um prazo para apresentação 
do requerimento para constituição como assistente, nos crimes particulares, decorreu de uma alteração ao Código de 
Processo Penal já que, na versão primitiva, o Código não continha qualquer regulamentação da matéria, com as 
consequências indesejáveis já assinaladas, de o processo, iniciado com a queixa, poder ficar pendente, a aguardar a 
constituição de assistente, durante um período de tempo, menos ou mais longo, consoante se entendesse que a constituição 
de assistente teria de ocorrer, ainda, durante o prazo legal de apresentação da queixa ou, antes, durante todo o prazo de 
prescrição do procedimento criminal (as chamadas posições “minimalistas” e “maximalistas”, respectivamente, convocadas, 
por vezes, na corrente jurisprudencial em que se situa o acórdão fundamento). Impondo uma prática que, anteriormente, já 
era a recomendável (Maia Gonçalves, Código de Processo Penal Anotado e Comentado, 2.ª edição, Livraria Almedina, 1978, 
p. 593, 2). 

Ora, parece que não subsistirão dúvidas de que a intenção do legislador foi a de, justamente, pôr termo a essa indefinida 
pendência dos processos por crimes particulares, fixando um prazo dentro do qual a constituição de assistente terá de ser 
requerida, com o objectivo de acelerar o andamento do processo, o que constitui, justamente, a finalidade dos prazos 
peremptórios. 

O elemento sistemático aponta também, decisivamente, no sentido de que o requerimento para constituição de 
assistente tem de ser apresentado dentro do prazo fixado na norma do n.º 2 do artigo 68.º; logo o contexto da lei mas 
também o postulado da coerência intrínseca do ordenamento, designadamente, no que se refere à matéria dos prazos 
processuais. 

Com efeito, a norma do n.º 2 do artigo 68.º não pode ser interpretada isoladamente do contexto. A sua 
compreensibilidade obtém-se situando-a no artigo em que se insere e no confronto com a norma que imediatamente se lhe 
segue. 

Dispondo o n.º 3 do preceito sobre os prazos de constituição como assistente, nos crimes públicos e semipúblicos, 
também ele fixa os prazos em que, nas diversas situações processuais, a constituição como assistente tem de ser requerida, 
sem admissão da sua prorrogação. A intervenção como assistente pode ocorrer em qualquer altura do processo, desde que 
se subscreva o respectivo requerimento até 5 dias antes do início do debate instrutório ou da audiência ou, tratando-se dos 
casos dos artigos 284.º e 287.º, n.º 1, alínea b), no prazo fixado para a prática dos respectivos actos. 

Sendo de uma lei sobre um prazo do que se trata, não haverá como excluir que essa lei não obedeça a um princípio e 
pensamento unitário de regulamentação de prazos no Código de Processo Penal. Na verdade, se a regulamentação jurídica 
dos prazos das partes, em processo penal, conforma um todo coerente, não parece sustentável que essa específica norma 
não respeite a sua “genealogia” ou “linhagem jurídico-sistemática” (na expressão de João Baptista Machado, Introdução ao 
Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, Coimbra, 12.ª reimpressão, p. 181). 

O resultado interpretativo a que se chega é o de se ter o prazo processual fixado no n.º 2 do artigo 68.º como um prazo 
peremptório, sujeito à regra geral do n.º 2 do artigo 107.º, e, assim, é no prazo de 10 dias, a contar da advertência e 
esclarecimento referidos no n.º 4 do artigo 246.º, que o denunciante, por crime dependente de acusação particular, tem de 
requerer a sua constituição como assistente, sob pena de se extinguir o direito de requerer a sua constituição como 
assistente. 

A inobservância do prazo torna inadmissível que, posteriormente, o denunciante por crime particular venha a requerer a 
sua constituição como assistente. 

[…] 
A solução da preclusão do direito de o ofendido se constituir assistente pelo não exercício do direito no prazo fixado no n.º 

2 do artigo 68.º, não resolve, todavia, aquela outra questão de saber se, precludido o direito de o ofendido se constituir 
assistente, pode o ofendido apresentar nova queixa (pelos mesmos factos) e, a partir dela, requerer a sua constituição como 
assistente, assim gozando, de tantas prazos para a constituição de assistente quantas as queixa que lhe aprouver 
apresentar. 

Uma resposta afirmativa, por vezes sustentada na linha jurisprudencial em que o acórdão fundamento se insere, 
pressupõe o reconhecimento da figura da “renovação da queixa”. 

http://www.dre.pt/pdf1s/2011/03/05000/0141001416.pdf
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Ora, como vimos, o regime da queixa é, essencialmente, regulado no Código Penal, e, aí, não se contém qualquer norma 
que permita a “renovação do direito de queixa” já, antes, exercido. Por outro lado, quando o legislador quis consagrar a 
figura da “renovação da queixa”, fê-lo expressamente. Como é exemplo a Lei n.º 21/2007, de 12 de Junho, que criou o 
regime da mediação em processo penal. No artigo 5.º, n.º 4, deste diploma, prevê-se, expressamente, a possibilidade de o 
ofendido, caso o acordo não seja cumprido no prazo fixado, renovar a queixa no prazo de um mês. 

Devendo, assim, concluir-se, com Paulo Pinto de Albuquerque (Comentário do Código de Processo Penal, 2.ª edição 
actualizada, Universidade Católica Editora, anotação 16. ao artigo 68.º, p. 208), que “o legislador português 
propositadamente omitiu uma disposição que permitisse a “repropositura da acção penal” pelo mesmo facto, ao invés do 
artigo 359.º do Progetto Preliminare de 1978, correspondente ao artigo 345.º do CPP Italiano, que prevê a riproponibilitá 
dell`azzione penale no caso de mancanza di una condizione di procedibilità”. 

DR 18, SÉRIE I, de 26-01-2011: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 
10/2010 
Em processo crime de desobediência qualificada decorrente da violação de providência cautelar, previsto e punido pelos 

art.ºs 391.º do CPC e 348, º, n.º 2, do Código Penal, o requerente da providência tem legitimidade para se constituir 
assistente. 

Extracto da fundamentação: 
É entendimento tradicional que a lei processual penal consagra um conceito estrito (ou restrito) de ofendido, com isso se 

querendo significar que nem todo o lesado, afectado ou prejudicado com a prática do crime é reconhecido como “ofendido”, 
mas apenas o titular dos interesses especialmente protegidos com a incriminação, cabendo unicamente a este, assim, o 
acesso à condição de assistente. 

Esta foi a posição defendida há muito por Beleza dos Santos (“Partes particularmente ofendidas em processo criminal”, 
Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 57º, pp. 2 ss., e “Parte acusadora em processo crime por testemunho falso em 
matéria civil”, RLJ, ano 70º, pp. 17 ss.), que influenciou decisivamente a formulação do preceito constante do art. 11º do CPP 
de 1929 e depois do art. 4º, nº 2, do DL nº 35007, de 13.10.1945, sendo depois reproduzida no art. 68º, nº 1, a), do CPP de 
1987, actualmente vigente. Ou seja, apenas o titular dos interesses que a lei especialmente quer proteger com a 
incriminação é considerado ofendido, apenas ele, e não o simples lesado, pode constituir-se assistente, determinando-se, 
assim, a legitimidade para tal constituição exclusivamente a partir da identificação do bem jurídico tutelado e do seu titular. 

Esta foi a orientação absolutamente pacífica na doutrina durante décadas (assim, e sem preocupação de exaustividade, 
Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo Penal, I, pp. 129-130, Figueiredo Dias, Direito Processual Penal (1974), p. 509, Maia 
Gonçalves, Código de Processo Penal Anotado, 17ª ed., p. 211; já no domínio do CPP de 1987, José António Barreiros, 
Sistema e Estrutura do Processo Penal Português, II, pp. 167-168, Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, I, p. 
339, Damião da Cunha, “Algumas Reflexões sobre o Estatuto do Assistente e seu Representante no Direito Processual Penal 
Português”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 5º, pp.161-162), assente não só na clareza e persistência do mesmo 
texto legislativo, como no facto de ser a solução coerente com o carácter público do processo penal, que dificilmente 
admitiria a participação como “colaborador” do Ministério Público (estatuto legal do assistente), com poderes que 
ultrapassam os de mero participante para assumirem os de verdadeiro sujeito processual, dados os poderes de conformação 
processual que possui (direito de acusar por factos diferentes dos da acusação do MP, direito de requerer a instrução 
relativamente a factos que o MP se absteve de acusar e direito a recorrer das decisões que o afectem, mesmo que o MP não 
o faça) de alguém que protagonizasse interesses de índole exclusivamente privatística. 

Deste conceito restrito de ofendido retirava a jurisprudência uma concepção igualmente restritiva de bem jurídico, que 
levou à denegação da admissibilidade de assistente nos processos por crimes contra o Estado, em geral, considerados 
crimes exclusivamente públicos, e também por outros crimes entendidos como protegendo apenas interesses supra-
individuais. (a título exemplificativo, ver os Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 20.1.1998, Acórdãos do Supremo 
Tribunal de Justiça, VI, 1, 163; e de 23.11.1988, Boletim do Ministério da Justiça, nº 381, pp. 544-546) 

Contudo, ao longo das duas últimas duas décadas, algumas vozes se ergueram preconizando uma maior “abertura” no 
acesso ao estatuto de assistente. Fazem-no uns através da reelaboração do conceito de “bem jurídico”; outros propondo um 
“conceito amplo” de ofendido. 

Para os primeiros, o conceito estrito de ofendido não pode ser questionado. Mas tal não resolverá decisivamente a 
questão da legitimidade, que se deve situar na análise do bem jurídico protegido, agora entendido já não como “mero valor 
ideal ínsito na ratio da norma, para passar a ser considerado como o substracto do valor, como valor corporizado num 
suporte fáctico-real.(assim, Figueiredo Dias e Anabela Miranda Rodrigues, “A Legitimidade da Sociedade Portuguesa de 
Autores”, Temas de Direito de Autor, III, p. 114) Este reajustamento do conceito de bem jurídico permitirá o reconhecimento 
em muitas incriminações de uma pluralidade de bens jurídicos, públicos, mas também individuais, cabendo naturalmente 
aos titulares destes últimos o direito a constituírem-se assistentes. 

Os segundos propõem um alargamento do conceito de “ofendido”, em homenagem à revalorização do papel da vítima 
em processo penal, por um lado; da emergência de novos bens jurídicos de diferente estrutura dos tradicionais (bens 
jurídicos da sociedade civil, distintos dos bens jurídicos públicos ou estatais), por outro.(Augusto Silva Dias, “A tutela do 
ofendido e a posição do assistente no processo penal português”, Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos 
Fundamentais, 2004, pp. 57 ss.). 

Invoca-se também a constitucionalização da intervenção do ofendido no processo, na revisão constitucional de 1997 (art. 
32º, nº 7 da Constituição: “O ofendido tem o direito de intervir no processo, nos termos da lei.”). 

Também a jurisprudência evoluiu. Merece citação especial o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29.3.2000, que 
analisou a admissibilidade da constituição de assistente em processo por crime de denúncia caluniosa. Partindo 
assumidamente de um conceito restrito de ofendido, o acórdão concluiu porém pela admissibilidade dessa constituição pela 
pessoa visada pela denúncia com o fundamento em que ela é portadora de um interesse especialmente protegido pela 
incriminação, a par do interesse público mediato (Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, ano VIII, 2, pp. 235-237). 

Posteriormente chamado a pronunciar-se em sede de fixação de jurisprudência, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou 
a inflexão de orientação. Assim, o já citado Acórdão de Fixação de Jurisprudência nº 1/2003 veio estabelecer que, em 
processo por crime de falsificação, previsto e punível pelo art. 256º, nº 1, a), do CP, a pessoa cujo prejuízo seja visado pelo 
agente tem legitimidade para se constituir assistente; por sua vez, o Acórdão de Fixação de Jurisprudência nº 8/2006, 
reconheceu igualmente legitimidade para se constituir assistente, em processo pelo crime de denúncia caluniosa, previsto e 
punível pelo art. 365º do CP, ao caluniado (Diário da República, I-A, de 28.11.2006, pp. 8114 ss). 

De notar que ambos estes acórdãos partiram de um conceito restrito de ofendido, assentando a sua decisão na análise do 
bem jurídico das incriminações em causa. 

A defesa de um conceito “amplo” de ofendido depara-se, na verdade, com uma dificuldade inultrapassável, qual é o texto 
legal. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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[…] 
Como se vem referindo, a al. a) restringe o estatuto de ofendido ao titular do interesse especialmente protegido pelo tipo 

legal de crime. 
É certo que a al. e) admite, nos crimes aí referidos, a constituição como assistente de “qualquer pessoa”, 

independentemente da averiguação do “interesse” que ela possa ter na perseguição da infracção. Trata-se, obviamente, de 
uma ampliação, mas não do conceito de ofendido, antes do âmbito da legitimidade, que é alargada a não ofendidos, o que 
tem a ver com opções político-legislativas de outra natureza, concretamente com a preocupação de incentivar a 
participação e a “vigilância” cívicas na perseguição daquelas infracções. 

A definição de “ofendido” mantém-se a da al. a), estando assim circunscrito ao titular do bem juridicamente protegido. 
Esta a conclusão inexorável imposta pela lei. 

O conceito legal de ofendido é pois restrito ou, mais rigorosamente, estrito. 
Não é de somenos importância esta conclusão, pois a aceitação de um conceito amplo de ofendido poderia envolver 

consequências desastrosas para o processo, pois abriria eventualmente as portas à manipulação ou instrumentalização da 
figura do assistente, pondo-a ao serviço de outros interesses que não o da colaboração com o MP na prossecução da acção 
penal. 

A aceitação de um conceito estrito de ofendido não desprezará, porém, os interesses da “vítima”, quando forem 
efectivamente relevantes, melhor, quando ela for portadora de um interesse protegido pelo tipo legal. 

Tudo dependerá do entendimento em torno do conceito de “bem jurídico” (sobre a matéria que se segue, ver sobretudo 
Figueiredo Dias e Anabela Miranda Rodrigues, loc. cit., pp. 113-117). 

O conceito teleológico-normativo, tradicionalmente seguido, conduz à fixação do bem jurídico a partir da identificação 
dos “valores” ínsitos ou promovidos pela norma penal. O interesse público ou comunitário apresenta-se sempre como 
prioritário ou prevalecente. Daí que os interesses corporizados nas pessoas apareçam normalmente subalternizados, a não 
ser nos crimes contra os bens eminentemente pessoais. Consequentemente, “ofendido”, em bom rigor, só poderia haver 
nesses crimes, ou, quando muito, nos crimes contra a propriedade. Mas já não nos crimes contra o Estado e contra a 
sociedade, em que o carácter público ou supra-individual dos valores consubstanciados nas respectivas normas relegaria os 
interesses particulares ou privados abrangidos pela tutela da incriminação para a categoria de meramente reflexos ou 
derivados, e, como tal, indignos de protecção penal directa, não tendo, pois, os seus titulares direito a arrogar-se um 
interesse especialmente protegido. 

Esta concepção idealista, formal e “monolítica” de bem jurídico mostra-se porém incapaz de compreender a 
complexidade de uma grande parte das incriminações e a pluralidade de interesses que elas podem abranger no seu âmbito 
de protecção. Estes não podem ser “deduzidos” por uma interpretação teleológica dos tipos legais, sem referência com a 
realidade dos interesses concretos, corporizados nas pessoas efectivamente ofendidas pela prática do crime. 

Tal não significa que todos os interesses lesados devem ser promovidos a bens jurídicos. Mas apenas que as incriminações 
podem eventualmente proteger vários interesses, todos eles se revelando suficientemente dignos da tutela da lei, ainda que 
algum dele se mostre mais “cintilante”. É esta complexidade ou pluralidade de bens jurídicos que aquela concepção idealista 
é incapaz de apreender, no seu conceptualismo desligado da realidade. 

Assim, a identificação do bem jurídico de um crime depende essencialmente da análise rigorosa dos seus elementos 
típicos, e não da sua inserção sistemática ou do seu “nome”, elementos que deverão também ser considerados, mas não são 
decisivos. 

Mesmo os crimes contra o Estado ou contra a sociedade podem “esconder” algum ou alguns interesses particulares 
suficientemente valiosos para a lei lhe reconhecer protecção directa. A defesa do interesse público ou social constitui 
naturalmente o objectivo primeiro deste tipo de crimes. Mas, a par dele, outros valores, de natureza privada, podem 
coexistir, amparando-se na tutela pública, mas com suficiente autonomia para se afirmarem como interessados específica e 
autonomamente, não apenas reflexamente, na punição da conduta típica.(Note-se que Beleza dos Santos, partindo de um 
conceito restrito de ofendido, concluiu que era admissível a constituição como assistente, em processo pelo crime de 
desobediência por falta de comparecimento de testemunha a julgamento, da pessoa que a produziu (loc. cit., ano 57º, p. 4), 
bem como reconheceu legitimidade para tal, em processo por crime de testemunho falso, ao litigante contra quem depôs a 
testemunha falsa, loc. cit., ano 70º, pp. 19-20) (assim, Figueiredo Dias e Anabela Miranda Rodrigues, loc. cit., pp. 115-116, 
Damião da Cunha, “A Participação dos Particulares no Exercício a Acção Penal”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 
8º, p. 630, e Frederico Lacerda da Costa Pinto, “O Estatuto do Lesado no Processo Penal”, Estudos em Homenagem a Cunha 
Rodrigues, I, pp. 699-700, nota 17). 

A própria oposição público/privado se apresenta por vezes incapaz de caracterizar com precisão a natureza de interesses 
complexos que recebem a tutela penal. 

Em síntese: sempre que for identificado um interesse determinado, corporizado num concreto portador, que não se 
confunda com o interesse (típico do lesado) no simples ressarcimento do dano sofrido, nem com o interesse geral na mera 
vigência das normas penais (as chamadas “expectativas comunitárias”), estaremos perante um bem jurídico protegido. 

Assim, só depois da análise concreta, caso a caso, da tipicidade da incriminação se pode chegar à identificação do ou dos 
bens jurídicos protegidos e consequentemente dos seus titulares. 

[…] 
Aqui chegados, torna-se claro que a posição do acórdão recorrido é insustentável. Na verdade, ela assentou num conceito 

“monolítico” e formal de bem jurídico, segundo o qual, nos crimes contra o Estado, em todos eles, e independentemente de 
qualquer análise do tipo legal de crime em concreto, ninguém se poderá constituir assistente, por ser exclusivamente público 
o interesse protegido pela incriminação. 

Este conceito monolítico de bem jurídico foi atrás rejeitado, por não permitir analisar e identificar a amplitude da 
protecção concedida pelos tipos penais, fechando-se num conceptualismo idealista que ignora e escamoteia a função 
tutelar efectiva que a lei penal desempenha. 

Não tendo analisado o tipo legal de desobediência concretamente imputado ao agente, o âmbito de tutela que essa 
incriminação se propõe cobrir, o acórdão recorrido chegou a uma conclusão desfasada da real pretensão tutelar contida na 
lei. 

DR 242, SÉRIE I, de 16-12-2010: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 
8/2006 
No crime de denúncia caluniosa, previsto e punido pelo art.º 365.º do Código Penal, o caluniado tem legitimidade para 

se constituir assistente no procedimento criminal instaurado contra o caluniador. 
DR 229, Série I, de 28-11-2006 
 
2/2005 

http://www.dre.pt/pdf1s/2010/12/24200/0575005759.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9e70d928b630a1e98025771c004e1c85?OpenDocument&Highlight=0,40%2F10.1YFLSB
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Em processo por crime de abuso de confiança contra a segurança social, previsto e punido no artigo 107.º do Regime 
Geral das Infracções Tributárias, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social tem legitimidade para se constituir 
assistente. 

DR 63, SÉRIE I-A, de 31-03-2005 
 
1/2003 
No procedimento criminal pelo crime de falsificação de documento, previsto e punido pela alínea a) do nº1 do art.º 

256.º do Código Penal, a pessoa cujo prejuízo seja visado pelo agente tem legitimidade para se constituir assistente. 
DR 49, SÉRIE I-A, de 27-02-2003 
 
8/1999 
O assistente não tem legitimidade para recorrer, desacompanhado do Ministério Público, relativamente à espécie e 

medida da pena aplicada, salvo quando demonstrar um concreto e próprio interesse em agir. 
DR 185/99, SÉRIE I-A, de 10-08-1999 
 

5- Acórdãos do STJ 
 

I - Os arts. 68.º, n.º 1, e 69.º do CPP referem-se à legitimidade para a constituição de assistente em processo penal e à 
respectiva posição processual e atribuições. Por sua vez, ao nível da representação judiciária dos assistentes, o art.º 70.º, 
n.º 1, do mesmo Código, determina que os assistentes são sempre representados por advogado, acrescentando o n.º 3 
que podem ser acompanhados por advogado nas diligências em que intervierem. 

II - A exigência de representação do assistente, por advogado, significa imediatamente a necessidade de haver pessoa 
idónea legalmente habilitada no conhecimento do direito – por via de regra o advogado –, que possa agir e zelar 
juridicamente pelos interesses do ofendido no processo, através do mandato judicial, uma vez que o processo se desenrola 
de harmonia com, e obedece, a regras jurídicas. 

III - Em termos de lei penal adjectiva, contrariamente ao que vigora para a obrigatoriedade de assistência do arguido por 
defensor (art.º 64.º do CPP), não existe norma excludente da auto representação do assistente, sendo advogado, pois 
que apenas existe a obrigação de o assistente estar representado por advogado. Efectivamente, se a assistência de 
defensor ao arguido no processo radica nas garantias do processo penal, decorrentes do disposto no art.º 32.º da CRP, 
resultando óbvias limitações à actuação do defensor caso se permitisse a auto representação do arguido, tais limitações já 
não ocorrem se o sujeito processual for assistente, uma vez que a posição deste, apesar da sua relativa autonomia, é 
apenas a de colaborador do MP, a quem se encontra subordinado, nos termos do art.º 69.º, n.º 1, do CPP. 

IV - Há, por sua vez, uma distinção subjectiva e funcional – processual – entre o MP e o assistente, que não impede que 
este se auto represente judiciariamente quando advogado. Com efeito, o exercício do contraditório não deixa de ser 
efectuado plenamente, quer pelo MP quer pelo defensor do arguido, e quaisquer eventuais inconvenientes ou vicissitudes 
perturbadoras da instância serão sempre supridos pela intervenção pronta, atenta e legalmente pertinente do juiz, sendo 
que as declarações do assistente, em processo penal, são tomadas pelos julgadores (o juiz presidente, ou outros juízes do 
Colectivo, ou jurados) – art.º 346.º, n.º 1, do CPP –, o que afasta qualquer conflito na falsa questão da (in)conciliação do 
auto patrocínio do assistente perante a tomada de declarações, em instrução ou julgamento, ao ofendido assim 
constituído. 

V - A dimensão interpretativa da norma do art.º 70.º, n.º 1, do CPP, pelo TC nos seus Acs. n.º s 325/06 e 338/06 [que 
firmaram jurisprudência no sentido de não julgar inconstitucionais as normas constantes do art.º 70.º, n.º 1, do CPP, no 
segmento em que determina que os assistentes são sempre representados por advogado e na interpretação segundo a qual 
esta representação tem de ser assegurada mediante emissão de procuração a favor de advogado que não o advogado 
ofendido com direito a ser constituído assistente nos termos dos art.º 68.º, n.º 1, al. a), do mesmo Código], não invalida o 
entendimento que sufragamos, uma vez que não colide com o disposto no art.º 32.º, n.º 1, da CRP. Aliás, entendimento de 
encontro à decisão do Comité des Droits de L’Homme das Nações Unidas, apreciada no Ac. do STJ de 14-06-2006, Proc n.º 
2806/02-3.ª, no sentido de que o Estado Português deveria «modificar a sua legislação a fim de assegurar a conformidade 
com o artigo 14.º, alínea d), do n.º 3 do Pacto de Nova Iorque sobre os Direitos Civis e Políticos, em ordem a que ao 
requerente (advogado) assistisse o direito absoluto de se defender a si próprio em todos os estádios do procedimento 
penal». 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 18-04-2012, proc. n.º 172.º/11.9TRPRT-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c0667dc2b9be78aa80257a1a0055abf4?OpenDocument) 

 
1. O prazo para o denunciante com a faculdade de se constituir assistente requerer a abertura de instrução é de 20 dias 

a contar da comunicação do despacho de arquivamento do inquérito, devendo também nesse prazo ser requerida a 
constituição como assistente. 

2. Tal prazo é peremptório, como se decidiu no Acórdão de Fixação de Jurisprudência n.º 2/96, de 6/12/95, publicado no 
DR 1.ª S/A de 10-01-96, que conserva actualidade, não obstante o prazo ser agora de 20 dias e poder ser excepcionalmente 
prorrogado, nos termos do art.º 107.º, n.º 6.º do CPP. 

3. Esse prazo não pode sofrer dilação, nomeadamente por força de requerimento que o denunciante com a faculdade de 
se constituir assistente tenha dirigido ao representante do Ministério Público que arquivou o inquérito para correcção de 
erros que o despacho contenha. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 20-01-2011, proc. n.º 19-09.6YGLSB.S2, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/56961f050fb10c088025781f00517c4f?OpenDocument) 

 
I - Carece de interesse em agir o assistente que interpõe recurso da decisão condenatória, pedindo quanto à parte 

criminal daquela tão só o agravamento da pena e a não suspensão da execução da mesma. 
II - Não tendo o MP interposto recurso da decisão condenatória, o assistente não tem um concreto e próprio interesse 

em agir quanto ao simples agravamento da medida da pena, pois não deduziu acusação, não acompanhou a acusação do 
MP e não requereu instrução, isto é, limitou-se a aceitar o processo no estado em que se encontrava no momento em que 
se constituiu como tal (art.º 68.º, n.º 2, do CPP), para depois deduzir pedido cível. 

III - Outra seria a solução se o assistente tivesse pedido, por exemplo, que a suspensão da pena ficasse condicionada ao 
pagamento aos lesados de uma certa compensação económica, por conta da indemnização, pois aí manifestava um 
concreto e próprio interesse em agir. 

IV - Do disposto nos arts. 26.º e 680.º do CPC resulta que o assistente não tem legitimidade para interpor recurso quanto 
ao montante indemnizatório arbitrado, a título de danos não patrimoniais, a outrem, pois nessa parte não é titular do 
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interesse relevante nem ficou vencido com a decisão. 
(Acórdão do STJ de 13-07-2006, proc. n.º 06P2172, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3cbb1fa168c4c61680257245003f27a2?OpenDocument) 
 
I - Quando o direito à constituição como assistente pertencer a várias pessoas qualquer delas o pode exercer (arts. 68.º, 

n.º 1, al. d), do CPP e 113.º, n.º 4, do CP). 
II - Assim, havendo dois progenitores, ambos exercendo o poder paternal sobre uma menor ofendida, qualquer deles 

se pode constituir assistente. 
III - Questão diversa é a da representação dessa menor em juízo para efeito de ser deduzido pedido de indemnização, 

nos termos dos arts. 71.º a 84.º do CPP, uma vez que não há coincidência entre a «parte civil» e o «assistente”. 
IV - Nesta matéria, seja pela natureza civil do pedido, seja porque não há norma processual penal que se possa aplicar 

por analogia, temos de recorrer às normas do processo civil, por via do art.º 4.º do CPP. 
V - Nos termos do art.º 10.º, n.º 2, do CPC, para ser intentada uma acção em representação do menor é exigido, 

primeiro, o acordo dos pais e, depois, que o menor seja por ambos representado em juízo. 
VI - Esta norma, de carácter especial para a realidade que abrange, não cede perante o preceituado no n.º 1 do art.º 

1902.º do CC, regra geral relativamente aos actos praticados por um dos pais. 
VII - No caso dos autos, em que foi apresentada pelo pai da menor ofendida uma denúncia, na qual é manifestada a 

intenção de deduzir pedido cível, acompanhada por outorga de procuração por parte de ambos os pais, resulta verificado o 
acordo exigido por lei (art.º 10.º, n.º 2, do CPC). 

VIII - Contudo, como, posteriormente, só a mãe surge a deduzir o pedido de indemnização em representação da menor, 
e não também o pai, falece a representação por ambos também exigida por lei. 

IX - Tal constatação não implica, sem mais, o naufrágio da acção, pois, de acordo com o estabelecido nos arts. 23.º, 24.º e 
265.º, n.º 2, do CPC, a irregularidade de representação é sanada, mesmo oficiosamente, e pode sê-lo a todo o tempo 
enquanto a decisão da causa não transitar em julgado. 

X - Mais, nos termos do n.º 3 do art.º 288.º do CPC, as excepções dilatórias só subsistem enquanto a respectiva falta ou 
irregularidade não for sanada, nos termos do n.º 2 do art.º 265.º. E ainda que subsistam, não terá lugar a absolvição da 
instância quando, determinando-se a tutelar o interesse de uma das partes, nenhum outro motivo obste, no momento da 
apreciação da excepção, a que se conheça do mérito da causa e a decisão deva ser integralmente favorável a essa parte. 

XI - No caso dos autos, não obstante o pedido de indemnização ter sido julgado parcialmente procedente, não se pode 
deixar de considerar verificado este requisito final. 

XII - Na verdade, não tendo a menor recorrido da decisão, não se pode admitir que o demandado, manifestando absoluta 
falta de interesse em agir, a possa impugnar argumentando que esta não foi inteiramente favorável à contraparte. 

XIII - Dito de outro modo, não se pode admitir que o demandado não se visse absolvido da instância, por procedência da 
excepção de irregularidade de representação, se tivesse sido condenado na totalidade do pedido e fosse absolvido da 
instância por a condenação ter sido apenas parcial. 

XIV - Assim, há que manter a decisão quanto ao pedido de indemnização civil, havendo apenas que, na 1.ª instância, 
proceder nos termos dos arts. 23.º, 24.º e 265.º do CPC, relativamente ao facto do pai da menor não ter assumido, 
conjuntamente com a mãe, poderes de representação desta em juízo. 

(Acórdão do STJ de 12-07-2006, proc. n.º 06P1948, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e23d21af520b89808025723c005308da?OpenDocument
) 

 
I - O particular não detem legitimidade para se constituir assistente pelo crime de associação criminosa (artigo 299.º, 

do CP), uma vez que este ilícito não se encontra incluido na previsão da alínea e) do n. 1 do artigo 68.º, do CPP. 
II - Sendo o específico bem jurídico protegido por aquele tipo de crime de perigo abstracto, a paz pública ou a ordem e a 

tranquilidade públicas, não pode o particular ainda que, porventura, lesado, assumir-se como titular do interesse que a lei 
especialmente quis proteger com a incriminação. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00036423, de 27-01-1999, proc. n.º 98P350, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7084671c5231b798802568fc003ba451?OpenDocument) 

 
No caso de a ofendida morrer, vítima de um crime de homicídio cometido pelo seu marido, arguido no processo, tem 

legitimidade para se constituir assistente, não o filho menor daqueles, representado por um curador especial, mas sim as 
pessoas referidas imediatamente a seguir na ordem estabelecida pela alínea c) do n. 1 do artigo 68.º do CPP, ou seja, os 
ascendentes da primeira. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00035314, de 09-12-1998, proc. n.º 98P1115, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2e46f8f1ca718a6e802568fc003ba003?OpenDocument) 

 
I - Face ao CPP, aliás na sequência do que acontecia no domínio da anterior lei processual, poder-se-à dizer que a posição 

de subordinação ao Ministério Público por parte do assistente se verifica apenas durante o inquérito e quanto ao aspecto 
de não poder acusar sózinho, muito embora essa falha acabe por ser superada com a possibilidade de requerer a abertura 
da instrução. Na instrução, no julgamento e na fase dos recursos o assistente não está subordinado ao Ministério Público, 
mas no geral em pé de igualdade com ele. 

II - O assistente, face ao CPP em vigor, é ofendido, enquanto a parte civil é lesada, entendendo-se como tal a pessoa que 
sofreu danos ocasionados pelo crime, ainda que não se tenha constituído ou possa constituir assistente - artigo 76. 

III - Relativamente à punição aplicada ao arguido pelo crime previsto no artigo 260.º do CP de 1982, o assistente não tem 
legitimidade para o recurso, como não tem legitimidade para o processo, atentos os interesses penais que estão na base 
daquela incriminação. Na verdade, o assistente, quanto a tal incriminação não é ofendido, pois não é titular ou portador 
dos interesses que a lei especialmente quis proteger com a incriminação - artigo 68.º n. 1, alínea a), do CPP. 

IV - Por razões semelhantes às expostas na anterior alínea, o assistente não tem legitimidade para recorrer para reexame 
pelo tribunal superior da decisão, no que concerne à perda a favor do Estado da arma que foi instrumento do crime. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00031731, de 09-04-1997, proc. n.º 046277, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2a438aae947552de802568fc003b4c46?OpenDocument) 

 
6- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRL de 24-09-2015 : I. Tem legitimidade para adquirir o estatuto de assistente, quem, nos termos do artº 68 n.º 1 al. 
a) do CPP, seja, mesmo que, remotamente titular do interesse que a lei quis proteger com a incriminação, devendo ser 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3cbb1fa168c4c61680257245003f27a2?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e23d21af520b89808025723c005308da?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e23d21af520b89808025723c005308da?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7084671c5231b798802568fc003ba451?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2e46f8f1ca718a6e802568fc003ba003?OpenDocument
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considerado «ofendido», atendendo-se ao tipo legal preenchido com a conduta alegadamente criminosa por parte de 
terceiros, sendo violado ou posto em perigo os seus interesses pela norma ou normas incriminadoras, mesmo que «in 
casu» se postule por uma concepção restritiva de tal conceito. 

 
Ac. TRC de 9-09-2015 : I. Para efeitos do disposto no artigo 68.º, n.º 1, alínea a) do Código de Processo Penal, não é 

ofendido qualquer pessoa prejudicada com a prática do crime, mas unicamente o titular do interesse que constitui objecto 
jurídico imediato do crime relativamente ao qual se põe a questão da constituição de assistente. 
II. No conceito estrito de ofendido, consagrado na nossa lei, não cabem o titular de interesses mediata ou indirectamente 
protegidos, o titular de uma ofensa indirecta ou o titular de interesses morais, os quais podem eventualmente ser lesados 
e, nessa qualidade, sujeitos processuais como partes civis mas não constituir-se assistentes. 

 
Ac. TRE de 30-06-2015 : 2. A nossa lei acolhe um conceito estrito, imediato, de ofendido, abrangendo apenas os titulares 

dos interesses que a lei quis especialmente proteger. 
3. Assim, para efeito de constituição como assistente, não pode ser considerado «ofendido» qualquer pessoa prejudicada 
com a comissão do crime, mas somente o titular do interesse que constitui o objecto imediato do crime. 

 
Ac. TRC de 27-05-2015 : Tem legitimidade para se constituir assistente nos autos o menor que na respectiva ocasião já 

contasse 16 anos de idade, ou por intermédio de representante legal, caso nesse limite temporal ainda os (16 anos) não 
tivesse perfeito. 

 
Ac. TRC de 6-05-2015 : Da fundamentação do acórdão do STJ de fixação de jurisprudência n.º 1/2011 [in DR I Série de 26-

01-2011], resulta inequívoco que foi considerado o prazo do artigo 68.º, n.º 2, do CPP, como prazo peremptório, não 
podendo o ofendido renovar o seu pedido de constituição como assistente perante a apresentação de nova queixa, que 
também não poderá ser renovada. 

 
Ac. TRE de 7-04-2015 : I. Quer para a abertura de instrução quer para a constituição como assistente vigora o princípio do 

impulso processual do interessado, que não deve ser substituído pelo impulso oficioso do tribunal, pelo que não é exigível 
ao tribunal que admita a abertura da instrução quando não se encontra preenchido um dos respetivos pressupostos legais.  
II. Não sendo assistente nem tendo formulado tal pretensão juntamente com o requerimento para abertura da instrução, a 
ofendida não pode ser convidada a formular tal pedido (e o requerimento para abertura da instrução ser admitido). 

 
Ac. TRG de 23-03-2015 : O Gabinete para os Meios de Comunicação Social, não pode intervir como assistente num 

processo, no qual pretende ver pronunciados arguidos como autores da prática de crimes de fraude na obtenção de 
subsídio, em que a a aprovação da candidatura ao subsídio foi feita pela presidência do referido Gabinete. 

 
Ac. TRL de 24-02-2015 : I. O tribunal tem o dever de dar conhecimento à queixosa, que se pretendia constituir 

assistente, de que o processo foi classificado como urgente, face à relevância do mesmo para o futuro desenrolar do 
mesmo, o qual interferia directamente com o exercício dos seus direitos processuais, bem como devia ter alertado a pessoa 
a notificar de que o prazo concedido corria em férias face à natureza urgente do processo. 
II. É, no mínimo, excessivo e desproporcionado fazer recair sobre a requerente o aludido ónus ou exigir-lhe que adivinhasse 
a qualificação jurídica dos factos denunciados, provisoriamente operada pelo MP, ou ainda que ao processo tinha sido 
atribuída natureza urgente em consequência daquela subsunção, com a agravante de se estar a cercear, de modo 
definitivo, um direito essencial da ofendida, impedindo-a, de forma irremediável, de dar continuidade ao procedimento 
iniciado com a queixa oportunamente apresentada. 

 
Ac. TRP de 18-12-2013 : Com a entrada em vigor de lei nova que muda a natureza do crime de semipúblico para 

particular, o Ministério Público deixa de ter legitimidade para deduzir acusação sem a prévia acusação [acusação particular] 
do ofendido constituído assistente. 

 
Ac. TRC de 6-11-2013 : I. O prazo fixado no n.º 2 do artigo 68.º do CPP interrompe-se, nos termos do disposto no artigo 

24.º, n.º 2, da Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, com a junção ao processo em curso do documento comprovativo da 
apresentação, nos Serviços da Segurança Social, do pedido de apoio judiciário, na modalidade de nomeação de patrono. 
II. A obrigação de o requerente apresentar em processo pendente o referido documento, como condição de interrupção do 
prazo em curso, não compromete desproporcionadamente o direito constitucional de acesso ao direito e à justiça. 
III. Se, aquando da entrega em juízo desse documento, já estiver esgotado o aludido prazo, não faz sentido retroagir ou 
repristinar a interrupção para momento anterior, uma vez que, tratando-se de prazo peremptório, se extinguiu o direito 
correspondente. 

 
Ac. TRE de 18-06-2013 : I. Os processos em que é admissível a constituição de assistente por parte de associações 

zoófilas serão aqueles que tenham por objecto condutas violadoras das regras de protecção dos animais. 
II. A não ser assim, a eventual admissão da associação zoófila a intervir como assistente no processo teria o efeito paradoxal 
de a colocar numa posição processual adversária do canídeo, em cuja defesa ela pretende acorrer, e retirar-lhe-ia, 
nomeadamente, legitimidade «ad causam» para interpor recurso de qualquer decisão que afectasse o animal, se revestisse 
sentido condenatório, já que os sujeitos processuais, com excepção do MP, apenas estão legitimados a recorrer das 
decisões «contra si» proferidas. 
Nota: A Lei n.º 69/2014, de 29 de Agosto confere às Associações Zoófilas legitimidade para se constituirem assistentes. 

 
Ac. TRG de 17-06-2013 : I. Para a legitimidade para a constituição como assistente não é suficiente a ofensa indireta a 

um determinado interesse. 
II. A Santa Casa da Misericórdia não tem legitimidade para se constituir assistente num processo em que se investiga um 
crime de abuso de confiança por apropriação de bens propriedade de uma Fundação, se apenas tiver a expetativa de os 
bens da Fundação virem a reverter para si, se verificadas determinadas situações. 

 
Ac. TRL de 8-05-2013, CJ, 2013, T3, pág. 102: I. O crime de burla informática é um delito contra o património e só 

secundariamente visa proteger o correcto funcionamento e a inviolabilidade dos sistemas informáticos.  
II. Por isso, quanto àquele crime, pode constituir-se assistente aquele que teve prejuízo patrimonial mas já não assim o 
proprietário ou utente de dados ou programas informáticos. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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I - Sobre a legitimidade para a dedução do pedido Cível em processo penal, a Lei processual, no artigo 74-1 do C.P.P. 

estabelece que o pedido de indemnização civil é deduzido pelo lesado, entendendo-se como tal a pessoa que sofreu 
prejuízos materiais ou morais com a prática de um crime, ainda que se não tenha constituído ou não possa constituir-se 
assistente. 

II - Para que um menor pudesse interpor recurso da sentença, teria de ser representado pelos pais, com legitimidade 
para se constituírem assistentes e, teriam eles, de ter esta qualidade no prazo a que se reporta o disposto no artigo 68.º n°. 
3 a) do C.P.P. Só assim, após se terem constituído assistentes no processo adquiriam a necessária legitimidade para a 
interposição do recurso da sentença, nos termos previstos no artigo 401.º n°. 1 b) do C.P.P. 

(Acórdão do TRL, de 14-03-2013, proc. n.º 88/07.3PAPTS.L1-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2b53f737760cecdf80257b49003b960b?OpenDocument) 

 
Ac. TRP de 13-02-2013 , CJ, 2013, T2, pág. 219: I. O crime de procuradoria ilícita - cujo procedimento criminal depende 

de queixa - tutela a integridade ou intangibilidade do sistema oficial instituído para a prática de actos próprios das 
profissões de advogado e solicitador. 
II. Com a consagração da obrigatoridade da inscrição na Ordem dos Advogados para a prática de actos próprios da 
advocacia, o legislador visou o interesse público subjacente à incriminação da procuradoria ilícita, e devolveu-o àquela 
associação, para que a regulamente, fiscalize e prossiga. 
III. Por isso, a Ordem dos Advogados - no caso, o respectivo Conselho Distrital do Porto - tem legitimidade para, enquanto 
titular do direito de queixa pelo crime de procuradoria ilícita, se constituir assistente no respectivo processo. 

 
I-A constituição como assistente configura no nosso sistema processual um incidente cuja decisão cabe ao Juíz da 

Instrução Criminal. Como decorre do disposto no n.º. 4 do artigo 68.º do C.P.P., o Juíz decide após o exercício do 
contraditório. 

II-A posição de assistente coincide na maior parte dos casos com a qualidade de ofendido, também ele o titular por 
excelência do direito de queixa. 

III-Será assim, através da análise da norma penal do crime verificado que se avaliará o interesse que a lei quis proteger na 
tipificação da conduta incriminatória. Seguidamente, encontrar-se-á o seu titular, com legitimidade para se poder constituir 
assistente [art.º. 68- 1 a)]. 

(Acórdão do TRL, de 24-01-2013, proc. n.º 140/12.3PCAMD-A.L1-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0aeac8647c6bdaa580257b12003b74be?OpenDocument
) 

 
Ac. TRP de 16-01-2013, CJ, 2013, T2, pág. 211: I. Tem legitimidade para se constituir assistente no processo por crime de 

furto de veículo e dano - e, assim, para requerer a abertura da instrução - a empresa que consta no registo como sendo a 
proprietária da viatura. 
II. A tal não obsta o facto de a queixa crime ter sido apresentada por um sócio gerente da dita empresa sem mencionar que 
o fazia em representação desta. 

 
Ac. TRE de 25-09-2012 : Tendo sido a mãe da ofendida menor admitida a intervir como assistente, na qualidade de sua 

representante legal, a circunstância da menor ter posteriormente completado 16 anos não impõe que tenha, ela própria, 
de requerer a sua constituição como tal e nada impede que, em audiência, possa ser ouvida como testemunha, bem como, 
em relação à sua mãe, que lhe sejam tomadas declarações como assistente. 

 
Ac. TRC de 13-06-2012 : I. O assistente pode participar nos actos processuais que decorram após ter sido admitido a 

intervir nos autos, não lhe sendo lícito questionar os actos anteriores à sua intervenção. 
É esse o sentido útil do segmento do n.º 3, do art. 68º, do C. Proc. Penal, na parte em que dispõe que «os assistentes 
podem intervir em qualquer altura do processo, aceitando-o no estado em que se encontrar (..)». 

 
Ac. TRP de 4-06-2012, CJ, 2012, T3, pág. 333: A Ordem dos Advogados não tem legitimidade para se constituir assistente 

num processo crime por injúrias contra um advogado por factos cometidos, durante uma audiência de julgamento, no 
exercício da sua profissão. 

 
Ac. TRC de 23-05-2012 : 1.Para decidir da legitimidade para intervir como assistente, a aferição do interesse protegido é 

feita através dos factos denunciados na participação e no requerimento para abertura da instrução e não pela prova 
resultante do inquérito; 
2.Deve ser admitida como assistente a ofendida que denuncia factos que, no seu entender, são suscetíveis de integrar a 
prática de um crime de burla. 
II. A intervenção do assistente na fase de instrução está limitada pela formulação do requerimento até ao limite 
temporalmente previsto, ou seja, «até cinco dias antes do início do debate instrutório» (art.º 68º, n.º 3, al. a)). 
Não o tendo requerido tempestivamente, fica definitivamente impedido de intervir no debate instrutório e fica também 
impedido de recorrer da decisão instrutória. 
III. Quando a decisão instrutória tenha sido a pronúncia, ainda que apenas parcial, implicando o prosseguimento dos autos 
para a fase de julgamento, o interessado pode ainda requerer a sua constituição como assistente, desde que o requeira (até 
cinco dias antes do início da audiência de julgamento (art.º 68º, n.º 3, al. a)). 
O que não pode é questionar o que quer que seja que tenha sido decidido na fase de instrução e, por exemplo, à sombra da 
qualidade de assistente reconhecida após proferida a decisão instrutória, recorrer dela na parte em que não tiver 
pronunciado o arguido. 

 
Ac. TRP de 30-05-2012 : O requerimento para a constituição de assistente pode ser subscrito pelo ofendido. 
 
Ac. TRG de 2-05-2012, CJ, T3, 2012, pág. 310: I. O requerimento para a constituição de assistente, tratando-se de 

procedimento dependente de acusação particular, tem de ser apresentado no prazo de dez dias, a contar da advertência 
referida no artº 246º, nº 4, do CPP. 
II. Essa advertência consiste na informação ao denunciante da obrigatoriedade de constituição de assistente e dos 
procedimentos a observar, e deve ser feita, mesmo que o denunciante já esteja representado por advogado. 
III. Se a advertência referida nos artºs 68º, nº2 e 246º, nº4, do CPP, não foi efectuada, não releva para o efeito preclusivo 
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adjectivo, a que alude o AFJ nº 1/2011, valendo, para constituição de assistente, o prazo de seis meses previstos no artº 
115º, nº1, do CP. 

 
Ac. TRC de 7-03-2012 : A denunciante, pelo facto de ter visto comprimido, com a publicação da declaração de utilidade 

pública, o direito de livre disposição do bem, continuou, não obstante, a ser do mesmo titular, conservando, naturalmente, 
todo o interesse em defendê-lo de agressões externas que pudessem contribuir para a sua desvalorização, ou seja, «em 
que a coisa mantenha o seu valor económico, que não haja prejuízo para o seu estado ou para a sua substância». 
Não tendo ainda ocorrido, à data dos factos denunciados, quer a vistoria ad perpetuam rei memoriam (destinada a registar 
o estado dos bens a expropriar, antes da investidura da entidade beneficiária da expropriação na sua posse, 
designadamente os elementos susceptíveis de desaparecimento, relevantes para o julgamento da causa, ou seja, em última 
análise, para determinar a justa indemnização), quer a efectivação da posse administrativa, tal significa que a expropriada, 
para além da qualidade de proprietária, detinha relativamente ao bem expropriado, embora com a restrição apontada, os 
demais direitos que conformam o direito de propriedade, conferindo-lhe os mesmos legitimidade para, sendo o bem alvo 
de ofensa, o defender em juízo, designadamente na sua integralidade, já como proprietária, já como possuidora, em suma, 
como «titular dos interesses que a lei especialmente quis proteger com a incriminação» (estando em causa, no caso, o 
crime de «furto»). 

 
Ac. TRC de 6-03-2012, CJ, T2, 2012, pág. 129: Em procedimento cujo objecto comporte tanto crimes de natureza 

particular como de natureza semi-pública, o ofendido poderá constituir-se assistente no prazo previsto no nº 3 do artº 68º 
do CPP relativamente a todos os crimes. 

 
Ac. TRP 18-05-2011 : I. O 'lesado' não tem legitimidade para se constituir assistente em processo por crime de falsidade 

de perícia [falsidade de testemunho, perícia, interpretação ou tradução, do art. 360.º, do CP].  
II. Consequentemente, também não tinha legitimidade para requerer a abertura da instrução - pelo que esta deve ser 
declarada nula, nos termos do disposto no art. 119.º, al. b), do CPP, por falta de promoção do processo pelo Ministério 
Público que, anteriormente, havia determinado o arquivamento dos autos. 

 
I.º A legitimidade do ofendido para se constituir assistente, deve ser aferida em relação ao crime específico que estiver 

em causa, sendo certo que o facto do tipo legal proteger um interesse de ordem pública não afasta, sem mais, a 
possibilidade de, ao mesmo tempo, ser também imediatamente protegido um interesse susceptível de ser corporizado num 
concreto portador; 

II.º Para que possa ser considerado “ofendido”, para efeitos de constituição como assistente (al. a, do n.º 1, do art.º 68, 
do C.P.P.), não basta uma ofensa indirecta a um determinado interesse, não beneficiando daquela qualidade os titulares de 
interesses cuja protecção é puramente mediata ou indirecta, ou vítimas de ataques que põem em causa uma generalidade 
de interesses e não os seus próprios e específicos; 

III.º O crime de violação de segredo de justiça (art.º 371, n.º 2, al. b, do Código Penal), protege primariamente as 
exigências de funcionalidade da administração da justiça, particularmente perante o risco de perturbação das diligências 
probatórias e de investigação, bem jurídico da titularidade do Estado, encontrando-se arrendada a possibilidade de um 
particular se constituir assistente; 

IV.º Consequentemente, um sindicato de polícia não tem legitimidade para se constituir como assistente nos autos em 
que se investiga a eventual prática daquele ilícito. 

(Acórdão do TRL, de 14-04-2011, proc. n.º 11332/10.0TDLSB-A.L1-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b95d029c06c7c31e802578940052ced3?OpenDocument
) 

 
Ac. TRP de 12-01-2011 : I. Para efeitos de assegurar a legitimidade da intervenção nos autos como assistente, não é 

ofendido qualquer pessoa prejudicada com a prática do crime, mas somente o titular do interesse que constitui objecto 
jurídico imediato do crime. 
II. No caso de crime público em que o interesse tutelado seja exclusivamente público, a regra é de que ninguém poderá 
constituir-se assistente. 
III. Não é admissível a constituição de assistente relativamente ao crime de desobediência. 

 
Ac. TRP de 03-11-2010 : A queixosa já constituída assistente no processo, não tem que se constituir outra vez, como 

assistente, para poder requerer a abertura de instrução relativamente a alegado crime cometido sobre a sua filha menor. 
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 
Ac. TRL de 7-07-2010 : I. O crime de violação da autonomia ou independência sindical previsto e punido pelos artigos 

405.º, n.º 2 e 407.º, n.º 1 do Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro - ao punir a conduta dos 
empregadores que promovem a constituição, mantêm ou financiam o funcionamento, por quaisquer meios, de estruturas 
de representação colectiva dos trabalhadores ou, por qualquer modo, intervêm na sua organização e gestão, assim como 
impedem ou dificultam o exercício dos seus direitos, salvaguarda directa e imediatamente os interesses das estruturas de 
representação colectiva dos trabalhadores. 
II. A legitimidade dos sindicatos, enquanto estruturas de representação colectiva dos trabalhadores, estende-se, quer à 
defesa dos interesses colectivos que representam, quer à defesa colectiva dos interesses individuais dos trabalhadores. 
III.O direito de contratação colectiva é um direito que compete às associações sindicais exercer, e somente a elas, não 
podendo ser exercido senão através delas (artigo 491.º do CT). 
IV.Tem legitimidade para se constituir como assistente uma associação sindical que participou nas negociações de um 
acordo de empresa (AE) que não chegou a subscrever e que, em processo criminal, requer a abertura de instrução, 
imputando ao empregador dos trabalhadores seus associados a promoção de um processo de 'adesões individuais' ao 
referido AE relativamente a tais trabalhadores, processo esse que, na sua perspectiva, impediu ou dificultou o exercício 
pela mesma associação sindical dos direitos à contratação colectiva e à representação dos seus associados que lhe são legal 
e constitucionalmente reconhecidos. 

 
I - O que se estabelece no art.º 68.º /3 do CPP (3 - Os assistentes podem intervir em qualquer altura do processo, 

aceitando-o no estado em que se encontrar, desde que o requeiram ao juiz: a) Até cinco dias antes do início do debate 
instrutório ou da audiência de julgamento; …), não é um verdadeiro prazo, mas uma data limite para o exercício de um 
direito. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/2a3ea33810d0c6c2802579d00038aa99?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/2a3ea33810d0c6c2802579d00038aa99?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/ad33afcadf4e324b802578c300397a80?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b95d029c06c7c31e802578940052ced3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b95d029c06c7c31e802578940052ced3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/3bece3871968cd7d80257829003dcffa?OpenDocument
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/95b2ac2f2d5dbe5b8025777d0050da5b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/95b2ac2f2d5dbe5b8025777d0050da5b?OpenDocument
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II - Trata-se de um limite peremptório (cominatório), nos termos do disposto no art.º 145.º /1/3 do CPC, conjugado com 
o disposto no art.º 68.º /3 do CPP. 

III - A este limite se não pode aplicar o disposto nos art.º s 279.º /e) do CC, 144.º /2 e 145.º /5 do CPC, porque o prazo de 
5 dias antes do julgamento não pode ser encurtado, sob pena de se frustrar completamente a intenção do legislador. 

(Acórdão do TRL, de 27-05-2010, proc. n.º 455/08.5GDALM.L1-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/df153a520af82e168025774d0034c19c?OpenDocument) 

 
Em processo por crime particular, o facto de o ofendido não requerer a constituição como assistente no prazo referido 

no art.º 68.º, n.º 2, do CPP não impede posterior constituição de assistente. 
(Acórdão do TRL, de 05-05-2010, proc. n.º 1350/09.6PBCLD-A.L1-3, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/528f3f32294714608025774a004ca493?OpenDocument) 
Nota: posteriormente o STA fixou jurisprudência em sentido contrário (Ac. 1/2011). 
 
Ac. TRE de 27-04-2010, CJ, 2010, T2, pág. 256: O regime do acto praticado fora do prazo, previsto nos nºs 5 e 6 do 

Código de processo Civil, é aplicável ao requerimento de constituição como assistente apresentado após o decurso do 
respectivo prazo. 

 
Ac. TRE de 22-04-2010, CJ, 2010, T2, pág. 255: Existindo várias pessoas com legitimidade para se constituírem assistentes, 

enquanto sucessores do ofendido, preferirá o primeiro a requerer. 
 
Ac. TRC de 28-01-2010, CJ, 2010, T1, pág. 48: I. A figura do assistente, embora sustentada de alguma forma no conceito 

de ofendido, não pode ser com este confundido. 
II. O conceito de ofendido, para efeitos de legitimidade para constituição como assistente, coincide com o conceito 
consagrado no CP para aferir da legitimidade para apresentar queixa. 
III. No caso do crime de fraude fiscal, o bem jurídico especialmente protegido com tal crime é a ofensa ao património ou 
erário público, não sendo visíveis quaisquer bens jurídicos de natureza particular que justifiquem a atribuição de 
legitimidade para se constituir como assistente aos denunciantes particulares. 

 
Ac. TRP de 3-06-2009, CJ, 2009, T3, pág. 231: Um menor com 16 anos de idade, que seja ofendido de um crime, tem 

legitimidade para se constituir assistente no processo; e tem, bem assim, capacidade para, com essa finalidade, outorgar 
procuração a advogado. No mesmo sentido de constituição como assistente de menor com 16 anos: Ac. TRP de 5-12-2001, 
CJ, 2001, T5, pág. 230 e Ac. TRL de 4-04-1984, BMJ 343, pág. 368. 

 
Ac. TRC de 6-05-2009, CJ, 2009, T3, pág. 42: Se com a falsidade de um depoimento, o agente causou ou procurou causar 

prejuízo aos interesses particulares de determinada pessoa, esta tem legitimidade para se constituir assistente pelo crime 
de falsidade de depoimento da previsão do artº 359º, nº1, do CP. 

 
Ac. TRE de 5-05-2009, CJ, 2009, T3, pág. 279: O herdeiro goza de legitimidade para se constituir assistente em processo 

cujo objecto verse a prática de crimes de furto e de abuso de confiança de bens da herança. 
 
Ac. TRP de 29-04-2009, CJ, 2009, T2, pág. 250: I. Para decidir da legitimidade para intervir como assistente e iniciar um 

processo por crime particular, na fase inicial do inquérito, exige-se tão-só um juízo perfunctório de verosimilhança de que, 
perante os factos denunciados, o denunciante é ofendido por crime que permita a constituição como assistente. 
II. Deve ser admitido a intervir como assistente a pessoa colectiva que denuncia factos susceptíveis de ofenderem a sua 
credibilidade, prestígio e confiança à é dizer, o seu bom nome, mesmo que proceda a um errado enquadramento jurídico 
dos mesmos. 

 
Ac. TRG de 16-04-2009 : I. Considerando-se ofendida a pessoa que é titular dos interesses que a lei especialmente quis 

proteger com a incriminação, tem ela legitimidade e interesse em agir para interpor recurso da sentença penal que absolve 
o arguido da prática do crime de que apresentou queixa e que levou à dedução de acusação pelo Ministério Público, uma 
vez que se constitua assistente. 
II. Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 68º, nºs 1 alíneas a), b) e d) e nº 3 alínea b), 69º, nº 2, alínea c), 284º, 
287º, nº 1 alínea b) e 401º, nº 1 alínea b) e nº 2 do CPP, é admissível a apresentação simultânea, pela ofendida ou sua 
representante legal, do pedido de constituição como assistente e do requerimento de interposição de recurso da sentença 
penal que a afecte, desde que respeitado o prazo para o recurso; 
III. Sendo a ofendida menor de 16 anos e tendo a queixa sido apresentada por sua mãe, enquanto sua representante legal, 
nada obsta a que seja esta a solicitar a constituição como assistente, não se sobrepondo a faculdade concedida na parte 
final da alínea a) do nº 1 do art. 68º do CPP ao regime geral da representação dos menores. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 
1 - Não obstante a legitimidade da recorrente para se constituir assistente, enquanto companheira e mãe do filho menor 

do falecido cujo óbito se investigou tendo em vista apurar se o mesmo decorreu de acção que pudesse consubstanciar 
crime, porque o crime que poderia estar em causa (e de que aquele seria ofendido) tinha natureza pública, não tinha de ser 
notificada ou advertida da possibilidade de, querendo se constituir assistente nos autos, e bem assim de beneficiar do 
prazo previsto para tais situações no n.º 2 do art.º 68.º do CPP. 

2 - Notificada que foi, como, isso sim, se impunha, do despacho de arquivamento, a ela competiria, querendo-o, requerer 
a constituição de assistente e a abertura de instrução no prazo respectivo, por cujo decurso se aguardou. 

3 - Não o tendo feito, não pode agora vir reclamar uma nova notificação para tais efeitos, carecendo tal pretensão de 
qualquer suporte legal, sendo que, o facto de a notificação que lhe foi feita não indicar a qualidade de lesada/ pessoa com 
faculdade para se constituir assistente, podendo, nessa medida, consubstanciar mera irregularidade não implicará a sua 
invalidade. 

(Acórdão do TRL, de 04-12-2008, proc. n.º 4144/2008-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7e228e2fc2a07afe802575540055bed6?OpenDocument) 

 
1. Apesar da natureza de crime militar – crime de insubordinação por ameaças do art.º 89.º n.º 1 al. b) CJM – desde que 

resultem ofensas no corpo do ofendido, este tem legitimidade para se constituir assistente nos autos. 
2. O termo “especialmente” utilizado na alínea a) do n.º 1 do art.º 68.º CPP tem o significado de “particular” e não o de 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/df153a520af82e168025774d0034c19c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/528f3f32294714608025774a004ca493?OpenDocument
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2011/01/01800/0052900549.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7e228e2fc2a07afe802575540055bed6?OpenDocument
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“exclusivo”. 
(Acórdão do TRL, de 28-10-2008, proc. n.º 7262/2008-5, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/07beff439e012d9180257552005338fb?OpenDocument) 
Ac. TRL de 28-10-2008, CJ, 2008, T4, pág. 147: Tem legitimidade para se constituir assistente, o ofendido/lesado, que 

sofreu lesões em consequência da actuação de um arguido acusado da prática de um crime de insubordinação por 
ameaças ou outras ofensas, p. e p. no artº 89º, nº1, al.b) do Código de Justiça Militar, não obstante esta incriminação se 
reportar a um crime de natureza militar, em que é colocada em causa a autoridade militar. 

 
Ac. TRP de 10-09-2008, CJ, 2008, T4, pág. 210: O banco onde foi feito um depósito a que um terceiro acedeu sem ordem 

do titular da conta, apropriando-se do respectivo saldo, tem legitimidade para se constituir assistente no processo em que 
se investigam os crimes que aquela conduta é susceptível de integrar: o crime de burla informática e o crime de acesso 
ilegítimo a sistema informático. 

 
Ac. TRL de 3-06-2008, Proc. 3185/08 5ª Secção: I. Num processo penal por factos susceptíveis de integrar o crime de 

burla, será ofendido, para efeitos de constituição de assistente, o titular do património que foi directamente prejudicado 
pela acção delituosa. 
II. O recorrente é gerente de sociedade cujo património, de acordo com os factos denunciados e os que constam do 
requerimento de abertura de instrução, foi directamente prejudicado pela acção do arguido pois de tal património saíram 
carne e derivados que foram enriquecer uma outra sociedade. 
III. Assim, sendo uma sociedade pessoa jurídica, o património social pertence-lhe e não aos sócios ou gerentes, sendo que a 
estes cabe apenas a administração e a representação da sociedade pelo que, ainda que o recorrente haja invocado 
prejuízos materiais indirectos e prejuízos não patrimoniais, tais prejuízos, embora confiram ao recorrente o estatuto de 
lesado, não o credenciam para entrar no círculo dos ofendidos, tal como são delimitados pela alínea a) do nº.1 do art.68º. 
do C.P.P. 
IV. Os prejuízos invocados pelo recorrente legitimariam apenas a dedução de pedido de indemnização cível, tendo presente 
o seu estatuto de lesado e o estatuído no art. 74º., nº.1 do C.P.P. 
V. Pelo exposto, não merece reparo a decisão que não admitiu o recorrente a intervir nos autos como assistente e, em 
consequência, falece também legitimidade ao recorrente para reagir contra o despacho de arquivamento através de 
abertura de instrução. 

 
Ac. TRG de 7-04-2008, CJ, 2008, T2, pág. 299: I. A noção de lesado é mais ampla e extensiva que a de assistente. 

II. No crime de contrafacção de marca o bem jurídico-penal tutelado pela norma incriminadora é a integridade e identidade 
da marca. 
III. O ofendido com a adulteração da marca SLB é o clube dono da marca, pelo que o terceiro cessionário dos direitos de 
exploração da marca não goza de legitimidade para se constituir assistente no processo onde se averigua a sua 
contrafacção. 

 
Ac. TRG de 26-11-2007, CJ, 2007, T5, pág. 290: Não é admissível a constituição de assistente num crime de incêndio, p. e 

p. pelo artº 272º, nº1, al.a), do Código Penal. 
No mesmo sentido: Ac. TRL de 2-07-2001, CJ, 1991, T4, pág. 198: Não tem legitimidade para se constituir como assistente 
em processo por crime de incêndio negligente, a Companhia de Seguros que, por força deste, teve de pagar ao segurado, 
dono do prédio, mas não autor do crime, os prejuízos por si sofridos. 

 
Ac. TRE de 9-10-2007, CJ, 2007, T4, pág. 269: I. Para efeito de constituição de assistente não têm legitimidade todas as 

pessoas prejudicadas com a prática de certo crime, mas tão somente os titulares de interesses que constituam objecto 
jurídico imediato do crime. 
II. O credor pode constituir-se assistente no crime de insolvência. 

 
Ac. TRL de 3-10-2007, CJ, 2007, T4, pág. 150: I. A legitimidade para a constituição de assistente deve ser aferida não em 

função, da inserção sistemática da norma incriminadora e da natureza pública, ou não do crime em causa, mas antes na 
valoração casuística da possibilidade de ao mesmo tempo ser também imediatamente protegido um interesse passível de 
ser materializado num sujeito concreto. 
II. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem legitimidade para se constituir assistente num processo destinado a 
averiguar a prática de um crime de desobediência. 

 
Ac. TRE de 11-09-2007, CJ, 2007, T4, pág. 267: I. Concussão é a extorsão de vantagem patrimonial, por banda de 

funcionário, através de erro da vítima (induzido) ou de violência ou de ameaça sobre ela. 
II. Deste modo nada obsta à constituição de assistente por parte do ofendido, tal como acontece nos crimes similares de 
corrupção e peculato. 

 
Ac. TRL de 18-07-2007 : I. Seja qual for a forma como se caracterize o bem jurídico tutelado pela incriminação contida no 

artigo 360º do Código Penal, não se pode ignorar que a prestação de um falso testemunho se repercute directamente na 
esfera jurídica da pessoa que o seu autor dolosamente visou desfavorecer. 
II. Por isso, deve ser reconhecida legitimidade a essa pessoa para intervir como assistente no respectivo processo penal. 

 
I. A decisão que admite o assistente a intervir como tal nos autos não faz caso julgado formal, mas sim caso julgado rebus 

sic stantibus, podendo a questão da legitimidade ser decidida diferentemente em momento posterior do processo. 
II. A legitimidade para intervir como assistente, em inquérito, afere-se pela denúncia, enquanto a legitimidade a apreciar 
subsequentemente prende-se com a natureza dos crimes a que se refere a acusação, o requerimento de abertura de 
instrução ou a decisão recorrida, em caso de recurso. 
III. A constituição de assistente não depende da circunstância de haver arguido já constituído. 
IV. O vocábulo 'especialmente', usado no art. 68.º, n.º 1, al. a), do CPP, significa de modo especial, num sentido de 
'particular', e não exclusivo. Significa que não basta uma ofensa indirecta a um determinado interesse para que o seu titular 
se possa constituir assistente.V.Os sócios de uma sociedade comercial não têm legitimidade para se constituírem 
assistentes nos processos penais em que é ofendida a sociedade 

(Acórdão do TRL, de 20-06-2007, proc. n.º 4721/2007-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c68a7908ded043ac802573160057b4be?OpenDocument

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/07beff439e012d9180257552005338fb?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5b851c2bdc3b2e518025736000390bec?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5b851c2bdc3b2e518025736000390bec?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c68a7908ded043ac802573160057b4be?OpenDocument
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) 
 
Ac. TRP de 16-05-2007, CJ, 2007, T3, pág. 208: Só os condóminos, e não a administração do condomínio, possuem 

legitimidade para intervir como assistente no processo em que se investiga o descaminho de dinheiro por eles entregue 
para pagamento de despesas comuns. 
 

Face ao disposto nos art.ºs 68.º do C.P.P. e 3.º do DL 452/95, de 5 de Novembro, estando em causa a prática de um 
crime de falsificação de documentos, tem a Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas legitimidade para se constituir 
assistente. 

(Acórdão do TRL, de 02-11-2004, proc. n.º 5861/2004-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ab797ebaa590b46e802570a1004f76ee?OpenDocument
) 
 

- “Ofendido” com legitimidade para constituição como assistente não é todo e qualquer prejudicado com a infracção. É 
apenas o titular do interesse que constitui o objecto imediato do crime. 

- O Estado é o titular do interesse que a lei quis proteger com os tipos legais de crimes contra a segurança social, 
inexistindo um interesse próprio ou da titularidade do IGFSS especialmente protegido com aquela(s) incriminação(ões). 

- A protecção indirecta de outros interesses, particulares, não legitima a constituição como assistente, porque fora da 
previsão do art.º 68.º, n.º 1 do CPP. 

- Não tem o IGFSS legitimidade para intervenção processual como assistente. 
(Acórdão do TRL, de 14-10-2004, proc. n.º 7494/2003-9, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7520a99acd875bb980256fc5004d503c?OpenDocument) 
 
O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social tem legitimidade, em consonância com o disposto no art.º 68.º do 

C.P.P., para ser admitido a intervir nos autos como assistente relativamente a crimes de abuso de confiança fiscal, 
previstos e punidos à data dos factos nas disposições conjugadas dos art.º s 30.º, n.º 2 do C.P., 27.º -B do RGIFNA, hoje sob 
os art.º s 107.º e 105.º, n.º s 1, 2 e 4 do RGIT. 

(Acórdão do TRL, de 15-06-2004, proc. n.º 4840/2004-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5303d4e2f4a17e1380256f63005a2d9e?OpenDocument) 

 
I - Em conformidade com o art.º 68.º, n.º 1 -a) do C.P.P. podem constituir-se assistentes em processo penal, além das 

pessoas a quem as leis especiais conferirem esse direito, os ofendidos, considerando-se como tais os titulares dos 
interesses que a lei especialmente quis proteger com a incriminação, desde que maiores de 16 anos. 

II - Neste conceito de ofendido não cabem, por isso, o titular de interesses mediata ou indirectamente protegidos, o 
titular de uma ofensa indirecta ou o titular de interesses morais. Podem estes ser lesados e nessa qualidade sujeitos 
processuais como partes civis mas não constituir-se assistentes. 

III - Os sócios gerentes de uma sociedade não podem constituir-se assistentes no processo penal por crime patrimonial 
cometido contra a sociedade como tal. Uma vez que a lesada directamente é a sociedade e não qualquer um dos seus 
sócios. 

(Acórdão do TRL, de 17-10-2002, proc. n.º 0065809, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0332b7d58d17498280256cb000419bbc?OpenDocument
) 

 
I - A qualidade de assistente pressupõe uma especial posição ou relação do ofendido para com a relação processual penal 

em litígio, daí que seja essa relação especial, pessoal, determinante na definição do círculo de pessoas que sustentam o 
estatuto. 

II - Em caso de morte do ofendido essa natureza pessoal é mais vincada porque a admissão como assistente irradia, 
apenas, na direcção de certas e determinadas pessoas, justamente daquelas que mantêm uma maior proximidade afectiva 
com o ofendido, tal como resulta do artigo 68.º, n.º 1, al. c), do Código de Processo Penal. 

III - Assim, tendo falecido o assistente, não pode um sobrinho por afinidade do mesmo constituir-se como tal, só porque 
foi nomeado herdeiro testamentário universal daquele. 

(Acórdão do TRL, de 11-10-2000, proc. n.º 0068543, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c2a5896852b1bb6980256998003f220b?OpenDocument
) 

 
O bem jurídico protegido pelo crime de falsificação de documento p. e p. pelo art.º 256.º do Código Penal é a segurança 

e credibilidade no tráfico jurídico probatório no que respeita à prova documental, no qual se não reconhecem específicos 
interesses particulares directamente decorrentes da actividade delituosa. Assim sendo, o particular eventualmente 
prejudicado pela prática de tal crime não tem legitimidade para intervir como assistente, porquanto não é titular dos 
interesses que a lei especialmente quis proteger com a incriminação (art.º 68.º, n.º 1 al. a) do C.P.P.). 

(Acórdão do TRL, de 23-02-2000, proc. n.º 0077263, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/540ac52c6b42c62480256991004c872d?OpenDocument
) 

 
O art.º 68.º do CPP deve interpretar-se no sentido de que "o assistente pode intervir no processo em qualquer altura 

até decisão final, não podendo, porém, participar no debate instrutório ou na audiência, se não tiver requerido à sua 
constituição até 5 dias antes desses actos. 

(Acórdão do TRL, de 24-09-1996, proc. n.º 0003805, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b4be09733fa9cacb802569b2003e05c5?OpenDocument) 

 
I - O termo audiência referido no artigo 68.º n. 2 CPP/87 (intervenção de assistentes) reporta-se exclusivamente à 

audiência em primeira instância. 
II - Não se tendo provado em julgamento, os factos integrantes de ilícito penal e nos quais se fundamentou o pedido 

cível, deve este pedido improceder ao nível do processo penal. 
III - Devem ser rejeitados por manifesta improcedência os recursos em que se sustentam posições adversas às constantes 

dos números anteriores. 
(Acórdão do TRL, de 31-01-1996, proc. n.º 0008883, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ab797ebaa590b46e802570a1004f76ee?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ab797ebaa590b46e802570a1004f76ee?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7520a99acd875bb980256fc5004d503c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5303d4e2f4a17e1380256f63005a2d9e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0332b7d58d17498280256cb000419bbc?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0332b7d58d17498280256cb000419bbc?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c2a5896852b1bb6980256998003f220b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c2a5896852b1bb6980256998003f220b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/540ac52c6b42c62480256991004c872d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/540ac52c6b42c62480256991004c872d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b4be09733fa9cacb802569b2003e05c5?OpenDocument
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http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/774a9440fdd6a14d80256803000412fe?OpenDocument) 
 

7- Orientação do MP 
 

Na reunião de trabalho realizada no dia 18-03-2010 na PGD Lisboa, ponderada a natureza do prazo a que se reporta o nº 
2 do artº 68º do CPP, verificou-se inexistir convergência de entendimento jurisprudencial. 

Com efeito, apreciando esta problemática, decidiu-se no Ac. TRL de 25/11/2009, processo nº966/08.2GBMFR.L1, 3ª 
Secção, relatado por Domingos Duarte, que o prazo em causa tem natureza peremptória e, assim, extintiva, implicando o 
seu decurso, de forma definitiva, a preclusão do direito de constituição como assistente por parte do denunciante. 

Por seu turno, o Ac. TRP de 27/5/2009, in CJ, Ano XXXIV, Tomo III/2009, pág. 224, pronunciou-se em sentido oposto: 
I.Deve ser admitido a intervir como assistente o ofendido de crime particular que apresenta o respectivo pedido depois de 

esgotado o prazo de 10 dias a que se refere o artº 68º, nº2, do CPP, se ainda se não tiver esgotado o prazo para exercer o 
direito de queixa. 

II.O prazo do artº 68º, nº2, do CPP é meramente procedimental. 
Mais recentemente, a Relação de Guimarães, por Acs. de 16/4/07 e 28/4/08, in, respectivamente, CJ/2007, Tomo II, pág. 

291 e CJ/2008, Tomo II, pág. 303, decidiu em idêntico sentido: 
O prazo previsto no artº 68º, nº2 do CPP não é um prazo peremptório. Por isso, sempre que, dentro do prazo do exercício 

da queixa, a pessoa com a faculdade de se constituir assistente apresente o respectivo requerimento, o Ministério Público 
mantém legitimidade para prosseguir o inquérito. 

Face a esta oposição de julgados, consensualizou-se que será de propugnar pela posição defendida pela jurisprudência, 
largamente maioritária, que se vem pronunciado no sentido que o prazo cominado no nº2 do artº 68º do CPP tem natureza 
meramente ordenadora ou disciplinadora, que não peremptória. Trata-se de um prazo de índole processual, destinado 
apenas à satisfação do condicionalismo processualmente exigido para assegurar ao Ministério Público a necessária 
legitimidade para, em crimes de natureza particular, promover o respectivo procedimento. Por consequência, o eventual 
decurso de tal prazo não pode ser causa de extinção do direito de queixa, nem pode ser tido como renúncia a tal direito 
desde logo porque a renúncia ao direito de queixa tem de ser expressa, como decorre do artº 116º, nº1 do CP. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
Nota: posteriormente o STA fixou jurisprudência em sentido contrário (Ac. 1/2011). 

 
Artigo 69.º 
Posição processual e atribuições dos assistentes 
1 - Os assistentes têm a posição de colaboradores do Ministério Público, a cuja actividade subordinam 

a sua intervenção no processo, salvas as excepções da lei. 
2 - Compete em especial aos assistentes: 
a) Intervir no inquérito e na instrução, oferecendo provas e requerendo as diligências que se 

afigurarem necessárias e conhecer os despachos que sobre tais iniciativas recaírem; 
b) Deduzir acusação independente da do Ministério Público e, no caso de procedimento dependente 

de acusação particular, ainda que aquele a não deduza; 
c) Interpor recurso das decisões que os afectem, mesmo que o Ministério Público o não tenha feito, 

dispondo, para o efeito, de acesso aos elementos processuais imprescindíveis, sem prejuízo do regime 
aplicável ao segredo de justiça. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 69.º 
Posição processual e atribuições dos assistentes 
1 - Os assistentes têm a posição de colaboradores do Ministério Público, a cuja actividade subordinam a sua intervenção 
no processo, salvas as excepções da lei. 
2 - Compete em especial aos assistentes: 
a) Intervir no inquérito e na instrução, oferecendo provas e requerendo as diligências que se afigurarem necessárias; 
b) Deduzir acusação independente da do Ministério Público e, no caso de procedimento dependente de acusação 
particular, ainda que aquele a não deduza; 
c) Interpor recurso das decisões que os afectem, mesmo que o Ministério Público o não tenha feito. 

- Lei n.º 26/2010, de 30/08 
Artigo 69.º 
[...] 
a) Intervir no inquérito e na instrução, oferecendo provas e requerendo as diligências que se afigurarem necessárias e 
conhecer os despachos que sobre tais iniciativas recaírem; 
c) Interpor recurso das decisões que os afectem, mesmo que o Ministério Público o não tenha feito, dispondo, para o 
efeito, de acesso aos elementos processuais imprescindíveis, sem prejuízo do regime aplicável ao segredo de justiça. 
 

2- Acórdãos do TC 
 

338/2006 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 70.º, n.º 1, do CPP, no segmento em que determina que os assistentes são 

sempre representados por advogado e na interpretação segundo a qual esta representação tem de ser assegurada 
mediante emissão de procuração a favor de advogado que não o advogado ofendido com direito a ser constituído 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/774a9440fdd6a14d80256803000412fe?OpenDocument
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2011/01/01800/0052900549.pdf
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20060338.html
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assistente nos termos dos artigos 68.º, n.º 1, alínea a), e 69.º do mesmo código. 
Nota: ver nota ao art.º 68.º 
 
205/2001 
Não julga inconstitucionais as normas dos art.ºs 69.º, 1 e 2, alínea c), e 401.º, 1, alínea b), e 2, do CPP, na interpretação 

dada pelo acórdão de uniformização de jurisprudência de 10/08/1997, segundo a qual o assistente não tem legitimidade 
para recorrer desacompanhado do Ministério Público, relativamente à espécie e medida da pena aplicada, salvo quando 
demonstrar um concreto e próprio interesse em agir. 

 
3- Acórdãos do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

5/2011 
Em processo por crime público ou semipúblico, o assistente que não deduziu acusação autónoma nem aderiu à 

acusação pública pode recorrer da decisão de não pronúncia, em instrução requerida pelo arguido, e da sentença 
absolutória, mesmo não havendo recurso do Ministério Público. 

DR 63, SÉRIE I-A, de 15-03-2001 
 
8/1999 
O assistente não tem legitimidade para recorrer, desacompanhado do Ministério Público, relativamente à espécie e 

medida da pena aplicada, salvo quando demonstrar um concreto e próprio interesse em agir. 
DR 185/99, SÉRIE I-A, de 10-08-1999 
 

4- Acórdãos do STJ 
 

I - A força orientadora do Assento 8/99, publicado no DR - I Série - A, n.º 185, de 10-08-1999, cinge-se à (im)possibilidade 
de recurso pelo assistente com fundamento em discordância quanto à espécie e medida da pena e não já relativamente à 
qualificação jurídica. 

II - Tem legitimidade processual e interesse em agir, a assistente que recorre do acórdão da 1.ª instância, que 
desqualificou o homicídio, adoptando solução diversa da defendida pela assistente que aderiu à acusação pública (que 
imputava ao arguido a prática de um homicídio qualificado), lançando mão da forma de impugnação mais ampla e 
abrangente, nos termos do art. 412.°, n.º 3 e 4, do CPP, e igualmente, com invocação de vícios decisórios - als. a) e c) do n.º 
2 do art. 410.° do CPP -, com vista à modificação da factualidade dada por provada e não provada na primeira instância e da 
qualificação do homicídio como qualificado e da medida da pena. 

IV - A pretensão recursiva da assistente neste caso concreto, não visava apenas a pena e sua medida, mas antes se 
situava a montante, ao nível, em primeira linha, da fixação da matéria de facto, a que se seguiria requalificação jurídica no 
pressuposto daquela alteração da matéria de facto e só supervenientemente surgiria a questão da pena. 

V - A questão da alteração da matéria de facto como antecâmara da alteração da qualificação jurídica pode ter reflexo na 
componente sancionatória civil, já que um dos critérios é o grau de culpa do infractor, e não será indiferente os contornos, 
da causa, de pedir da acção hospedeira da conformação do concreto crime que substancia a violação do direito à vida, 
elemento a ter em conta na definição da dimensão do quantum indemnizatório. 

VI - Atendendo à intervenção processual pretérita da assistente, considera-se preenchido o pressuposto da legitimidade 
e do interesse em agir, não sendo caso de rejeição do recurso, rejeição essa que, no caso concreto, se traduziu-se em 
violação do direito ao recurso, determinando a revogação do acórdão recorrido, que deverá ser substituído por outro que 
conheça das questões suscitadas pela recorrente. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 27-05-2015, proc. n.º 118/08.1GBAND.P1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fbc47fa383ae734c80257e54004b2fc6?OpenDocument) 

 
I - Os arts. 68.º, n.º 1, e 69.º do CPP referem-se à legitimidade para a constituição de assistente em processo penal e à 

respectiva posição processual e atribuições. Por sua vez, ao nível da representação judiciária dos assistentes, o art.º 70.º, 
n.º 1, do mesmo Código, determina que os assistentes são sempre representados por advogado, acrescentando o n.º 3 que 
podem ser acompanhados por advogado nas diligências em que intervierem. 

II - A exigência de representação do assistente, por advogado, significa imediatamente a necessidade de haver pessoa 
idónea legalmente habilitada no conhecimento do direito – por via de regra o advogado –, que possa agir e zelar 
juridicamente pelos interesses do ofendido no processo, através do mandato judicial, uma vez que o processo se desenrola 
de harmonia com, e obedece, a regras jurídicas. 

III - Em termos de lei penal adjectiva, contrariamente ao que vigora para a obrigatoriedade de assistência do arguido por 
defensor (art.º 64.º do CPP), não existe norma excludente da auto representação do assistente, sendo advogado, pois que 
apenas existe a obrigação de o assistente estar representado por advogado. Efectivamente, se a assistência de defensor ao 
arguido no processo radica nas garantias do processo penal, decorrentes do disposto no art.º 32.º da CRP, resultando 
óbvias limitações à actuação do defensor caso se permitisse a auto representação do arguido, tais limitações já não 
ocorrem se o sujeito processual for assistente, uma vez que a posição deste, apesar da sua relativa autonomia, é apenas a 
de colaborador do MP, a quem se encontra subordinado, nos termos do art.º 69.º, n.º 1, do CPP. 

IV - Há, por sua vez, uma distinção subjectiva e funcional – processual – entre o MP e o assistente, que não impede que 
este se auto represente judiciariamente quando advogado. Com efeito, o exercício do contraditório não deixa de ser 
efectuado plenamente, quer pelo MP quer pelo defensor do arguido, e quaisquer eventuais inconvenientes ou vicissitudes 
perturbadoras da instância serão sempre supridos pela intervenção pronta, atenta e legalmente pertinente do juiz, sendo 
que as declarações do assistente, em processo penal, são tomadas pelos julgadores (o juiz presidente, ou outros juízes do 
Colectivo, ou jurados) – art.º 346.º, n.º 1, do CPP –, o que afasta qualquer conflito na falsa questão da (in)conciliação do 
auto patrocínio do assistente perante a tomada de declarações, em instrução ou julgamento, ao ofendido assim 
constituído. 

V - A dimensão interpretativa da norma do art.º 70.º, n.º 1, do CPP, pelo TC nos seus Acs. n.º s 325.º/06 e 338.º/06 [que 
firmaram jurisprudência no sentido de não julgar inconstitucionais as normas constantes do art.º 70.º, n.º 1, do CPP, no 
segmento em que determina que os assistentes são sempre representados por advogado e na interpretação segundo a qual 
esta representação tem de ser assegurada mediante emissão de procuração a favor de advogado que não o advogado 
ofendido com direito a ser constituído assistente nos termos dos arts. 68.º, n.º 1, al. a), e 68.º do mesmo Código], não 
invalida o entendimento que sufragamos, uma vez que não colide com o disposto no art.º 32.º, n.º 1, da CRP. Aliás, 
entendimento de encontro à decisão do Comité des Droits de L’Homme das Nações Unidas, apreciada no Ac. do STJ de 14-

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20010205.html
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2011/03/05000/0141001416.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1999/08/185A00/51925203.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fbc47fa383ae734c80257e54004b2fc6?OpenDocument
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06-2006, Proc n.º 2806/02-3.ª, no sentido de que o Estado Português deveria «modificar a sua legislação a fim de assegurar 
a conformidade com o artigo 14.º, alínea d), do n.º 3 do Pacto de Nova Iorque sobre os Direitos Civis e Políticos, em ordem 
a que ao requerente (advogado) assistisse o direito absoluto de se defender a si próprio em todos os estádios do 
procedimento penal». 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 18-04-2012, proc. n.º 172.º/11.9TRPRT-A.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c0667dc2b9be78aa80257a1a0055abf4?OpenDocument) 

 
I - Não tendo a recorrente A sido admitida a intervir no processo como assistente, em representação da sua filha B, visto 

que a paternidade desta, que atribuiu à vítima, ainda não está legalmente estabelecida, carece de legitimidade para 
recorrer da sentença na parte respeitante ao crime de homicídio perpetrado na pessoa do falecido, o que significa que não 
dispõe das condições necessárias para daquela recorrer naquele concreto segmento – n.º 2 do art.º 414.º – razão pela qual 
o recurso por si interposto em representação da sua filha tem de ser rejeitado – al. b) do n.º 1 do art.º 420.º. 

II - O facto de uma decisão afectar o assistente, por si só, não basta para que tenhamos por admissível recurso por aquele 
interposto. A admissibilidade do recurso dependerá, ainda, da circunstância de a decisão ter sido proferida contra o 
assistente e de este ter interesse em agir (arts. 69.º, n.º 2, al. c), e 401.º, n.º 2, do CPP). 

III - Decisão proferida contra o assistente, mais concretamente decisão final ou sentença (al. a) do n.º 1 do art.º 97.º), 
visto ser o recurso da sentença que ora está em causa, é a decisão que, tendo em conta a acusação por aquele deduzida ou 
sufragada e as pretensões por ele formuladas no âmbito das suas atribuições, tendo em vista o julgamento e a decisão da 
causa, julga as mesmas improcedentes, total ou parcialmente, isto é, em que o assistente fica vencido nas suas pretensões, 
total ou parcialmente, decisão que, por contrária ou não totalmente favorável à posição assumida pelo assistente no 
processo, ele tem interesse directo em impugnar. 

IV - O interesse em agir, pressuposto ou condição do recurso, também conhecido por legitimidade objectiva ou interesse 
processual (locus standi), consiste na necessidade de que a decisão recorrida seja alterada para que a pretensão do 
assistente seja satisfeita, para que o direito que aquele exerce em juízo seja tutelado, obtenha vencimento ou ganho de 
causa, necessidade que se terá de traduzir na existência de um interesse material, juridicamente protegido, cuja não 
satisfação causa prejuízo ou desvantagem, constituindo o recurso o meio adequado para a sua obtenção. 

V - O interesse na correcta aplicação do direito tout court nada tem a ver com a legitimidade processual e com o 
interesse em agir; trata-se de um interesse geral que todo e qualquer indivíduo, enquanto cidadão integrante do Estado de 
direito, tem ou deve ter, que não lhe confere direito a impugnar a decisão. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 07-09-2011, proc. n.º 356.º/09.0JAAVR.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/deb18b3708d8fc7e8025796c004bc583?OpenDocument) 

 
I - O princípio da oficialidade, que domina o nosso processo penal, faz do MP o detentor da acção penal, assumindo a 

queixa, ou a constituição de assistente e a dedução de acusação particular, a natureza de condições de procedibilidade, nos 
casos em que são exigidas para que haja procedimento criminal. 

II - Por outro lado, a realização dos fins das penas é de interesse público, e está ao serviço, mesmo no caso dos crimes 
semi-públicos e particulares, de toda a comunidade. Não é uma pretensão que se identifique só ou prevalentemente com o 
interesse da vítima, do ofendido, ou de quem os represente. Daí que, desse carácter público do ius puniendi, se tenha que 
fazer eco o próprio processo penal. 

III -O que dito fica não obsta a que o nosso sistema tenha integrado uma componente acusatória particular, através do 
assistente, mas que surge necessariamente numa posição subordinada em relação ao MP, e é apresentado como 
colaborador deste. Ou seja, como auxiliar do MP, na prossecução das finalidades que compete a este levar por diante, sob 
pena de se postergar o princípio da oficialidade acima invocado. 

IV -É o que consagra o art.º 69.º do CPP, no seu n.º 1, certo que se previnem aí situações pontuais, em que o assistente 
pode actuar com autonomia em relação ao MP. É o caso da hipótese da al. c) do n.º 2 do preceito, em que se permite a 
interposição de recurso por parte do assistente, desacompanhado do M.º P.º, das decisões que o afectem. 

V - O art.º 401.º do CPP refere-se, no seu n.º 1, à legitimidade dos vários sujeitos processuais para recorrer e, no seu n.º 
2, distingue esta legitimidade do interesse em agir. Afirma então que «Não pode recorrer quem não tiver interesse em 
agir”. A propósito deste normativo, o Acórdão 9/99 do Pleno deste STJ, de 30-10-97 (DR II Série - A, de 10-08-99), 
considerou que «O assistente não tem legitimidade para recorrer, desacompanhado do Ministério Público, relativamente à 
espécie e medida da pena aplicada, salvo quando demonstrar um concreto e próprio interesse em agir”. 

VI -Não pode evidentemente extrair-se desse assento, a contrario, que haveria sempre interesse em agir, não estando 
em causa a espécie e medida da pena. 

VII - Enquanto que a legitimidade do assistente se avalia para efeito de recurso, à partida, face ao seu posicionamento no 
processo perante a decisão proferida, assumindo pois um carácter mais subjectivo e formal, o interesse em agir resultará 
da análise da pretensão do recorrente, em concreto, quando confrontada com a respectiva necessidade ou 
indispensabilidade para fazer vingar um direito ou interesse seu. Em matéria de legitimidade averiguamos quem pode 
recorrer, e no domínio do interesse em agir apreciamos que interesse tem a pessoa que quer recorrer, em interpor aquele 
concreto recurso. É dizer, averiguamos se o direito ou interesse prosseguido pelo assistente é atendível para o efeito, tendo 
em conta o respectivo estatuto processual e, no limite, aquilo que se pretende com a punição. 

VIII - A jurisprudência não tem, a este respeito, sido uniforme, e pode na verdade exigir-se, numa posição mais restritiva, 
que o assistente tem que demonstrar que só através do recurso assegura a tutela de um direito subjectivo seu. No extremo 
oposto estarão todos quantos entendem que a simples discordância do assistente em relação à justiça da decisão lhe 
atribui a possibilidade de recorrer confundindo-se legitimidade com interesse em agir. A nosso ver, a solução deverá situar-
se, partindo da análise do caso concreto, num campo em que se evite a transposição pura e simples, para o domínio penal, 
da doutrina civilística dos pressupostos processuais, mas obviando também à subversão do princípio da oficialidade do 
processo penal bem como do papel do MP. 

IX - O sancionamento penal dos delinquentes satisfaz um interesse colectivo que compete ao MP prosseguir. Não existe 
um direito pessoal público do assistente a um certa punição, como única forma de reparação moral sua, de tal modo que 
lhe fosse permitido exigir determinada prestação do tribunal na satisfação desse desiderato. Prestação que se cifraria numa 
decisão, em que se considerassem provados certos factos, que implicassem certa qualificação, e a aplicação de certa pena, 
pretendida pelo assistente. 

X - Se a punição do arguido está dominada por um interesse público, não pode competir ao assistente ser ele o intérprete 
do interesse colectivo, designadamente se conflituar com a posição assumida a esse respeito pelo M.º P.º. No que 
contende com o cerne do ius puniendi do Estado, o assistente não pode pois deixar de estar subordinado ao MP. 

XI - Daí que, sempre que o assistente pretenda recorrer desacompanhado do MP, não interesse tanto discriminar as 
situações em que terá um interesse em agir relevante (na linha do assento, concreto e pessoal), mas tão só excluir da 
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possibilidade de recurso aquelas situações em que o assistente se confina ao interesse geral da justiça da punição do 
delinquente, porque esse é um interesse colectivo, e não pessoal, seu. Assistente que nestes autos, sublinhe-se nem sequer 
foi vítima do crime. 

(Acórdão do STJ de 07-05-2009, proc. n.º 09P0579, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1593d78b56e6ee03802575b400485214?OpenDocumen
t) 

 
I - Nos termos do art.º 69.º, n.º 1, do CPP, os assistentes têm a posição de colaboradores do MP, a cuja actividade 

subordinam a sua intervenção no processo, salvas as excepções da lei. 
II - O n.º 2 do preceito prevê as atribuições que em especial são conferidas ao assistente, entre elas figurando a 

interposição de recurso das decisões que os afectem, mesmo que o MP o não tenha feito - al. c). 
III - O n.º 1 do art.º 401.º do CPP preceitua que o assistente tem legitimidade para recorrer de decisões contra ele 

proferidas, sendo que o n.º 2 estabelece que não pode recorrer quem não tiver interesse em agir. 
IV - Sobre esta matéria foi proferido pelo Pleno das Secções Criminais deste Supremo Tribunal, em 30-10-1997, um 

acórdão fixando a seguinte jurisprudência: «O assistente não tem legitimidade para recorrer desacompanhado do 
Ministério Público, relativamente à espécie e medida da pena aplicada, salvo quando demonstrar um concreto interesse em 
agir». 

V - Donde, a lei não reconhece ao assistente em processo penal, desacompanhado do MP, um direito subjectivo a exigir 
do Estado a punição de um crime público com uma determinada pena. Tal significaria uma manifestação do espírito de 
vindicta privada, que progressivamente tem sido postergado nos sistemas penais modernos. 

VI - No caso, não tendo a assistente demonstrado ter qualquer interesse em agir para além do desejo de ver agravada a 
pena aplicada ao arguido, deve o recurso ser rejeitado, por ilegitimidade da assistente. 

(Acórdão do STJ de 13-09-2006, proc. n.º 06P1801, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/57a7c1f243e22c3e8025724a003b5128?OpenDocument) 

 
I - Os assistentes têm a posição de colaboradores do MP, embora com o poder de deduzirem acusação independente e, 

no caso de procedimento dependente de acusação particular, ainda que aquele a não deduza. 
II - Entre as atribuições que são conferidas aos assistentes figura a de poderem interpor recurso das decisões que os 

afectem, mesmo que o MP o não tenha feito (art.º 69.º, n.º 2, al. c), do CPP). 
III - Mas a lei não reconhece ao assistente em processo penal, desacompanhado do MP, um direito substantivo a exigir 

do Estado a punição de um crime público com determinada pena. Tal significaria uma manifestação do espírito de vindicta 
privada, que progressivamente tem sido postergado por sistemas penais modernos. 

IV - Sobre esta matéria foi proferido acórdão pelo Pleno das Secções Criminais deste Supremo Tribunal, em 30-10-1997, 
fixando jurisprudência no sentido de o assistente não ter legitimidade para recorrer desacompanhado do MP relativamente 
à espécie e medida da pena, salvo quando demonstrar um concreto interesse em agir. 

V - No fundo, o «interesse em agir tem de ser concreto e próprio, pelo que é insuficiente se o tribunal, concluindo que 
não se está face a um mero desejo de vindicta privada, nada mais encontrar» - cf. acórdão referido. 

VI - Parece assim líquido, face aos fundamentos do referido acórdão para fixação de jurisprudência, que o direito dos 
assistentes ao recurso passa pela verificação de um interesse em agir concreto e próprio. 

VII - No domínio do processo penal, a legitimidade para recorrer é uma posição de alguém dentro das categorias 
previstas no art.º 401.º, n.º 1, do CPP (em regra um sujeito processual) que, confrontado com uma decisão judicial, lhe 
permite impugnar tal decisão por via de recurso. 

VIII - Tem interesse em agir para efeitos de recurso (designadamente em processo penal, ressalvada a posição do MP 
quando actua no exclusivo interesse da defesa) quem tiver necessidade deste meio de impugnação para defender um seu 
direito (cf. Gonçalves da Costa, Jornadas de Direito Processual Penal, pág. 412.º). 

IX - No caso dos autos, não pode deixar de se considerar que a não condenação do arguido [o tribunal «a quo» decidiu 
julgar verificados os elementos típicos, de carácter objectivo, de um crime de homicídio qualificado, p. e p. pelos arts. 131.º 
e 132.º, n.º 1, do CP, e de um crime de detenção ilegal de arma, p. e p. pelo art.º 6.º, n.º 1, da Lei 22/97, de 27-06, que os 
respectivos factos haviam sido praticados pelo arguido, declará-lo inimputável relativamente a tal conduta, e determinar o 
seu internamento em estabelecimento psiquiátrico adequado ao tratamento, por período não inferior a 3 anos, decisão de 
algum modo equivalente a uma absolvição] foi proferida contra os assistentes, avós maternos dos ofendidos, dois menores 
filhos da vítima e do arguido, que se haviam conformado com a acusação deduzida pelo MP e ficaram vencidos face ao 
afastamento da culpa do arguido. 

X - Por outro lado, actuando os assistentes em representação dos filhos menores do arguido e da vítima, sua mulher, não 
pode deixar de se considerar que têm interesse em agir, na medida em que da condenação do arguido podem resultar 
efeitos a nível sucessório – o arguido poderá ser privado da sua capacidade sucessória (art.º 2034.º, al. a), do CC) - e a nível 
de direito de família - a condenação do arguido poderá eventualmente relevar para efeitos de inibição ou limitação do 
exercício do poder paternal (art.º 1915.º do CC). 

XI - No caso, a constituição de assistente verificou-se já com a acusação deduzida, mas daí não resulta qualquer obstáculo 
ao exercício dos direitos que a lei confere aos assistentes, incluindo o direito de recorrer, tendo os mesmos apenas que se 
conformar com a acusação deduzida pelo MP. 

XII - Saber se os assistentes foram ou não diligentes no acompanhamento do processo, designadamente na fase do 
julgamento, e se lhes assiste razão na impugnação da decisão da 1.ª instância é matéria que respeita ao mérito do recurso, 
não podendo essas razões ser convocadas como fundamento de ilegitimidade para recorrer. 

(Acórdão do STJ de 01-03-2006, proc. n.º 06P113, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8f71255917486b8e802572730034a731?OpenDocument
) 

 
I - Tratando-se de procedimento por crime público em que, sem excepções, os assistentes têm a posição de 

colaboradores do Ministério Público, a cuja actividade subordinam a sua intervenção no processo, o caso é de clara, ampla 
e irrestrita titularidade da acção penal pelo Ministério Público, cumprindo-lhe a prossecução penal que se efectiva através 
do exercício da acção e da representação da acusação no processo em juízo. 

II - Se é o Ministério Público o titular - neste caso, titular exclusivo - da acção penal, se lhe compete também, em 
exclusivo, representar a acusação e se, em contraponto, os assistentes são in casu meros colaboradores subordinados, não 
se veria bem onde ancorar a pretensão de, por único alvedrio destes, e porventura em muitos casos contra o entendimento 
do titular da causa, e necessariamente movidos, por motivações que, por válidas e compreensíveis que pudessem ser, não 
prescindirão da contemplação do processo penal à lupa de interesses pessoais, sejam eles ou não de cariz puramente 
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material, mas, em qualquer caso, distintos do interesse público que subjaz à causa penal, emancipá-los do seu estatuto 
subordinado, para, em suma, lhes permitir a assunção, a partir de certo momento - que seria o da conformação definitiva 
do MP com a decisão proferida - de titulares efectivas da causa penal, invertendo claramente os papéis de cada um deles. 

III - Nesta perspectiva, naturalmente de afastar, não poderá deixar de ter-se o assistente como não afectado pela decisão 
que qualifique os factos e fixe o quantum da pena contra o seu entendimento, ou, por outra via, de entender-se que tal 
decisão não é contra ele proferida, pese embora, como em relação qualquer outro cidadão, indirectamente, a sentença o 
possa ter também atingido, pois, tendo em conta os interesses públicos subjacentes à dinâmica da causa penal, mormente 
desencadeada por crimes públicos, o interesse relevante para aferição da legitimidade para recorrer é - só pode ser - o do 
titular dela, numa palavra, do Ministério Público. 

IV - Se o Ministério Público, assumindo a titularidade da causa, converge com os mesmos assistentes na crítica da 
sentença do tribunal de júri no tocante à qualificação jurídica dos factos e à medida da pena aplicada, aos assistentes não 
só falece legitimidade para atacar esse aspecto essencial da causa, cuja defesa está afecta àquele titular, como lhes falece, 
mesmo, interesse em agir, já que, não sendo sua a titularidade respectiva, repousa sobre os ombros do quem tem a 
responsabilidade de a levar até ao fim, nomeadamente quanto ao acerto da incriminação, a responsabilidade da condução 
do processo (de que o assistente está exonerado nessa exacta medida, e, assim, para garantia da legalidade não precisa 
aquele de tomar qualquer iniciativa processual, movendo o recurso e lançar mão da respectiva demanda, pois o MP tem o 
dever funcional de o fazer). 

V - Num caso como este, com efeito, estivesse apenas em causa, imediatamente, o rigor da incriminação e nada mais, 
dificilmente se poderia afirmar por banda dos assistentes um «concreto e próprio» interesse [em agir] no recurso, acaso, 
mesmo aqui, fosse entendido ser de aplicar também a doutrina do acórdão uniformizador n.º 8/99, deste Supremo 
Tribunal, tirado para situação processual próxima da aqui discutida. 

VI - A possibilidade de recurso autónomo por banda do assistente em acção por crime público - art.º 69.º, n.º 2, c), do 
CPP - refere-se, tão-só, às situações processuais em que aquele é directamente afectado, a decisão directamente o 
desfavorece, enfim, atinge algum «concreto próprio interesse» seu, digno de protecção e é, nessa medida, contra si 
proferida, o que, sem estar inteiramente arredado na acção penal por crime público, naturalmente com mais frequência, 
terá oportunidade de acontecer quando o procedimento criminal é instaurado nos termos dos artigos 49.º e (ou) 50.º, do 
CPP, citados. 

VII - A doutrina do acórdão uniformizador n.º 8/99 do Supremo Tribunal de Justiça, de 30.10.97, DR, I Série de 10/8/99, 
ao exigir «um concreto e próprio interesse em agir» ao assistente para recorrer não parece, na lógica das coisas, servir de 
argumento válido aos recorrentes, nem contrariar este ponto de vista, a final restritivo, do direito ao recurso do assistente 
em processo penal. 

VIII - O escopo essencial da intervenção dos assistentes em processo penal, prende-se com a mais valia que podem 
aportar em sede probatória. 

IX - Daí a possibilidade de invocação - independentemente do MP - de vícios da matéria de facto, onde, as provas, 
naturalmente, são elemento decisivo para superá-los, caso existam, assistindo-lhes a reclamada legitimidade para o 
recurso, e, mesmo, o interesse em agir, já que, não tendo o MP impugnado esse aspecto da decisão, só por via do recurso 
que interpuseram os assistentes lograriam vê-lo apreciado. 

(Acórdão do STJ de 16-10-2003, proc. n.º 03P3280, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dc4a60d36559029d80256de800359c67?OpenDocument
) 

 
I - Nos termos dos disposto nos arts. 69.º, n.º 2, al. c) e 401.º, n.º 1, al. a), do CPP, o assistente tem legitimidade para 

recorrer quanto a decisões contra ele proferidas. 
II - Tais decisões são aquelas que contrariam as posições que tomou no processo. 
III - Não tendo o assistente tomado qualquer posição no processo acerca do enquadramento jurídico-penal da conduta 

da arguida, tendo-se limitado a constituir-se como tal, não tem legitimidade para recorrer no que tange àquele 
enquadramento, o mesmo sucedendo quanto à medida da pena. 

(Acórdão do STJ, 5.ª SECÇÃO, de 10-10-2002, proc. n.º 02P2798, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0b2df0d8fb0ee60e8025742c0046612a?OpenDocument) 

 
I - Decorre do artigo 69.º do CPP que, é indubitavelmente o assistente, um sujeito processual de direitos processuais 

específicos, mas, por ser mero colaborador do Ministério Público, é um sujeito processual subordinado (com excepções, 
como a que ocorre no concernente aos crimes de natureza particular, hipótese em que, embora o Ministério Público 
continue a ser o único titular da acção penal, o assistente assume uma posição constitutiva. 

II - Embora a alínea c) do n. 2 do artigo 69.º do CPP alargue o âmbito da actuação processual do assistente em sede de 
recursos relativamente ao que se lhe permite em sede de acusação por crimes públicos (alínea d) do n. 2 do citado artigo), 
consentindo que o dito asssistente recorra mesmo que o Ministério Público o não faça e não admitindo que ele acuse se o 
Ministério Público não acuse também, tal possibilidade não envolve alargamento do conceito do interesse em agir em 
domínios que exorbitarem do significado que deve atribuir-se a expressões como «decisões que os afectem ou «contra eles 
proferidas". 

(Acórdão do STJ, JSTJ00032478, de 30-10-1997, proc. n.º 97P482, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0a3e5f2399232e38802568fc003b597f?OpenDocument) 

 
5- Acórdão do TR 
 

Ac. TRP de 4-03-2015 : O assistente carece de interesse em agir, na interposição de recurso da sentença penal quanto à 
parte criminal, ao recorrer da medida da pena sem pretender alcançar qualquer efeito útil para si. 

 
6- Decisões do TR 
 

Decisão TRL de 21-05-2015 : Verifica-se a falta de interesse em agir do assistente no que concerne à interposição de 
recurso do despacho que julga extinta a pena suspensa por cumprimento da condição. 

 
Decisão TRL de 9-07-2014 : I. se a sentença recorrida contiver decisão contra a assistente ou que directamente o afecte, 

passa assim por saber se, in casu, a mesma tem ou não um concreto interesse próprio em recorrer, se só através do 
recurso pode assegurar a tutela de um direito subjectivo seu. 
II. se o recorrente não deduziu acusação nem sequer pedido de indemnização civil, não vai alcançar qualquer efeito útil 
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para si com a interposição do recurso da sentença quanto à matéria criminal. 

 
Artigo 70.º 
Representação judiciária dos assistentes 
1 - Os assistentes são sempre representados por advogado. Havendo vários assistentes, são todos 

representados por um só advogado. Se divergirem quanto à escolha, decide o juiz. 
2 - Ressalva-se do disposto na segunda parte do número anterior o caso de haver entre os vários 

assistentes interesses incompatíveis, bem como o de serem diferentes os crimes imputados ao arguido. 
Neste último caso, cada grupo de pessoas a quem a lei permitir a constituição como assistente por cada 
um dos crimes pode constituir um advogado, não sendo todavia lícito a cada pessoa ter mais de um 
representante. 

3 - Os assistentes podem ser acompanhados por advogado nas diligências em que intervierem. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 70.º 
(Representação judiciária dos assistentes) 
1 - Os assistentes são sempre representados por advogado. Havendo vários assistentes, são todos representados por um 
só advogado. Se divergirem quanto à escolha, decide o juiz. 
2 - Ressalva-se do disposto na segunda parte do número anterior o caso de haver entre os vários assistentes interesses 
incompatíveis, bem como o de serem diferentes os crimes imputados ao arguido. Neste último caso, cada grupo de 
pessoas a quem a lei permitir a constituição como assistente por cada um dos crimes pode constituir um advogado, não 
sendo todavia lícito a cada pessoa ter mais de um representante. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 70.º 
[...] 
3 - Os assistentes podem ser acompanhados por advogado nas diligências em que intervierem. 
 

2- Acórdãos do TC 
 

338/2006 
Não julga inconstitucional a norma constante do art.º 70.º, 1, do CPP, no segmento em que determina que os assistentes 

são sempre representados por advogado e na interpretação segundo a qual esta representação tem de ser assegurada 
mediante emissão de procuração a favor de advogado que não o advogado ofendido com direito a ser constituído 
assistente nos termos dos artigos 68.º, 1, alínea a), e 69.º do mesmo Código. 

Extracto da fundamentação: 
Compreende-se a opção do legislador ordinário de o assistente ter sempre de estar representado por advogado. Sendo o 

Ministério Público, a quem se encontra cometido o exercício da acção penal, constituído por um corpo de magistrados, 
funcionalmente apto para essa função, torna-se necessário que o assistente, em ordem à boa condução e decisão do pleito, 
tenha, do ponto de vista legal, capacidade para poder entender e aferir a actividade levada a cabo por tais magistrados e a 
conveniência ou necessidade de prática de outras diligências ou actos processuais, susceptíveis de ocorrer no processo 
penal, bem como para poder intervir, no processo, de forma serena e desapaixonada. 

É, em regra, no advogado, que exerce o mandato forense por profissão (cf. art. 3.º, n.º 1, alínea b), e 53.º, n.º 1, do 
Estatuto da Ordem dos Advogados (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 84/84, de 16 de Março), que o legislador vê essa 
capacidade de poder prosseguir, com o M.º P.º, a defesa daqueles interesses que a lei quis proteger com a incriminação. 

Mas, sendo assim, não pode, igualmente, deixar de reconhecer-se ao legislador uma discricionariedade de ponderação 
quanto às circunstâncias que, podendo interferir psicologicamente com o advogado, são, adequadamente, susceptíveis de 
fazer perigar as exigências de uma intervenção serena e desapaixonada no processo penal, tanto mais reclamáveis aqui 
quanto está em causa a defesa de valores fundamentais da comunidade como são aqueles que são prosseguidos pelo 
direito penal. 

Ora, é seguramente diferente a situação psicológica do advogado, potenciadora de se reflectir na serenidade com que 
deve ser discutida a causa, quando intervém em representação de outrem, por via de mandato forense, ou quando age em 
defesa de interesses pessoais. 

Não pode, deste modo, considerar-se como sendo desproporcionada, desadequada ou arbitrária uma avaliação do 
legislador, no sentido de considerar esse advogado como não estando em condições objectivas de poder prosseguir a defesa 
dos interesses que a lei quis proteger com a incriminação de modo desapaixonado e sereno. 

Estando em causa, no instituto da assistência em processo penal, essencialmente, interesses de ordem pública 
(característica esta que não se perde, mesmo quando o legislador torne o procedimento criminal dependente de queixa ou 
de acusação do assistente), dado a acção penal não visar satisfazer qualquer vindicta mas, essencialmente, interesses de 
prevenção geral e especial, compreende-se, deste modo, que o legislador sujeite a representação forense do assistente a 
regras diferentes consoante a questão que está em causa contende com interesses de terceiros ou não, ou, então, quando a 
questão já não é uma questão de assistência em processo penal mas, por natureza, uma relação jurídico-privada, como é o 
caso do direito do lesado a ser ressarcido do dano provocado com o crime. 

Nesta medida, há-de entender-se gozar o legislador ordinário, nos termos dos art.ºs 32.º, n.º 7, e 208.º da CRP), de 
discricionariedade normativa no sentido de poder exigir que, sendo o titular dos interesses que a lei penal quis proteger com 
a incriminação advogado, deva o mesmo conferir mandato forense a outro advogado para se poder constituir assistente em 
processo penal, e que já possa adoptar uma solução diferente quando esteja, simplesmente, em causa, acção tendente a 
ressarcir do dano provocado com o crime. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20060338.html
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Nota: ver nota ao art.º 68.º 
 
254/1998 
Não julga inconstitucional a norma do n.º 1 do art. 70.º do CPP, ao limitar a livre escolha de mandatário judicial próprio, 

no caso de pluralidade de assistentes por uma mesma infracção penal, cujos interesses sejam compatíveis, estabelecendo o 
princípio de unicidade do mandatário que a todos deva representar e cometer ao juiz o suprimento de falta de acordo dos 
interessados acerca da respectiva designação. 

Extracto da fundamentação: 
A imposição de unidade de representação dos assistentes por um mesmo advogado é um instrumento destinado a 

"facilitar a missão do Ministério Público", devendo pôr-se em relevo que tal "facilitação" corresponde ao reconhecimento da 
plenitude das garantias de defesa do arguido: as posições processuais deste e do próprio defensor tornar-se-iam muito 
mais difíceis se aquele tivesse de defender-se de ataques de um número indeterminado de sujeitos processuais (o 
Ministério Público e os vários assistentes, representados por diferentes advogados, os quais elaborariam, porventura, 
diferentes acusações). 

De facto, a lei não proíbe - como se põe em relevo no acórdão recorrido - que cada assistente esteja representado por 
advogado distinto. A lei processual penal limita-se a impor que o conjunto dos assistentes, nos casos comuns, se concerte na 
escolha de um advogado que a todos represente em juízo, nomeadamente quando aqueles pretendam deduzir acusação 
independente do Ministério Público (cfr. art. 69º, nº 2, alínea b) do Código de Processo Penal) ou interpor recurso de 
decisões que os afectem (alínea c) do mesmo número e artigo). Mas prevendo a impossibilidade de concertação entre os 
assistentes na escolha de um patrono único, a lei confere ao juiz o poder de resolução deste litígio através da escolha do 
patrono comum, sendo concebível que, em muitas situações de conflito entre assistentes quanto à escolha do patrono, se 
acabe por admitir uma insuperável incompatibilidade de interesses que abre a via à representação de cada um por patrono 
diferente (art. 70º, nº 2, do Código de Processo Penal). Por isso, José Damião da Cunha afirma que as excepções previstas no 
nº 2 deste artigo, "sobretudo a que se refere à incompatibilidade de interesses, acaba por quase esvaziar a exigência de 
unidade de representação" (estudo e revista citados, pág. 170). 

De tudo o que acaba de referir-se se pode concluir que não existe uma proibição de pluralidade de patronos (constituídos 
por cada um dos assistentes), mas apenas a imposição de uma só representação em processo, para evitar a anarquia 
processual, quer pela dificultação da missão do Ministério Público, quer pelo desproporcionado gravame que resultaria para 
o arguido o ter de defender-se contra uma multiplicidade de acusações ou de recursos, deduzidos ou interpostos por cada 
um dos assistentes. Não há, contrariamente ao alegado pela recorrente, restrição ao direito fundamental de acesso ao 
direito, mas a regulamentação ou conformação da representação judiciária em certo instituto do processo criminal, 
compatibilizando as posições dos diferentes sujeitos processuais, de modo a garantir a eficiência desse processo e as 
posições jurídicas do Ministério Público, do arguido e do seu defensor (nota nas suas alegações o Senhor Procurador-Geral 
Adjunto que o suprimento pelo juiz da falta de acordo dos assistentes na escolha do advogado que a todos represente é 
solução postulada pelo princípio geral de que o juiz deve ultrapassar a inércia dos sujeitos processuais, indicando soluções 
paralelas no domínio da arbitragem e da prova pericial - arts. 12º da Lei da Arbitragem Voluntária e 569º, nº 2, do Código 
de Processo Civil). 

 
3- Acórdãos do STJ 
 

Ac. STJ de 18-04-2012 : I. Os arts. 68.º, n.º 1, e 69.º do CPP referem-se à legitimidade para a constituição de assistente 
em processo penal e à respectiva posição processual e atribuições. Por sua vez, ao nível da representação judiciária dos 
assistentes, o art. 70.º, n.º 1, do mesmo Código, determina que os assistentes são sempre representados por advogado, 
acrescentando o n.º 3 que podem ser acompanhados por advogado nas diligências em que intervierem. 
II. A exigência de representação do assistente, por advogado, significa imediatamente a necessidade de haver pessoa 
idónea legalmente habilitada no conhecimento do direito - por via de regra o advogado -, que possa agir e zelar 
juridicamente pelos interesses do ofendido no processo, através do mandato judicial, uma vez que o processo se desenrola 
de harmonia com, e obedece, a regras jurídicas. 
III. Em termos de lei penal adjectiva, contrariamente ao que vigora para a obrigatoriedade de assistência do arguido por 
defensor (art. 64.º do CPP), não existe norma excludente da auto representação do assistente, sendo advogado, pois que 
apenas existe a obrigação de o assistente estar representado por advogado. Efectivamente, se a assistência de defensor 
ao arguido no processo radica nas garantias do processo penal, decorrentes do disposto no art. 32.º da CRP, resultando 
óbvias limitações à actuação do defensor caso se permitisse a auto representação do arguido, tais limitações já não 
ocorrem se o sujeito processual for assistente, uma vez que a posição deste, apesar da sua relativa autonomia, é apenas a 
de colaborador do MP, a quem se encontra subordinado, nos termos do art. 69.º, n.º 1, do CPP. 
IV. Há, por sua vez, uma distinção subjectiva e funcional - processual - entre o MP e o assistente, que não impede que este 
se auto represente judiciariamente quando advogado. Com efeito, o exercício do contraditório não deixa de ser efectuado 
plenamente, quer pelo MP quer pelo defensor do arguido, e quaisquer eventuais inconvenientes ou vicissitudes 
perturbadoras da instância serão sempre supridos pela intervenção pronta, atenta e legalmente pertinente do juiz, sendo 
que as declarações do assistente, em processo penal, são tomadas pelos julgadores (o juiz presidente, ou outros juízes do 
Colectivo, ou jurados) - art. 346.º, n.º 1, do CPP -, o que afasta qualquer conflito na falsa questão da (in)conciliação do auto 
patrocínio do assistente perante a tomada de declarações, em instrução ou julgamento, ao ofendido assim constituído. 
V. A dimensão interpretativa da norma do art. 70.º, n.º 1, do CPP, pelo TC nos seus Acs. n.ºs 325/06 e 338/06 [que firmaram 
jurisprudência no sentido de não julgar inconstitucionais as normas constantes do art. 70.º, n.º 1, do CPP, no segmento em 
que determina que os assistentes são sempre representados por advogado e na interpretação segundo a qual esta 
representação tem de ser assegurada mediante emissão de procuração a favor de advogado que não o advogado ofendido 
com direito a ser constituído assistente nos termos dos arts. 68.º, n.º 1, al. a), e 68.º do mesmo Código], não invalida o 
entendimento que sufragamos, uma vez que não colide com o disposto no art. 32.º, n.º 1, da CRP. Aliás, entendimento de 
encontro à decisão do Comité des Droits de L?Homme das Nações Unidas, apreciada no Ac. do STJ de 14-06-2006, Proc n.º 
2806/02-3.ª, no sentido de que o Estado Português deveria «modificar a sua legislação a fim de assegurar a conformidade 
com o artigo 14.º, alínea d), do n.º 3 do Pacto de Nova Iorque sobre os Direitos Civis e Políticos, em ordem a que ao 
requerente (advogado) assistisse o direito absoluto de se defender a si próprio em todos os estádios do procedimento 
penal». 

 
I - O art.º 70.º do CPP estabelece a obrigatoriedade da representação por advogado e, além disso, o princípio da 

representação unitária para os assistentes, princípio que sofre algumas excepções, na medida em que aceita a pluralidade 
de advogados quando se verifique incompatibilidade de interesses entre os assistentes ou os crimes sejam diferentes. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19980254.html
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c0667dc2b9be78aa80257a1a0055abf4?OpenDocument
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II - No caso do representante do assistente, a sua actuação baseia-se numa relação de representação, embora com uma 
certa margem de liberdade, em que está obrigado a actuar de forma equilibradora face a eventuais actuações contrárias às 
finalidades do processo penal por parte do seu mandante. 

III - Trata-se aí, ao menos em princípio, de uma autêntica representação judiciária, cabendo ao representante a prática, 
em nome e no interesse do assistente, de todos os actos processuais para os quais lhe tenha sido concedida procuração 
bastante e ficando ele nesta medida investido – embora em nome e no interesse do representado – nos direitos e na 
posição jurídica que o processo atribua à própria parte. 

IV - Sendo esse o princípio geral, admite o direito adjectivo penal que, em circunstâncias excepcionais, o arguido e os 
restantes intervenientes pratiquem actos processuais por iniciativa própria e sem a cobertura técnica concedida pela 
representação judiciária, ou seja, no caso do assistente, na impossibilidade de o advogado representante poder assinar e o 
requerimento visar a prática de acto sujeito a prazo de caducidade, pode o requerimento ser deduzido pelo próprio 
assistente – art.º 98.º do CPP. 

V - Se, apesar de não se verificarem tais pressupostos, devendo por isso o requerimento em causa ter sido subscrito por 
advogado, o advogado do assistente compareceu no debate instrutório e, pronunciando-se sobre o requerimento 
formulado pelo assistente, sustentou a oportunidade da junção e requereu que se mantivesse o «entranhamento» dos 
documentos, ao assim proceder como que ratificou o acto formalmente irregular, assumindo a pretensão previamente 
formulada, por iniciativa própria, pelo assistente. 

VI - Tendo a decisão recorrida omitido por completo tal afirmação de vontade, que foi formulada com cumprimento dos 
requisitos formais, tal omissão inquina o despacho recorrido bem como os actos sequentes e que dele dependem, 
nomeadamente o debate e a decisão de não pronúncia proferida. 

(Acórdão do STJ de 14-02-2007, proc. n.º 06P4545, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a31c856ed41d4195802572dd00308581?OpenDocument
) 

 
4- Acórdão do TR 
 

Ac. TRP de 19-03-2014 : I. A falta de representação do assistente por advogado, que renunciou ao mandato, decorrido o 
prazo para constituir novo mandatário sem que o tenha feito, determina a perda da qualidade de assistente. 
II. A norma do artº 70º 1 CPP não é inconstitucional. 
III. O processo penal não é um processo de partes, mas de sujeitos processuais, e, por isso, não devem aplicar-se a este 
processo os princípios do processo de partes, como é o processo civil; 
IV. A intervenção do advogado ofendido como assistente, advogando em causa própria, quebra a unidade processual e cria 
uma descontinuidade e desarmonia processual inconciliável com o regular andamento do processo. 
V. O ofendido, que é advogado, para ser assistente no processo, tem de ser representado por outro advogado, não 
podendo agir como advogado em causa própria. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a31c856ed41d4195802572dd00308581?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a31c856ed41d4195802572dd00308581?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/8829381af64b7cb380257caf003a49ba?OpenDocument
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PARTE I 
LIVRO I 

Dos sujeitos do processo 
TÍTULO VI 

Das partes civis 
 

Artigo 71.º 
Princípio de adesão 
O pedido de indemnização civil fundado na prática de um crime é deduzido no processo penal 

respectivo, só o podendo ser em separado, perante o tribunal civil, nos casos previstos na lei. 
 
Notas: 
 
1- Acórdão do TC 
 

451/1997 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 71.º do CPP, ao consagrar o princípio da adesão obrigatória da acção civil à 

acção penal. 
Extracto da fundamentação: 
Segundo o entendimento de Figueiredo Dias, "Sobre a reparação de perdas e danos arbitrada em processo penal" estudo 

in memoriam do Prof. Beleza dos Santos, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, suplemento ao vol. XVI, 1996, pp. 88 
e ss., as soluções legislativas típicas relativas à conexão processual entre as duas acções estão na base de três grandes 
sistemas: 

"a) O sistema que podemos apelidar da confusão total das acções penal e civil, e que logicamente poderia justificar-se 
através da consideração da identidade de causa material das duas acções, descansa na ideia de que todo o processo, penal 
ou civil, nada mais traduz que uma oposição de interesses entre uma vítima e um possível culpado, esgotando-se numa 
queixa de um facto ilícito e no respectivo pedido de reparação ao autor dele. Corresponde, assim, a uma fase da evolução 
em que se confunde ainda o direito penal com o civil e a uma concepção do processo penal onde não está presente o 
interesse da sociedade na punição do culpado mas apenas o interesse da vítima em obter vingança e reparação - indiciando, 
em suma, um estádio primitivo das legislações há séculos já ultrapassado. Não merece, por isso, que nele nos detenhamos. 

b) O sistema da absoluta independência ou separação das acções penal e civil, o inverso do anterior, pode logicamente 
deduzir-se das marcantes diferenças que entre elas intercedem. Assim - costuma acentuar-se -, enquanto a acção civil tem 
como causa jurídica um dano; pertence ao lesado quer no seu se quer no seu como; e pode ser exercida não só contra o 
autor do dano mas contra os seus herdeiros ou, de maneira geral, contra todas as pessoas que a lei declare civilmente 
responsáveis - inversamente a acção penal deriva, juridicamente, de um crime; tende à aplicação de uma pena; pertence à 
sociedade, que a exerce ela própria (acção popular) ou delega o seu exercício em funcionários especializados (Ministério 
Público); e, finalmente, só pode ser exercida contra pessoas singulares, tidas como autoras ou comparticipantes na 
infracção. Estas, pois, as considerações de princípio que conduzem alguns sistemas a 'purificar' o processo penal de todas as 
questões relativas à reparação pecuniária do dano produzido pelo facto criminoso e, por consequência, a não prestar 
atenção directa, naquele processo, à pessoa do lesado. 

c) Finalmente o sistema da interdependência das duas acções, sendo susceptível de um sem número de 'nuances' e 
detalhes de regulamentação, tem como traço comum e essencial a possibilidade - ou mesmo a obrigatoriedade - de juntar a 
acção civil à acção penal, permitindo que a jurisdição penal se pronuncie, ao menos em certa medida, sobre o objecto da 
acção civil. A razão de ser de tal sistema estará na 'natureza tendencialmente absorvente do facto que dá causa às duas 
acções', em atenção aos 'efeitos úteis que, do ponto de vista penal, se ligam à indemnização civil'. Daí que se fale também, 
nestes casos, em um processo de adesão da acção civil à acção penal. 

O sistema da absoluta independência pressupõe uma posição definida quanto à autonomia material e processual das 
duas acções, tendo sido adoptado nas legislações inglesa, americana e brasileira - está aí excluído do processo penal 
qualquer pedido ou intenção de indemnização particular, a qual só pode ser objecto de uma acção cível em tudo 
(jurisdicional e processualmente) autónoma da acção penal. 

O sistema da interdependência é o seguido pela maioria dos ordenamentos jurídicos, podendo porém neles distinguir-se 
entre aqueles que prevêm um regime de alternatividade ou de opção - o lesado, livremente, escolhe ou a jurisdição civil ou a 
jurisdição penal, para apreciar o seu pedido de reparação, daí resultando, compreensivelmente, a regra "una via electa non 
datur recursus ad alteram", como é o caso da Itália, França e Alemanha, ou um regime de dependência, pelo menos em 
princípio, da acção civil relativamente à acção penal (cfr. sobre esta matéria, para além de Figueiredo Dias, ob. loc. cit., e 
Direito Penal, I vol., Coimbra, 1974, pp. 540 e ss., Castanheira Neves, Sumários de Processo Criminal, Coimbra 1968, pp. 75 e 
ss., Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo Penal, vol. I, Lisboa, 1986, Maia Gonçalves, Código de Processo Penal Anotado, 
7ª ed., Coimbra, 1996, pp. 168 e ss. e Jorge Ribeiro de Faria, Indemnização por perdas e danos arbitrada em processo penal - 
o chamado processo de adesão, Coimbra, 1978, pp. 59 e ss.). 

O Código de Processo Penal de 1929, consagrava um sistema de interdependência (ou da adesão), enunciando no artigo 
29º […] 

Não existia consenso doutrinal relativamente à natureza da indemnização assim arbitrada em processo penal, pois que, 
enquanto para alguns autores tal arbitramento deveria ser considerado como uma decisão em causa cível revestindo a 
natureza de indemnização civil de perdas e danos (cfr. Vaz Serra, "Tribunal competente para apreciação da 
responsabilidade civil conexa com a criminal - Valor, no juízo civil, do caso julgado criminal. Garantias da indemnização", 
Boletim do Ministério da Justiça, nº 91, pp. 196 e ss., Gomes da Silva O Dever de prestar e o dever de indemnizar, 1949, pp. 
109 e ss., e Pereira Coelho, "Culpa do lesante e extensão da reparação", Ano VI, 1950-1951, Revista de Direito e Estudos 
Sociais, pp. 84 e ss.), para outros autores (cfr. Figueiredo Dias, Sobre a reparação de perdas e danos arbitrada em processo 
penal, cit., e Castanheira Neves, ob. cit., pp. 192 e ss.) a reparação civil arbitrada no processo penal assumia uma 
específica natureza penal. 

Este último entendimento era perfilhado pela jurisprudência unânime do Supremo Tribunal de Justiça (cfr. por todos, o 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19970451.html
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Acórdão de 17 Abril de 1974, Boletim do Ministério da Justiça, nº 236, pp. 88 e ss.). 
O Código de Processo Penal em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei nº 78/87, de 17 de Fevereiro, na decorrência da 

respectiva autorização parlamentar [Lei nº 43/86, de 26 de Setembro, artigo 2º, nº 2, alíneas 14), 15) e 16)], por influxo da 
doutrina que vinha sendo defendido acerca desta matéria pelo Prof. Figueiredo Dias, consagrou, como regra, um regime de 
adesão obrigatória, suprimindo o arbitramento oficioso de indemnização aos ofendidos a que se reportava o artigo 34º do 
Código de 1929. 

[…] 
À luz do sentido genérico assim atribuído ao direito fundamental de acesso aos tribunais, que leva implicada a proibição 

da indefesa, pode afirmar-se que a norma do artigo 71º ao consagrar o princípio da adesão obrigatória da acção civil à 
acção penal, não se traduz em privação ou limitação daquele direito e, nomeadamente, do direito subjectivo de levar 
determinada pretensão ao conhecimento de um órgão jurisdicional. 

 
187/1990 
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 605/75, de 3 de Novembro, na medida em 

que, no caso de absolvição da acusação-crime, permite ao juiz condenar o réu em indemnização civil, nos termos do 
disposto no artigo 34.º e seus parágrafos do Código de Processo Penal de 1929, com as necessárias adaptações. 

Extracto da fundamentação: 
É conhecida a polémica gerada em torno do artigo 34.º do Código de Processo Penal de 1929, em especial do seu § 2.º, 

quanto à natureza da reparação de perdas e danos arbitrada em processo penal. 
Para alguns autores, essa reparação revestia uma específica natureza penal, sendo considerada como um efeito penal da 

condenação. Daí que, na perspectiva desta orientação doutrinária, a sua fixação não constituísse caso julgado, podendo, 
consequentemente, o lesado recorrer ao tribunal civil, quando entendesse que a reparação arbitrada não cobria todos os 
danos civilmente indemnizáveis suportados com o facto criminoso (era a opinião, entre outros, de J. Figueiredo Dias, cfr. 
«Sobre a Reparação de Perdas e Danos Arbitrada em Processo Penal», in Estudos «In Memoriam» do Prof. Doutor José 
Beleza dos Santos, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 1966, pp. 110 e segs.; e Direito Processual Penal, vol. i, 
Coimbra, Coimbra Editora, 1981, pp. 543 e segs., e de A. Castanheira Neves, Sumários de Processo Criminal, Coimbra, 1968, 
pp. 190-197). 

A maioria da doutrina sustentava, porém, que a reparação de perdas e danos arbitrada em processo penal assumia 
natureza civil, pautando-se pelos mesmos pressupostos de fixação do direito civil. Consequentemente, concluía pela 
impossibilidade de promoção de acção civil, depois de fixado o montante da indemnização pelo tribunal criminal (cfr., neste 
sentido, entre outros: L. Nunes de Almeida, «Natureza da Reparação de Perdas e Danos Arbitrada em Processo Penal», in 
Revista da Ordem dos Advogados, n.º 29, 1969, pp. 25 e 26; M. Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo Penal, I, Lisboa, 
1955, p. 141; A. Vaz Serra, «Tribunal Competente para Apreciação da Responsabilidade Civil conexa com a Criminal — 
Valor, no Juízo Civil, do Caso Julgado Criminal. Garantias da Indemnização», in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 91, 
1959, p. 196, e F. M. Pereira Coelho, «Culpa do Lesante e Extensão de Reparação», in Revista de Direito e de Estudos Sociais, 
ano vi, 1950, pp. 84 e segs.). 

Não obstante a posição dominante na jurisprudência ser a da natureza penal da indemnização civil de perdas e danos 
arbitrada em processo penal (cfr. M. L. Maia Gonçalves, Código de Processo Penal |Anotado e Comentado|, Coimbra, 
Almedina, 1972, p. 82), a verdade é que o Assento do Supremo Tribunal de Justiça, de 28 de Janeiro de 1976 (cfr. Boletim do 
Ministério da Justiça, n.º 253, 1976, pp. 109 e segs.), seguindo de perto o parecer emitido pelo então representante do 
Ministério Público nas Secções Cíveis do Supremo Tribunal de Justiça, Mário de Brito (cfr. Boletim do Ministério da Justiça, 
n.º 253, 1976, pp. 96 e segs.), veio dar razão aos defensores da natureza civil da reparação de perdas e danos arbitrada em 
processo penal. Com efeito, em determinado passo do referido Assento, escreveu-se: «Finalmente, dir-se-á que não parece 
ter bom fundamento supor critérios divergentes para atribuir indemnização na acção penal e na acção civil. O objectivo da 
indemnização é ressarcir danos e tem que estar presente, em termos idênticos, ao juiz penal e ao juiz civil. De resto, o § 2.º 
do artigo 34.º do Código de Processo Penal manda observar prudente arbítrio e atender à gravidade da infracção, ao dano 
moral e material por ela causado, à situação económica e à condição social do ofendido e do infractor, idênticos sendo os 
factores que a lei civil, nos artigos 483.º e seguintes, manda atender. Não se reconhece que deva haver, em matéria de 
indemnização, um critério penal e um critério civil, distintos porque o primeiro deve considerar em primeira linha a 
gravidade da infracção. A circunstância de a gravidade da infracção figurar em primeiro lugar na enumeração feita no § 2.º 
do artigo 34.º do Código de Processo Penal não assume significado especial que do texto possa inferir-se, e bem pode 
tomar-se como alusão ao grau de culpa, também atendível no direito civil, e aos danos produzidos» (cfr. Boletim do 
Ministério da Justiça, n.º 253, 1976, pp. 115 e 116). 

[…] 
Acrescente-se, finalmente, que a polémica suscitada a propósito da interpretação do citado artigo 34.º do Código de 

Processo Penal de 1929 foi resolvida com a entrada em vigor do actual Código Penal. Na verdade, o artigo 128.º do Código 
Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, estabelece, na sequência do que dispunha o artigo 106.º 
do Projecto de 1963 (cfr. «Actas das Sessões da Comissão Revisora do Projecto da Parte Geral do Código Penal — Acta da 
32.ª Sessão», in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 154, 1965, pp. 2-27), que «a indemnização de perdas e danos 
emergentes de um crime é regulada pela lei civil». Isto significa que, com o artigo 128.º do Código Penal vigente, o 
legislador fez triunfar o entendimento civilístico da reparação arbitrada em processo penal, que era, aliás, o perfilhado 
pela maioria da doutrina e pela jurisprudência mais recente, e nos termos do qual o artigo 34.º do Código de Processo 
Penal se tinha de interpretar como tradutor de uma própria e autêntica indemnização civil. Cfr. J. Ribeiro de Faria, «Da 
Reparação do Prejuízo Causado ao Ofendido — Reflexões à Luz do Novo Código Penal», in Para uma Nova Justiça Penal, 
Coimbra, Almedina, 1983, p. 147, e J. Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, cit., p. 565. 

 
2- Acórdãos do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

1/2013 
Em processo penal decorrente de crime de abuso de confiança contra a Segurança Social, p. e p. no art.º 107.º n.º 1, do 

R.G.I.T., é admissível, de harmonia com o art.º 71.º, do CPP., a dedução de pedido de indemnização civil tendo por objecto 
o montante das contribuições legalmente devidas por trabalhadores e membros dos órgãos sociais das entidades 
empregadoras, que por estas tenha sido deduzido do valor das remunerações, e não tenha sido entregue, total ou 
parcialmente, às instituições de segurança social. 

Extracto da fundamentação: 
Refere MAIA GONÇALVES: 
“A prática de uma infracção criminal é possível fundamento de duas pretensões dirigidas contra os seus agentes, uma 
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acção penal, para julgamento, e, em caso de condenação, aplicação das reacções criminais adequadas, e uma acção cível, 
para ressarcimento dos danos patrimoniais e não patrimoniais a que a infracção tenha dado causa. 

A unidade de causa impõe entre as duas acções uma estreita conexão. Mas é certo que se não confundem, e por isso 
mesmo se tem discutido se deverão ser objecto do mesmo processo, ou se deverão antes ser decididas em processos 
autónomos, e mesmo em jurisdições diferentes. 

Assim, apareceram os sistemas da identidade, o da absoluta independência e o da interdependência, também designado 
por sistema da adesão. 

a) O sistema da identidade só pode ter hoje um interesse histórico. Apelidando-o de sistema da confusão total, Figueiredo 
Dias, Sobre a reparação de perdas e danos em processo penal, estudo in memoriam do Prof. Beleza dos Santos, Bol. da Fac. 
de Dir. de Coimbra, 1966, pág. 88 e separata, diz que corresponde a uma fase de evolução em que se confunde ainda o 
direito penal como o civil e a uma concepção do processo penal onde não está ainda presente o interesse da sociedade na 
punição do culpado, mas apenas o interesse da vítima em obter vingança e reparação, indicando um estádio primitivo das 
legislações. 

b) O sistema da absoluta interdependência arranca das diferentes finalidades que as acções penal e cível se propõem 
realizar. É o sistema perfilhado pelas legislações inglesas, americana e brasileira. Vejam-se, entre nós, sobre este sistema, 
Cavaleiro de Ferreira, Curso, I págs 16-17; Castanheira Neves, Sumários, pág. 74 e Figueiredo Dias, loc. cit. pág. 89 e Direito 
Processual Penal, I, 540 e segs. 

c) O sistema da interdependência ou da adesão é perfilhado pela maioria das legislações e comporta um sem número de 
cambiantes que têm como denominador comum a possibilidade ou, obrigatoriedade de juntar a a acção cível à penal, 
permitindo que o juiz penal decida também a acção cível.” [MANUEL LOPES MAIA GONÇALVES; Código de Processo Penal 
Anotado – Legislação Complementar, 17ª edição – 2009, p. 220, nota 3] 

[…] 
No domínio do direito anterior ao Código Penal de 1982, a reparação por perdas e danos arbitrada em processo penal 

tinha natureza especificamente penal. Com efeito, na medida em que se postergava o princípio da necessidade do pedido e 
se considerava a indemnização como um efeito necessário da condenação penal, definiam-se critérios próprios da sua 
avaliação, distintos dos estabelecidos pela lei civil (arts. 34.º. e 450.º., n. 5, do CPP de 1929) e não se previa a possibilidade 
de transacção ou de renúncia ao direito e, desistência do pedido. 

Era esta a posição dominante da jurisprudência, bem como de vária doutrina da Escola de Coimbra – Figueiredo Dias, 
Castanheira Neves e Eduardo Correia, 

Porém, a doutrina dominante considerava a indemnização arbitrada como de natureza civil, - Vaz Serra, Cavaleiro de 
Ferreira, Gomes da Silva e Pereira Coelho. [v. v.g. Acº do STJ de 10 de Maio e de 29 de Novembro de 1955, BMJ, nºs 49, 323º 
e 52, 577] 

Passando a ser determinada de acordo com os pressupostos e critérios, substantivos, da lei civil, por força da norma do 
art. 128.º do CP de 1982 (reproduzida posteriormente, no art. 129.º, do CP/95), a reparação passou a considerar-se, como 
pura indemnização civil que, sem embargo de se lhe reconhecer uma certa função adjuvante, não se confunde com a pena. 

No plano do direito adjectivo, o actual Código de Processo Penal (CPP), mantendo o sistema de adesão, veio conferir 
àquela acção de indemnização pela prática de um crime, formalmente enxertada no processo penal, a estrutura material de 
uma autêntica acção cível, acolhendo, inequivocamente, os princípios da disponibilidade e da necessidade do pedido (arts. 
71º, 74. a 77. e 377, do CPP) e prescrevendo que a decisão final, ainda que absolutória, que conheça do pedido cível, 
constitui caso julgado nos termos em que a lei atribui eficácia de caso julgado às sentenças civis (art. 84. do CPP). 

Este efeito não penal da condenação ligada, porém, à prática de crime – a fonte ou causa de pedir era o crime mas a 
indemnização assentava nos pressupostos de natureza cível - continuou a afirmar-se no universo jurídico-criminal 
português, de forma que pelo acórdão do Plenário das Secções Criminais do Supremo Tribunal de Justiça, de 16 de Outubro 
de 1997, in BMJ, 470º, 33, mesmo quando por aplicação da amnistia se extingue a acção penal, e apesar de ainda não ter 
sido deduzida acusação, poderá o ofendido requerer o prosseguimento da acção penal, para apreciação do pedido cível, nos 
termos do artº 12º nº 2 da Lei nº 23/91 de 4 de Julho. 

Também o artigo 7º nº 1 da Lei 15/94 de 11 de Maio, veio explicitar que a amnistia não extingue a responsabilidade civil 
emergente de factos amnistiados. 

A amnistia não extinguia pois a responsabilidade civil emergente dos factos amnistiados, e sendo a amnistia aplicável em 
processo penal pendente, o lesado que ainda não tivesse sido notificado para deduzir pedido cível, tinha de ser notificado 
para, se quiser, e no prazo de dez dias, deduzir o pedido cível oferecendo prova nos termos do processo declarativo sumário. 

De igual modo, também nos casos de extinção do procedimento criminal por prescrição. 
[…] 
Como resulta claramente do disposto dos arts. 128º. e 129º. do actual CP, versões respectivamente de 1982 e 1995, a 

indemnização de perdas e danos, ainda que emergente de crime, deixou de constituir pois, um efeito penal da condenação 
(como sucedia no CP/1886 -art. 76., § 3.) para passar a ser regulada pela lei civil, assumindo, pois, a natureza de uma 
obrigação civil em sentido técnico, nos termos do art. 397º., do Código Civil, com o seu regime específico. 

Seria legalmente inadmissível no processo penal e ao tribunal criminal faleceria competência, em razão da matéria, para 
dele conhecer, caso o pedido cível não se fundasse em indemnização por danos ocasionados pelo crime ou não se 
fundamentasse na responsabilidade civil do agente pelos danos que, com a prática do crime causou, pois que a acção cível 
que adere ao processo penal é a que tem por objecto a «indemnização por perdas e danos emergentes do crime», e só essa 
(arts. 128º do CP/82 e 129.º do CP/95.).[v. vg. Ac. do STJ de 25.02.1998, Processo n. 97/98 e, de 12.01.2000, Processo n. 
1146/99 – 3ª Secção] 

Consequentemente, pelos danos causados por um facto que não é susceptível de integrar um tipo legal de crime e que 
viola, exclusivamente, um crédito ou uma obrigação em sentido técnico, não pode pedir-se a respectiva indemnização no 
processo penal. 

O tribunal criminal, é incompetente, em razão da matéria, para conhecer da pura responsabilidade civil contratual. [Ac. 
do STJ de 12.01.2000, Processo n. 599/99 – 3ª Secção] 

Na verdade, o artigo 129º do Código Penal (CP) (sob o epíteto de Responsabilidade civil emergente de crime), dispõe 
expressamente: “A indemnização de perdas e danos emergentes de crime é regulada pela lei civil.” 

Isto significa, por outro lado, que a atribuição da indemnização em processo penal é regulada quantitativamente nos seus 
pressupostos pela lei civil e não já por critérios da lei penal, como sucedia no velho Código de 1886 

No Código Civil consagra-se basicamente a concepção clássica de que a responsabilidade civil tem a função de reparar os 
danos causados e não fins sancionatórios. [Arts. 483., n. 1, e 562º, entre outros). Ac. do STJ, de 07.06.2000, Processo n. 
117/2000 - 3.a Secção] 

Dada a sua função essencialmente reparadora ou reintegrativa, o instituto da responsabilidade civil está sempre 
submetido aos limites da eliminação do dano, o que significa que, inexistindo este, inexiste obrigação de indemnizar (art. 
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483. do CC). Portanto, nunca pode haver condenação cível, em processo penal, quando se não provar a existência do dano 
invocado pelo autor do respectivo pedido. [Ac. do STJ de 12.01.2000, Processo n. 1146/99- 3.ª] 

A dedução do pedido cível em processo penal é a regra e a dedução em separado a excepção (v. artºs 71º, 72 e 75 do 
C.P.P.), sem prejuízo de quando as questões suscitadas pelo pedido de indemnização inviabilizarem uma decisão rigorosa ou 
forem susceptíveis de gerar incidentes que retardem intoleravelmente o processo penal, o tribunal pode, oficiosamente ou a 
requerimento, remeter as partes para os tribunais civis. – nº 3 do artº 72º 

O princípio da adesão em processo penal é de tal forma abrangente, que, nos crimes de acusação particular, a lei retira 
efeitos penais do comportamento assumido pelo lesado em matéria cível, quando afirma no nº 2 do artº 72º que no caso de 
o procedimento depender de queixa ou de acusação particular, a dedução do pedido perante o tribunal civil pelas pessoas 
com direito de queixa ou de acusação vale como renúncia a esse direito. 

[…] 
Diríamos que se a fonte da obrigação de indemnização é a responsabilidade civil, como se perfila no artº 483º do Código 

Civil, constitui apenas critério metodológico de fixação da indemnização, já que a causa de pedir, está no dano emergente 
de crime, ou melhor na conduta constitutiva da ilicitude criminal, que produziu dano e que não deixará de ser apreciada, 
em termos de responsabilidade extracontratual, ainda que haja absolvição ou extinção do procedimento criminal. 

Da mesma forma que a natureza da prestação em dívida não se altera pela interposição de um processo criminal, a 
dedução neste do pedido de indemnização civil referente ao valor dessa prestação, não perde a validade e viabilidade 
próprias daquela prestação, tanto mais que o próprio artº 9.º do RGIT determina que «o cumprimento da sanção aplicada 
não exonera do pagamento da prestação tributária devida e acréscimos legais». 

[…] 
Como salienta GERMANO MARQUES DA SILVA: [Germano Marques da Silva, Direito Penal Tributário, 2009, pags 121 a 

124] 
“Nem o RGIT nem a LGT afastam a regra geral constante dos arts. 483º a 498º do Código Civil, aplicáveis por remissão do 

artº 129º do Código Penal. 
[…] A unidade e coerência do sistema impõem que se distinga a responsabilidade pelo pagamento do imposto 

(responsabilidade tributária), sendo então aplicável a legislação tributária, nomeadamente a Lei Geral Tributária, e a 
responsabilidade emergente de crime, consequência civil resultante da prática do ilícito criminal causador de dano à 
administração tributária ou à administração da segurança social. 

[…] A dívida tributária existe e mantém-se independentemente da prática do crime tributário, mas se o crime causar 
danos os seus agentes são responsáveis pela indemnização dos danos dele emergentes nos termos gerais. 

Do exposto decorre que pelos danos causados pelos crimes tributários respondem os agentes dos crimes e respondem não 
nos termos da Lei Geral Tributária, mas nos termos da lei civil. 

Assim, o administrador da empresa que seja também agente do crime, não responderá subsidiariamente, mas 
solidariamente, como solidariamente respondem todos os demais agentes nos termos do que dispõe o artº 497º do Código 
Civil.” 

[…] 
A competência do tribunal criminal para conhecer do pedido cível conexo com a acção penal decorre da responsabilidade 

civil extracontratual do agente que cometa o facto ilícito e culposo. Neste quadro legal, que é o aplicável, não há lugar a 
qualquer reversão. 

Assim, o tribunal criminal tem competência em razão da matéria para julgar a acção cível interposta pelo IGFSS, não 
havendo lugar neste tipo de processos à figura da reversão, nem se mostrando violados os arts. 212.º da CRP, e 1.º, n.º 1, do 
ETAF. 

DR 4 SÉRIE I de 07-01-2013: Diário da República, Base de Dados Jurídicas 
(Acórdão 1/2013 do STJ, 3ª SECÇÃO, de 15-11-2012, proc. n.º 1187/09.2TDLSB.L2-A.S1, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/978c65d071043ccb80257ada00353a69?OpenDocument
) 

 
3/2002 
Extinto o procedimento criminal por prescrição, depois de proferido o despacho a que se refere o art.º 311.º do CPC mas 

antes de realizado o julgamento, o processo em que tiver sido deduzido o pedido de indemnização civil prossegue para 
conhecimento deste. 

Extracto da fundamentação: 
Não obstante a Lei e a doutrina apontarem para que a ilicitude civil mesmo quando conexa com a ilicitude criminal não 

perde a sua natureza fundamentalmente privada, o paralelismo não pode ir ao ponto de esquecer a intensidade da 
violação e o consequente dano que normalmente anda associado à ilicitude penal, a exigir uma reacção que a tenha em 
conta, ao menos em termos de tempo, na reposição que vem da indemnização. 

[…] 
Acentuam-se hoje as virtualidades da autonomia do processo penal, com mais poderes de investigação e por isso com 

crescentes possibilidades de atingir a verdade material. 
Sendo mais simples que o comum processo civil, contém uma ideia de preferência, dando, por essa mesma razão, 'uma 

especial protecção do lesado ofendido'. E 'sem essa simplificação não há economia, não há benefício para o ofendido, não 
há incentivo para o uso da adesão penal'. 

Isto não impede que o princípio dispositivo, pelo menos em parte, tenha lugar no processo de adesão, pois que, 'ao lesado 
é que cabe dizer, e sempre, se há ou não há processo de adesão'. 

Salienta Figueiredo Dias ('Sobre os sujeitos processuais no novo Código de Processo Penal', CEJ, Jornadas de Direito 
Processual Penal, Almedina, 1988, p. 15) que a despeito de a adesão ser em princípio obrigatória (agora com mais 
excepções no novo Código de Processo Penal) e ainda que as partes devam ser 'consideradas sujeitos do processo penal num 
sentido eminentemente formal, já de um ponto de vista material são sujeitos da acção civil que adere ao processo penal e 
que como acção civil permanece até ao fim'. 

No direito italiano, onde o princípio da adesão consagrado no Código de Processo Penal de 1988 e menos incisivo do que 
entre nós, reconhece-se que os poderes atribuídos à pessoa ofendida, de 'adesão' à actividade do Ministério Público ou de 
'controlo' da mesma, 'uma espécie de contributo para o exercício ou prosseguimento da acção penal', constituem 
pressuposto da escolha da sede onde quer fazer valer a pretensão civil. 

O Tribunal Constitucional (Acórdão n.º 320/2001/TC, de 4 de Julho de 2001, inserto no Diário da República, 2.ª série, de 7 
de Novembro de 2001), pronunciando-se sobre o disposto no artigo 400.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, em termos de 
avaliar da constitucionalidade ou não do regime do processo penal comparado com o do processo civil, ao suscitar-se a 
disparidade de recursos relativamente ao pedido cível formulado num e noutro caso, afirmou a justificação da desigualdade, 

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/01/00400/0004400074.pdf
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e salientou: 'é a existência de uma profunda conexão entre os dois ilícitos resultante da unidade do facto gerador, tanto da 
responsabilidade civil como da criminal, que justifica a apreciação no mesmo processo da questão criminal e da questão 
civil. Assim, o julgamento em processo penal do pedido de indemnização civil tem de implicar que se apliquem a este pedido 
as regras do processo penal quanto ao recurso, para que o sistema seja dotado de coerência e de racionalidade'. 

DR 54, SÉRIE I-A, de 05-03-2002 
 
1/2002 
No regime do Código de Processo Penal vigente - n.º 2 do artigo 400.º, na versão da Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto - não 

cabe recurso ordinário da decisão final do Tribunal da Relação, relativa à indemnização civil, se for irrecorrível a 
correspondente decisão penal. 

Extracto da fundamentação: 
Já no domínio do Código de 1929, a nossa Lei processual penal consagrava 'uma interdependência das acções penal e civil 

ligada a uma ideia de adesão da acção civil à penal' (embora, como demonstra o Prof. Figueiredo Dias, obra adiante citada, 
a reparação arbitrada em processo penal, ao contrário do que hoje sucede - artigo 129.º do Código Penal -, constituísse um 
efeito penal da condenação, tendo a reparação carácter marcadamente penal). 

'O princípio doutrinário decorrente da nossa Lei é, assim, não como v. g. em França ou Itália o da alternatividade ou 
opção, mas o da dependência processual do pedido de indemnização civil de perdas e danos perante a acção-crime: esta 
arrasta consigo aquele para a jurisdição penal (cf. Figueiredo Dias, Sobre a Reparação de Perdas e Danos Arbitrada em 
Processo Penal, reimpressão, Almedina, 1972, p. 14). 

'O sistema da adesão ou interdependência, das duas acções, sendo susceptível de um sem número de 'nuances' e 
detalhes de regulamentação, tem como traço comum e essencial a possibilidade - ou mesmo obrigatoriedade - de juntar a 
acção cível à acção penal, permitindo que a jurisdição penal se pronuncie, ao menos em certa medida, sobre o objecto da 
acção civil. A razão de ser do sistema estará na 'natureza tendencialmente absorvente do facto que dá causa às duas 
acções', em atenção aos 'efeitos úteis que, do ponto de vista penal, se ligam à indemnização civil'. Daí que se fale também, 
nestes casos, em um processo de adesão da acção civil à acção penal (autor, ob. e loc. cits., pp. 9 e 10).' 

Tentando estabelecer as balizas em que de jure constituendo haveria de mover-se a acção cível em processo penal, 
escreveu José António Barreiros (Processo Penal, vol. I, Almedina, 1981, p. 533): 'em consequência, estamos, pois, perante a 
necessidade de definir um estatuto que, salvaguardando aquilo que há de específico a determinar por via da finalidade 
meramente civil da questão em causa, não colida com as particulares exigências emergentes daquele estatuto que os 
intervenientes processuais deverão revestir em virtude da sua qualificação como sujeitos de um processo penal; [...] o 
estatuto das partes civis no processo de adesão haverá, pois, de determinar-se pela própria finalidade daquele processo, ou 
seja, pela salvaguarda do conhecimento conjunto das duas questões que a Lei n.º quis que fossem tomadas na sua unidade 
essencial'. 

Discorrendo sobre o mesmo ponto, escreveu o Prof. CavaLeiro de Ferreira (Curso de Processo Penal, vol. I, edição da 
AAFDL n.º, 1957, p. 88): 'verifica-se, assim, na unidade formal do processo penal, a conjunção e coordenação da acção penal 
e da acção civil. 

Logicamente, o problema da determinação das partes quanto à acção civil deverá seguir inteiramente as disposições do 
Código de Processo Civil. A influência, porém, da orgânica do processo penal sobre a estrutura da acção civil conexa é 
manifesta. A acção civil como que se acomoda, a ponto de parecer absorvida pela acção penal [...]'. 

Já Luís Osório (Comentário ao Código de Processo Penal, 1.º vol., p. 356) entendia, embora no domínio do Código de 1929, 
que 'o pedido de indemnização de perdas e danos feito no juízo penal é um pedido acessório, a junção dos dois pedidos no 
mesmo juízo funda-se na conveniência de evitar a duplicação de juízos, de maneira que, extinta a acção penal, o juiz perde a 
competência para conhecer do pedido de indemnização, por desaparecerem as razões que tal competência lhe conferiam 
[...]'. 

O princípio de adesão foi acolhido no artigo 71.º do Código vigente, onde se preceitua que 'o pedido de indemnização 
fundado na prática de um crime é deduzido no processo penal respectivo, só o podendo ser em separado, perante o tribunal 
civil, nos casos previstos na Lei'. 

É a consagração do regime de adesão obrigatória como regra, aliás, confirmada pelos artigos 82.º e 377.º, deixando 
assim de haver, ao contrário do que acontecia no regime anterior, indemnizações atribuídas oficiosamente (cf., no entanto, 
o caso previsto no artigo 82.º-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto.), sendo, por 
isso mesmo, essa adesão mais vincada que no Código de 1929 (cf. Maia Gonçalves, Código de Processo Penal Anotado e 
Comentado, 11.ª ed., p. 216, e Simas Santos e Leal-Henriques, Código de Processo Penal Anotado, vol. I, 2.ª ed., pp. 380 e 
381). 

Mas, como escreve Ribeiro de Faria (Indemnização por Perdas e Danos Arbitrada em Processo Penal - O Chamado 
Processo de Adesão, Livraria Almedina, 1978, p. 482) '[...] a existência dos recursos em o processo de adesão não pode ser 
pacificamente aceite como um factor que necessariamente potencializa a utilidade deste processo. É legítimo pelo menos 
pôr em dúvida que isso suceda sempre. E se é certo que a lição do direito comparado não fornece dados inequívocos em um 
ou outro sentido, o que se não poderá, de todo o modo, é partir para a adopção de uma solução neste domínio sem 
repensar e reflectir (além dos efeitos da solução em si mesma) sobre a conjuntura geral do processo penal em que o 
processo de adesão se insere e demais características deste próprio processo'. 

Isto é: o problema que nos ocupa, longe de receber uma solução apriorística, implica a consideração do concreto regime 
processual penal que nos rege. 

A tal respeito, não deixará de notar-se que, mesmo em sistemas como o francês onde, pelo menos até certa altura, 
vigorou a ideia da perfeita diferenciação teórica da acção cível enxertada na penal, na prática judiciária sempre se 
vislumbraram determinadas particularidades que fizeram certos autores franceses duvidar da respectiva autonomia e até 
da sua natureza puramente civil. 

E 'se estes exemplos de interferência do processo penal não podem ser encontrados entre nós, permitem pelo menos 
acentuar que os desvios sofridos pela acção civil, mesmo naqueles ordenamentos onde ela assume natureza 
indubitavelmente civil, visam sempre a prossecução de algum interesse especificamente penal (cf. Isabel Alexandre, O 
ónus da Prova na Acção Civil Enxertada em Processo Penal, Scire Leges, Edições Cosmos, Livraria Arco-Íris, pp. 49 e 50)'. 

E acrescenta esta autora: '[...] Ora, se na raiz do próprio processo de adesão se vislumbram finalidades eminentemente 
públicas, não é de estranhar que nele se admita com relativa facilidade o sacrifício do interesse privado, cada vez que tal 
vise a satisfação de algum interesse superior'. 

E a verdade é que, como salientava o Prof. CavaLeiro de Ferreira já citado (em ensinamento perfeitamente actual perante 
o sistema processual vigente), é a acção penal quem verdadeiramente suporta, orienta e conforma todo o rito processual. 

Se é certo que o processo civil é chamado a definir vários aspectos do regime da acção enxertada, nomeadamente o da 
definição da legitimidade das partes (Cf. CavaLeiro de Ferreira, ob. cit., pp. 87 e 88), não é menos verdade que os ditames do 
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processo penal marcam definitivamente a cadência de intervenção dos demandantes civis na causa e os principais aspectos 
de forma a observar no seu desenrolar, sem esquecer a diligência rainha de todo o processo, que é a audiência de 
julgamento. 

É ver, por exemplo, que a data da acusação é erigida logo em termo a quo da dedução do pedido cível - artigos 77.º, n.º 
1, e 75.º 

A intervenção processual do lesado restringe-se à sustentação e à prova do pedido de indemnização civil, competindo-lhe, 
correspondentemente, os direitos que a Lei confere aos assistentes - artigo 74.º, n.º 2. 

Os demandados e os intervenientes têm posição processual idêntica à do arguido quanto à sustentação e à prova das 
questões civis julgadas no processo - artigo 74.º, n.º 3. 

A falta de contestação não tem efeito cominatório - artigo 78.º, n.º 3. 
Oficiosamente ou a requerimento dos interessados, o tribunal pode remeter as partes para os tribunais civis quando as 

questões suscitadas pelo pedido de indemnização civil inviabilizarem uma decisão rigorosa ou forem susceptíveis de gerar 
incidentes que retardem intoleravelmente o processo penal - artigo 82.º, n.º 3. 

Nota: no Ac. 1/2013 pode-se ler: 
O acórdão de fixação de jurisprudência nº 1/2002 de 12 de Março de 2002, decidiu que não pode recorrer-se da decisão 

da Relação sobre pedido de indemnização civil, se for irrecorrível a parte criminal [Diário da República nº 117 de 21 de Maio] 
Porém, esta jurisprudência veio a ser contrariada pela Lei nº 48/2007, de 29 de Agosto, que aditou ao artº 400º do CPP, o 

actual nº 3 […] 
DR 117, SÉRIE I-A, de 21-05-2002 e DR 146, SÉRIE I-A, de 27-06-2002 
 
7/1999 
Se em processo penal for deduzido pedido cível, tendo o mesmo por fundamento um facto ilícito criminal, verificando-se 

o caso previsto no artigo 377.º, n.º 1, do CPP, ou seja, a absolvição do arguido, este só poderá ser condenado em 
indemnização civil se o pedido se fundar em responsabilidade extracontratual ou aquiliana, com exclusão da 
responsabilidade civil contratual. 

Extracto da fundamentação: 
[…] o pedido de indemnização civil a deduzir no processo penal tem necessariamente por causa de pedir o facto ilícito 

criminal, ou seja, os mesmos factos que constituem também o pressuposto da responsabilidade criminal. 
E assim se compreende que é por força da autonomia entre as duas responsabilidades que o Tribunal absolva da 

responsabilidade criminal, mas possa conhecer da responsabilidade civil. 
Só que esta última é a responsabilidade emergente do facto ilícito criminal, ou seja, a responsabilidade a que se refere o 

artigo 483.º, n.º 1, do Código Civil. 
Esta responsabilidade vem assim definida: 
'Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a 

proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação.' 
Desta forma, o n.º 1 do artigo 377.º do Código de Processo Penal, quando manda condenar a indemnização civil, tem 

como pressuposto que esta indemnização resulte de um facto ilícito criminal e, no fundo, tendo como base o já citado artigo 
483.º do Código Civil. Daí a alusão a que o pedido seja fundado: não é qualquer pedido, mas sim o fundado na 
responsabilidade aquiliana. 

Disto tudo resulta que, no caso do referido preceito do Código de Processo Penal, só pode tratar-se de uma situação de 
responsabilidade civil extracontratual, com exclusão da responsabilidade civil contratual. 

DR 179/99, SÉRIE I-A, de 03-08-1999 
 
1/1998 
Quando, por aplicação da amnistia, se extingue a acção penal, e apesar de ainda não ter sido deduzida acusação, poderá 

o ofendido requerer o prosseguimento da acção penal para apreciação do pedido cível, nos termos do artigo 12.º, n.º 2, da 
Lei n.º 23/91, de 4 de Julho. 

Extracto da fundamentação: 
No artigo 71.º do Código de Processo Penal está consagrado o princípio da interdependência ou da adesão obrigatória 

da acção cível ao processo penal. 
Este regime colheu a sua inspiração no doutrinado pelo Prof. Doutor Figueiredo Dias (cf. 'Sobre a reparação de perdas e 

danos arbitrados em processo penal', estudo in memoriam do Prof. Doutor Beleza dos Santos, Boletim da Faculdade de 
Direito de Coimbra, 1966), aparecendo a sua confirmação nos artigos 82.º e 377.º do mesmo Código. 

Ao contrário do que sucedia no Código de Processo Penal de 1929, as indemnizações não podem ser atribuídas 
oficiosamente, devendo o interessado (lesado) solicitá-las por requerimento (petição) dirigido ao tribunal. Há a adesão 
obrigatória da acção civil à acção penal, pelo que o direito à indemnização por perdas e danos resultantes da prática de um 
crime, como regra, só pode ser exercido no próprio processo penal. 

'Neste sistema os interessados só podem, em princípio, obter compensação para os prejuízos sofridos que o crime 
'colando-se' ao processo penal e fazendo aí desencadear um expediente com esse fim, apenas lhes sendo permitido 
implementar o pedido em separado nos casos previstos na Lei' (cf. Simas Santos, Leal Henriques e Borges de Pinho, Código 
de Processo Penal, vol. 1.º, 1966, p. 331). 

Além de serem evitados os julgamentos contraditórios quanto ao ilícito criminal a julgar, o sistema de adesão tem a 
vantagem de num mesmo e único processo se resolverem todas as questões resultantes do evento criminoso, sem haver 
necessidade de recurso e mecanismos processuais diferentes e em sedes autónomas. 

DR 2/98, SÉRIE I-A, de 03-01-1998 
 

3- Acórdãos do STJ 
 

V - Quanto ao cerne da questão a decidir, é sabido que o pedido de indemnização civil fundado na prática de um crime 
deve ser deduzido no processo penal respetivo, só o podendo ser em separado, perante o tribunal civil, nos casos 
expressamente referidos na lei processual penal – cf. arts. 71.º e 72.º do CPP. 

VI - No entanto, a ação civil que adere ao processo penal, ficando nele enxertada, é apenas a que tem por objeto a 
indemnização de perdas e danos emergentes do facto que constitua crime. Se o pedido não é de indemnização por danos 
ocasionados pelo crime, não se funda na responsabilidade civil do agente pelos danos que, com a prática do crime causou, 
então esse pedido não é admissível em processo penal. Realmente, a responsabilidade civil de que se conhece no âmbito 
do processo penal não é a responsabilidade contratual decorrente do simples incumprimento dos vínculos contratuais, mas 
sim a responsabilidade extracontratual com base em facto ilícito, consistindo este na prática de um crime que foi causa de 
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danos indemnizáveis. A fonte do dever de indemnizar de que se conhece em processo penal é o facto ilícito e não a relação 
contratual ou outra similar. 

VII - Vertendo ao caso concreto em apreciação, não tendo os demandados pessoas coletivas sido condenados pela 
prática de qualquer crime, não resta qualquer facto gerador de responsabilidade civil por facto ilícito, nos termos dos arts. 
483.º e ss. do CC, nem sequer responsabilidade pelo risco. Consequentemente, a responsabilidade civil imputada aos 
mesmos será de natureza contratual e, consequentemente, alheia ao processo penal e à competência dos Tribunais 
criminais. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 28-05-2015, proc. n.º 2647/06.2TAGMR.G1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2aa065e42d6694ba80257e730054dd5b?OpenDocumen
t) 

 
I - No caso sub judice coexistem, no mesmo processo, duas acções em sentido material: uma penal, iniciada com a 

abertura do inquérito em 2009; outra civil, cuja causa de pedir são os mesmos factos que constituem o pressuposto da 
responsabilidade criminal, cuja instauração coincide com a dedução do pedido, o equivalente à petição inicial – deduzido 
em Março de 2012. Os pressupostos de recorribilidade da decisão cível são definidos, em primeira linha, por imposição do 
princípio da adesão (art. 71.º do CPP), pelas normas do CPP. 

II - As normas do CPP que directa e autonomamente se referem à admissibilidade do recurso da decisão sobre o pedido 
civil deduzido em processo penal são as dos n.ºs 2 e 3 do seu art. 400.º. O art. 400.º, n.º 2, do CPP remete-nos para 
conceitos – valor da alçada e sucumbência - cuja definição e regime não têm sede no CPP. O n.º 3 do art. 400.º trata-se de 
uma norma introduzida pelo CPP, pela reforma de 2007 (Lei 48/2007, de 29-08, com inicio de vigência em 15-09), cuja 
redacção é aplicável aos presentes autos, por força do art. 5.º do CPP, como o seria em função do AFJ 4/2009, de 18-02-
2009. 

III - Com esta redacção do n.º 3 do art. 400.º o legislador, quis, de modo inequívoco, quebrar a continuidade do modelo 
de processo adoptado até à fase de recurso – modelo de adesão – justificando essa opção com a invocação do princípio da 
igualdade. A partir daqui, o recurso da questão cível passou a ser autónomo em relação à questão penal e a possibilidade 
da sua recorribilidade, por remissão, para os pressupostos do recurso em processo civil (valor, alçada e sucumbência) 
passaram a ser as mesmas, independentemente da acção civil aderir ao processo penal ou de ser proposta em separado, 
como processo civil. 

IV - Nessa medida terão de ser tidas em linha de conta as normas do CPC que regem sobre a admissibilidade do recurso 
de revista. O acórdão recorrido foi proferido em 15-10-2014, isto é, depois de 01-09-2013, data em que entrou em vigor o 
CPC aprovado pela Lei 41/2013, de 26-06. Este CPC de 2013 não contém norma de direito transitório geral sobre a aplicação 
da lei no tempo, mas a Lei 41/2013 contém uma norma de direito transitório especial - art. 7.º, n.º1 - cuja situação sub 
judice não cai na previsão desta norma, porque o pedido de indemnização civil foi instaurado muito depois de 1 de Janeiro 
de 2008. O regime geral enuncia que o CPC2013 aplica-se às decisões proferidas depois da sua entrada em vigor. 

V - O acórdão recorrido confirmou integralmente a sentença da 1.ª instância (relativamente à decisão sobre o pedido 
civil), foi tirado por unanimidade e sem fundamentação essencialmente diferente da fundamentação daquela sentença na 
parte que incidiu sobre a mesma questão, pelo que de acordo com o art. 671.º, n.º 3, do CPC2013 o recurso interposto não 
é admissível. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 25-02-2015, proc. n.º 1643/09.2TALRS.L1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4a1bd88423e548ff80257ebc00557ca8?OpenDocument) 

 
I - No caso dos autos, o Tribunal da Relação, na procedência do recurso então interposto pelo MP, proferiu o acórdão de 

31-03-2009, que julgou o recorrente autor de um crime de administração danosa, p. e p. pelo art. 235.º, n.º 1, do CP. 
Contudo, não lhe aplicou a correspondente pena e ordenou que o processo baixasse à 1.ª instância para esse efeito. 

II - Na sequência deste acórdão e em obediência ao assim decidido, o Tribunal da 1.ª instância fixou a pena em 2 anos de 
prisão, suspensa na sua execução por igual período (acórdão de 01-07-2010, pena essa que reiterou em novo acórdão, o de 
03-05-2012, depois de o anterior ter sido anulado, pelo acórdão da Relação de 08-08-2011, e que o Tribunal da Relação, em 
novo recurso interposto pelo arguido, confirmou pelo acórdão de 19-02-2013. 

III - Este último acórdão não foi impugnado, nem por via de recurso ordinário nem por meio de reclamação. 
Consequentemente, transitou em julgado a partir do momento em que se esgotou o prazo para eventual recurso ou 
reclamação, como decorre do disposto no art. 677.º do CPC61, então vigente, correspondente ao art. 628.º do Código 
actual. 

IV - A questão penal ficou, assim, completa e definitivamente resolvida por aquele acórdão de 19-02-2013 que, por ter 
transitado em julgado, constitui caso julgado nos precisos termos em que julgou, isto é, ao confirmar a decisão da 1.ª 
instância, que o recorrente, em função dos factos julgados provados, cometeu o referido crime aí identificado, a que 
corresponde a concreta pena aí aplicada – art. 671.º, n.º 1, do CPC61 (art. 619.º, n.º 1, do CPC2013). 

V - O recurso não é, por isso, admissível quanto à decisão penal, o que determina a sua rejeição, nos termos dos arts. 
414.º, n.º 2, e 420.º, n.º 1, al. b), do CPP. 

VI - O caso sub judice é o de um pedido de indemnização civil fundado na prática de um crime o qual, por força do 
princípio da adesão imposto pelo art. 71.º do CPP, foi deduzido no processo penal aberto em consequência da prática 
desse mesmo crime. 

VII - O pedido da demandante foi deduzido em 04-06-2002 e tem o valor de € 6.000.490, 35. O recorrente/demandado, 
vem condenado a pagar à demandante mais de um milhão e novecentos mil euros, para além de juros e do que vier a ser 
liquidado quanto às “Situações” A e B. 

VIII - O n.º 3 do art. 400.º, introduzido pela Lei 48/2007, de 29-08, cortando com o princípio da adesão e com a doutrina 
do AUJ 1/2002 dele derivada, veio estabelecer que, mesmo que não seja admissível recurso quanto à matéria penal, pode 
ser interposto recurso da parte da sentença/acórdão relativa à indemnização civil – preceito aqui aplicável, de acordo 
com a doutrina que emana do AUJ 4/2009, de 18-02-2009, publicado no DR, I Série, de 19-03-2009, por o acórdão recorrido 
ter sido proferido na vigência daquela reforma. 

IX - Por força do art. 4.º do CPP, terá de se ter também em linha de conta as normas do CPC que regem sobre a 
admissibilidade do recurso de revista. Nessa matéria, a legislação processual civil tem sofrido significativas alterações ao 
longo da vida do processo aqui em apreciação. Actualmente, e desde 01-09-2013, vigora o novo CPC, aprovado pela Lei 
41/2013, de 26-06. O Código actual como, de resto, o de 1961, não contém norma de direito transitório geral sobre a 
aplicação da lei no tempo. 

X - Todavia, a Lei 41/2013 contém uma norma de direito transitório especial, a do n.º 1 do seu art. 7.º, nos termos da 
qual «aos recursos interpostos de decisões proferidas a partir da entrada em vigor da presente lei em acções instauradas 
antes de 1 de janeiro de 2008 aplica-se o regime de recursos decorrente do Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto, com 
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as alterações agora introduzidas, com excepção do disposto no n.º 3 do artigo 671.º do Código de Processo Civil, aprovado 
em anexo à presente Lei». 

XI - É essa precisamente a situação sub judice: (a) a Lei 41/2013 entrou em vigor no dia 01-09-2013; (b) o acórdão do 
Tribunal da Relação de que o demandado/arguido interpôs recurso foi proferido depois dessa data, em 08-04-2014; (c) o 
pedido civil sobre que recaiu este acórdão foi deduzido antes de 01-01-2008, concretamente, em 04-06-2002, o mesmo é 
dizer que a presente acção foi instaurada nesta data. 

XII - A generalidade da doutrina e da jurisprudência do STJ parece interpretar aquela regra de direito transitório no 
sentido de que, em casos como o dos autos, não tem aplicação o regime da dupla conforme, com o que se concorda, pelo 
que no caso concreto estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, na parte cível, estabelecidos pelos 
n.ºs 2 e 3 do art. 400.º do CPP. 

XIII - Contudo, o pedido civil susceptível de ser formulado, por via do princípio da adesão, no processo penal, é o que 
assenta nas «perdas e danos emergentes de um crime», como resulta da conjugação da norma do art. 129.º do CP com a 
norma do 71.º do CPP. A causa de pedir é, assim, constituída, nestes casos, pelos factos que integram a infracção criminal. 

XIV - No caso vertente, a decisão sobre a questão penal transitou em julgado. Por isso, também os pressupostos de facto 
da condenação do recorrente pela prática do crime de administração danosa, que incluem naturalmente os valores dos 
prédios entregues para extinção das dívidas, não possam ser agora questionados e, ainda menos, alterados com vista à 
pretendida reapreciação da sua condenação no pedido civil. E foram esses os valores que as instâncias usaram para calcular 
a indemnização a pagar pelo arguido. Formou-se, pois, caso julgado sobre esses valores. 

XV - De qualquer modo, ainda que caso julgado não houvesse, o recurso, nesta parte, sempre estaria condenado à 
rejeição, porquanto a impugnação dos critérios de avaliação dos ditos prédios e os valores que, com base neles, as 
instâncias lhes fixaram, constitui matéria insusceptível de ser reexaminada em recurso de revista, como decorre do 
disposto nos arts. 434.º do CPP e 682.º, n.º 2, e 674.º, n.º 3, do CPC2013 (a que correspondem, sem alterações, os arts. 
729.º, n.º 2, e 722.º, n.º 3, do CPC61). 

XVI - Concluímos, assim, que este segmento do recurso relativo à questão cível tem de ser rejeitado, por não ser 
admissível. Os valores dos prédios entregues em dação de cumprimento, na data em que os respectivos negócios jurídicos 
se realizaram estão irrevogavelmente fixados na decisão sobre a matéria de facto que o Tribunal da Relação confirmou. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 26-11-2014, proc. n.º 957/96.4JAFAR.E3.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/57038a30dd6b062580257da400515e1e?OpenDocumen
t) 

 
I - Por força do princípio da adesão, o pedido de indemnização civil fundado na prática de um crime é deduzido no 

processo penal respectivo, só o podendo ser em separado, perante o tribunal civil, nos casos previstos na lei. 
II -A dedução do pedido cível em processo penal é a regra e a dedução em separado a excepção (arts. 71.º, 72.º e 75.º do 

CPP), sem prejuízo de quando as questões suscitadas pelo pedido de indemnização inviabilizarem um decisão rigorosa ou 
forem susceptíveis de gerar incidentes que retardem intoleravelmente o processo penal, o tribunal pode, oficiosamente ou 
a requerimento, remeter as partes para os tribunais civis. 

III -Nos termos do art. 400.º, n.º 3, do CPP, mesmo quando não seja admissível recurso quanto à matéria penal, pode ser 
interposto da parte da sentença relativa à indemnização civil. 

IV - Não é aplicável o sistema da dupla conforme, previsto actualmente no n.º 3 do art. 671.º e anteriormente no n.º 3 do 
art. 721.º do CPC, se o pedido de indemnização civil foi formulado antes da sua entrada em vigor, ocorrida em 01-01-2008, 
como se prevê nos arts. 11.º e 12.º do DL 303/2007, de 24-08. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 17-09-2014, proc. n.º 158/05.2PTFUN.L2.S2, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1db3d5fa9fd4e78280257dcb003f7d29?OpenDocument) 

 
O artigo 72.º do CPP estabelece mera faculdade de instauração da ação cível em separado, de sorte que o «dies a quo» 

do prazo prescricional não pode ser o da abertura desse caminho alternativo. 
(Acórdão do STJ, 2ª SECÇÃO, de 18-12-2013, proc. n.º 150.º/10.5TVPRT.P1.S1, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ddb44c9815131faa80257c46003d3db0?OpenDocument
) 

 
I - O prazo prescricional a que alude o art.º 489.º, n.º 3, do CC aplica-se aos responsáveis civis, sejam, ou não, agentes do 

crime. 
II - Considerando o princípio da adesão consagrado no art.º 71.º do CPP, a pendência de processo crime representa uma 

interrupção contínua ou continuada (art.º 323.º, nos 1 e 4.º do CC) do prazo de prescrição contemplado no art.º 498.º, n.º 
1.º do CC. 

III - Tal interrupção persiste desde a participação dos factos e perdura até que o lesado seja notificado do despacho 
final do processo crime, designadamente por arquivamento ou em decorrência de despacho que remete as partes civis 
para os meios comuns. 

IV - São interruptivos da prescrição, à luz do art.º 303.º do CC, a constituição de assistente e dedução de acusação ou a 
dedução de pedido cível em processo crime. 

V - Não se encontra, por conseguinte, prescrito o direito de indemnização dos lesados se os factos geradores de 
responsabilidade (ocorridos em 17-08-1998) constituíam crime punido com prisão de 5 anos, tendo corrido processo crime, 
no qual foi formulado pedido de indemnização civil (notificado aos demandados em 08-11-2002) e, na sequência de 
despacho (proferido em Maio de 2005) que remeteu as partes para os meios comuns, foi intentada acção cível, na qual os 
réus foram citados a 12-07-2005 e 14-07-2005. 

VI - Não obstante a uma sociedade comercial não lhe poder ser imputada conduta criminosa por força do art.º 11.º do 
CP, o prazo prescricional alongado do n.º 3 do art.º 498.º do CC é extensivo aos meros responsáveis civis, porque o 
aludido preceito ao estabelecer prazo prescricional alongado, apenas o faz depender da natureza criminal, não 
estabelecendo qualquer distinção entre os vários tipos civilmente responsáveis e aliás, como bem observa o citado acórdão 
de 30-01-1985 publicado in RLJ « seria inteiramente aberrante sujeitar-se o lesado à contingência de intentar contra cada 
um dos co-responsáveis civis pelo ressarcimento dos prejuízos resultantes do ilícito criminal, acções em separado conforme 
entendesse que, em relação a uns, o seu direito prescreveria mais cedo, prescrevendo mais tarde em relação a outros". 

(Acórdão do STJ, 2ª SECÇÃO, de 22-05-2013, proc. n.º 2024/05.2TBAGD.C1.C1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/005168b3fec60e1780257b73005102ea?OpenDocument
) 

 
I - O art.º 129.º do CP, ao referir-se à responsabilidade civil emergente de crime, dispõe que: «A indemnização de perdas 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/57038a30dd6b062580257da400515e1e?OpenDocument
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e danos emergentes de crime é regulada pela lei civil». Isto significa que a indemnização é regulada, quantitativamente e 
nos seus pressupostos, pela lei civil, mas não tratando de questões processuais, que são reguladas na lei adjectiva. 

II - No caso dos autos, o arguido comunicou ao banco (demandado) a revogação do cheque por vícios na formação da 
vontade que, sem mais, recusou o pagamento do cheque apondo esse dado no cheque (e de tal modo, que acrescentou de 
modo tabelar «falta») e não ocorria o motivo invocado para o seu não pagamento. Perante tal comunicação (que era falsa) 
não se mostra que o banco tenha agido de modo diligente, no sentido de averiguar não apenas da veracidade, mas também 
do motivo concreto que viciara a vontade do sacador. 

III -Incorreu, por isso, em responsabilidade civil, por ter infringido a norma que protege interesses alheios, por culpa sua, 
ao não diligenciar pela averiguação da verdade da causa invocada de não pagamento do cheque. 

IV -Dessa sua actuação resultou que o cheque não foi pago, e nisso se traduz o dano do portador do cheque, pois, não 
estando demonstrada a causa legítima de não pagamento, o portador tinha o direito de receber a quantia titulada que não 
ocorreu pela recusa ilícita assumida pelo banco sacado, dado que foi aquele o motivo expresso de recusa de pagamento. 

V - A obrigação de indemnizar abrange todos os danos causados e que o lesado não sofreria se não fosse a conduta do 
lesante, e deve reconstituir a situação que existiria, se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação – arts. 
562.º e 563.º do CC. Assim, se não fosse a conduta do banco, o assistente/demandante teria recebido o valor do cheque e 
não despenderia outros valores, incluindo o que o banco lhe cobrou pela devolução do cheque, que recusou pagar, nisso 
consistindo o dano indemnizável. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 03-10-2012, proc. n.º 9105/08.9TAVNG.P1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f44ef53511afb04a80257abe003af49d?OpenDocument) 

 
I - O legislador em 2007 alterou o regime dos recursos das decisões proferidas sobre o pedido de indemnização civil, 

pondo em causa o princípio da adesão consagrado no art.º 71.º do CPP e estabelecendo posição contrária à assumida pelo 
STJ no Ac. n.º 01/2002. 

II - De acordo com o n.º 3 do art.º 400.º do CPP, norma introduzida pela Lei 48/2007, de 29-08, o legislador subtraiu ao 
regime de recursos da lei adjectiva penal as decisões relativas à indemnização civil, submetendo-as integralmente ao 
regime da lei adjectiva civil. 

III - Houve o propósito de colocar em pé de igualdade todos aqueles que pretendam impugnar decisão civil proferida 
dentro ou fora do processo penal, ou seja, quer a respectiva causa se desenvolva em processo penal ou em processo civil. 

IV - O acórdão recorrido, insusceptível de recurso no que tange à matéria criminal, confirmou a decisão proferida sobre o 
pedido civil em 1.ª instância, sem voto de vencido. Deste modo, de acordo com o n.º 3 do art.º 721.º do CPC, não é 
admissível o recurso interposto. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 27-06-2012, proc. n.º 95/08.9EACBR.C1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c471f8e41e22a1af80257a9f003cf230?OpenDocument) 

 
I - A lei processual penal instituiu um sistema de adesão do pedido cível à ação penal, nos termos do qual o pedido de 

indemnização cível que se funde na prática de um crime tem de ser deduzido no processo penal (art.º 71.º do CPP). O 
pedido em separado, que é exceção, só pode ser apresentado nos casos previstos no art.º 72.º do CPP. 

II - A causa de pedir que sustenta o pedido cível tem que partir dos mesmos factos que integram a prática de um crime, 
ou seja, dos factos que são causa da responsabilidade criminal. 

III - Antes da entrada em vigor da Lei 48/2007, que alterou o art.º 400.º do CPP, entendia-se, por força do acórdão de 
fixação de jurisprudência n.º 1/2002, ser irrecorrível a decisão relativa ao pedido de indemnização cível, se fosse irrecorrível 
a decisão penal. 

IV - O n.º 3 do art.º 400.º do CPP, acrescentado por aquela lei, em nome da igualdade entre todos os recorrentes, quer se 
socorram do processo penal quer do processo civil, veio permitir o recurso da parte da sentença relativa à indemnização 
civil, mesmo que não seja admissível recurso quanto à matéria penal. 

V - Mas, tendo transitado em julgado a decisão quanto à matéria penal, não podem conhecer-se em sede de recurso 
restrito à matéria cível, de nulidades que, a procederem, poderiam acarretar modificação da factualidade pressuposto do 
crime cometido. 

VI - Esta posição, que se assumiu já no Ac. do STJ de 07-07-2010, Proc. n.º 893.º/01.4TALSD.S1 - 5.ª, não retira conteúdo 
útil ao n.º 3 do art.º 400.º do CPP. Para além de tudo quanto se reporta à extensão dos danos e ao nexo de causalidade 
entre facto e dano, que pode ser tratado em recurso da matéria cível, também não está excluído que, em situações de 
absolvição do crime (ao contrário do que ocorre neste caso), haja lugar a responsabilidade civil assente em pressupostos 
específicos deste tipo de responsabilidade. Não se vê, porém, como é que uma conduta que implique responsabilidade 
penal, havendo dano reparável, possa deixar de acarretar responsabilidade civil por factos ilícitos. 

VII - Acresce que, nos termos da jurisprudência uniforme do STJ, o conhecimento de recurso de matéria de facto, é da 
competência exclusiva do Tribunal da Relação, mesmo tratando-se da invocação dos vícios previstos nas als. a) a c) do n.º 2 
do art.º 410.º do CPP. 

VIII - Quando o art.º 434.º do CPP diz que o recurso para o STJ visa exclusivamente matéria de direito, «sem prejuízo do 
disposto nos n.º s 2 e 3 do art.º 410.º «, não pretende, sem mais, com esta afirmação, que o recurso interposto para o STJ 
possa visar sempre a invocação desses vícios. Pretende simplesmente admitir o conhecimento desses vícios, pelo STJ, 
oficiosamente, mesmo não se tratando de matéria de direito. 

IX - O demandado JM pretende a absolvição do pedido cível por entender que não foram apurados factos que integrem a 
negligência ou o nexo da causalidade entre o facto e o dano. Mas, por força da repercussão do trânsito em julgado penal, 
o STJ está impossibilitado de conhecer o recurso da matéria cível no que se prende com a pretensão de modificação da 
matéria de facto, pressuposto da responsabilidade, ainda que fosse para, da mesma, só se extraírem consequências no 
domínio cível. 

X - A compensação pela perda do direito à vida, dano não patrimonial sofrido pela vítima, deve ser fixada segundo a 
equidade, à luz do n.º 3 do art.º 496.º, recorrendo-se, como indicadores a ter em conta, ao grau de culpabilidade do 
agente, à situação económica deste e do lesado e às demais circunstâncias a que importe atender, nos termos do art.º 
494.º do CC. 

(Acórdão do STJ, 5.ª SECÇÃO, de 17-05-2012, proc. n.º 733.º/07.0TAOAZ.P1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/692bfff388a3181b80257a7d005843d2?OpenDocument) 

 
I - O legislador penal em 2007 entendeu alterar o regime recursório em matéria de decisões proferidas sobre o pedido de 

indemnização civil, pondo em causa o princípio da adesão consagrado no art.º 71.°, do CPP, e estabelecendo posição 
contrária à assumida pelo STJ no Ac. 1/02, publicado no DR I-A, de 21-05-2002, que fixou jurisprudência no sentido de que: 
«No regime do CPP vigente – n.º 2 do artigo 400.º.°, na versão da Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto – não cabe recurso 
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ordinário da decisão final do Tribunal da Relação, relativa à indemnização civil, se for irrecorrível a correspondente decisão 
penal». 

II - Com efeito, de acordo com o n.º 3 do art.º 400.º.°, dispositivo introduzido pela Lei 48/2007, de 29-08: «Mesmo que 
não seja admissível recurso quanto à matéria penal, pode ser interposto recurso da parte da sentença relativa à 
indemnização civil». Com tal alteração o legislador subtraiu ao regime de recursos da lei adjectiva penal as decisões 
relativas à indemnização civil, submetendo-as integralmente ao regime da lei adjectiva civil, o que fez, conforme 
afirmação consignada na motivação da Proposta de Lei 109.º/X, a bem da «igualdade» entre todos os recorrentes em 
matéria civil, dentro e fora do processo penal. 

III - Daqui resulta, necessariamente, que o n.º 3 do art.º 400.º.° veio submeter a impugnação de todas as decisões civis 
proferidas em processo penal ao regime previsto na lei adjectiva civil, no sentido de que às decisões (finais) relativas à 
indemnização civil proferidas em processo penal é integralmente aplicável o regime dos recursos estabelecido no CPC. 

IV - De acordo com o n.º 3 do art.º 721.º.° do CPC «Não é admitida revista do acórdão da Relação que confirme, sem voto 
de vencido e ainda que por diferente fundamento, a decisão proferida na 1.ª instância, salvo nos casos previstos no artigo 
seguinte». No caso vertente verificamos que o acórdão recorrido, insusceptível de recurso no que tange à matéria criminal, 
tanto mais que se limitou a apreciar o pedido de indemnização civil deduzido, confirmou a decisão sobre este pedido 
proferida em 1.ª instância, sem voto de vencido. Por outro lado, não se verifica qualquer das situações de excepção 
previstas no art.º 721.º.°-A, do CPC. Assim sendo, certo é não ser admissível o recurso interposto. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 21-03-2012, proc. n.º 390.º/04.6TASTS.P2.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/29f07c7fce3d54ed80257a2c00324ac2?OpenDocument) 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 29-09-2010, proc. n.º 343.º/05.7TAVFN.P1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8876a980e99098c380257878004ece61?OpenDocument
) 

 
I - O alongamento do prazo de prescrição do direito à indemnização em consequência de danos ocasionados por facto 

ilícito que constitua um crime (art.º 498.º, n.º 3, do CC) não vale para o exercício do direito de regresso da alínea c) do 
art.º 19.º do DL n.º 522.º/85, de 31-12. 

II - É certo que o elemento literal da norma não afasta em definitivo a aplicação do n.º 3 do art.º 498.º às situações do n.º 
2; mas é ilógica essa aplicação, dado que, na hipótese de exercício do direito de regresso, só está em aberto o direito da 
seguradora ao reembolso do que pagou ao lesado e não a determinação da responsabilidade extracontratual do lesante, 
ponto nesse momento já assente e indiscutido. 

III - O alongamento do prazo de prescrição compreende-se quando esteja em causa o direito do lesado, mas não o 
direito de regresso da seguradora. 

IV - Tendo em conta o princípio de adesão estabelecido no art.º 71.º do CPP, segundo o qual o pedido de indemnização 
civil fundado na prática de um crime é deduzido no processo penal respectivo, só o podendo ser em separado, perante o 
tribunal civil, nos casos previstos no art.º 72.º do mesmo diploma, não faria sentido que o direito do titular à 
indemnização civil (a exercer no processo criminal) pudesse ser atingido pela prescrição estando ainda a decorrer o prazo 
de prescrição do procedimento criminal, que em certo número de casos – cf. o art.º 118.º do CP – é mais longo do que o 
fixado no n.º 1 do art.º 498.º do CC. 

V - Mas estas razões não colhem quando se está perante o direito de regresso da seguradora, realidade jurídica 
inteiramente distinta e autónoma em relação ao direito de indemnização do lesado; por isso mesmo é que no primeiro caso 
o prazo de prescrição se conta a partir da data do cumprimento da obrigação e no segundo do conhecimento do direito 
pelo lesado. 

VI - Porque o direito de regresso nada tem que ver com a fonte da obrigação que a seguradora extinguiu ao cumprir o 
contrato de seguro obrigatório de responsabilidade civil celebrado com o lesante, não se justifica, em tal eventualidade, o 
alongamento do prazo de prescrição previsto no n.º 3 do art.º 498.º, antes devendo prevalecer o interesse da lei na rápida 
definição da situação e na consequente punição da inércia da seguradora num lapso de tempo mais curto, que é o do n.º 2 
do mesmo preceito. 

(Acórdão do STJ, 6ª SECÇÃO, de 29-11-2011, proc. n.º 1507/10.7TBPNF.P1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2dcb4523245a00408025795a00529cca?OpenDocument
) 

 
I - Se o demandante cível enxertou na acção penal o pedido cível indemnizatório, e por essa via de adesão ou 

interdependência àquela acção – art.º 71.º, do CPP – junta as duas acções, permitiu no processo penal a possibilidade de 
pronúncia sobre a questão cível, recebendo o processo penal, por incorporação, nos termos do art.º 129.º, do CP, os 
preceitos do direito substantivo que modelam a responsabilidade cível. 

II - Basicamente «é a acção penal quem visivelmente suporta, orienta e conforma todo o rito processual» – CPP, 
Anotado, Vinício Ribeiro, pág. 126.º –, com especificidades próprias, bastando atentar que a falta de contestação não 
importa confissão dos factos articulados (art.º 78.º, n.º 3, do CPP) e que o oferecimento das provas há-de obedecer ao 
regime rígido enunciado no art.º 79.º n.º s 1 e 2, do CPP. 

III - O demandante cível tem de aceitar, assim, em matéria de culpa, os factos a esta pertinentes advindos da acção 
penal, movendo-se a decisão cível no âmbito do acervo factual pré-adquirido e fixado à luz dos princípios, espécies e 
limitações de provas permitidas em processo penal, nos termos do art.º 124.º, n.º s 1 e 2, do CPP. 

IV - Não vigora assim o esquema clássico, espartilhado, sobre repartição das provas, previsto no art.º 342.º do CC, com o 
alcance de fazer recair sobre o obrigado à prova de um facto, as desvantajosas consequências do incumprimento do ónus 
que sobre ele impende, a tanto se cingindo a teoria do ónus de prova. 

V - A teoria das provas é, a final, a teoria da falta de provas, por se ocupar de situações de irredutível incerteza, ou 
melhor, da repartição das consequências jurídicas da incerteza, do estado de dúvida do tribunal acerca dos momentos de 
facto que relevam à decisão da causa, que por falta de prova se impõem à decisão do juiz e através da qual se propõem 
regras para que deixe de emitir pronúncia. 

VI - Em processo penal não vigora, não faz sentido, atenta a natureza publicista do processo e os específicos interesses 
em jogo, a invocação de um ónus de prova no sentido de sobre o ofendido ou MP impender a prova dos factos 
constitutivos do direito e àquele contra quem a invocação é feita a prova dos factos impeditivos, modificativos ou 
extintivos, nos termos do n.º 2 do art.º 342.º do CC. Ao invés, todos os intervenientes no drama judiciário, ou seja o 
tribunal, nele se compreendendo o julgador, o MP, o arguido, o ofendido e os demais intervenientes, estão adstritos ao 
dever de concorrerem para a descoberta da verdade material, nos termos do art.º 340.º do CPP. Não vigora, a regra de que, 
em caso de dúvida, os factos devem ser constitutivos do direito – art.º 342.º, n.º 3, do CC. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 18-05-2011, proc. n.º 420.º/06.7GAPVZ.S1, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/29f07c7fce3d54ed80257a2c00324ac2?OpenDocument
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2c11719d794dc2ac802578c00056b049?OpenDocument
) 

 
Quando o facto ilícito constituir crime, a apresentação de queixa, em processo crime, interrompe o prazo de prescrição 

do direito de indemnização, que só recomeça a correr com a notificação do despacho de arquivamento. 
(Acórdão do STJ, 7ª SECÇÃO, de 14-01-2010, proc. n.º 1450/06.4TBALM-A.S1, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7e27f486925d8638802576ab005ba514?OpenDocument
) 

 
I - De acordo com o princípio da adesão que vigora no nosso sistema de processo penal, o pedido de indemnização civil 

fundado na prática de um crime é deduzido no processo penal respectivo, só o podendo ser em separado, perante o 
tribunal civil, nos casos previstos na lei (art.º 71.º do CPP). 

II – Por força desta norma legal e da que se lhe segue, a causa de pedir na acção cível conexa com a criminal é sempre a 
responsabilidade civil extracontratual [pois que fundada na prática de um crime e não no incumprimento contratual] e não 
qualquer outra fonte de obrigações, como a responsabilidade civil contratual ou o enriquecimento sem causa. 

III - Do mesmo modo, uma vez deduzido o pedido cível conexo com o criminal, se o arguido vier a ser absolvido da prática 
do crime imputado, a sentença condena o arguido em indemnização civil, nos termos do art.º 377.º, n.º 1, do CPP, sempre 
que o pedido respectivo vier a revelar-se fundado (sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 82.º, isto é, do juiz remeter 
as partes para os meios comuns). 

IV - Como se vê, mesmo no caso de absolvição penal, a lei delimita o âmbito da condenação no pedido cível à 
indemnização civil, confirmando e até reforçando a norma respeitante à propositura da acção. 

V - Nem podia ser de outro modo: se a causa de pedir é [necessariamente] a responsabilidade civil extracontratual, a 
decisão final não pode deixar de nela se fundar, tanto mais que no domínio do processo civil, aplicável subsidiariamente 
ao processo penal, rege o princípio de que a sentença não pode ultrapassar o âmbito do pedido (“A sentença não pode 
condenar em quantidade superior ou em objecto diverso do que se pedir» – art.º 661.º do CPC). 

VI - Neste sentido já se pronunciou o STJ pelo acórdão de fixação de jurisprudência n.º 7/99, in DR I-A, de 3 de Agosto de 
1999, onde se estabeleceu que «Se em processo penal for deduzido pedido civil que tenha por fundamento um facto ilícito 
criminal e se verificar absolvição do arguido (art.º 377.º, n.º 1, do CPP), este só poderá ser condenado em indemnização 
civil se o pedido se fundar em responsabilidade extracontratual ou aquiliana, com exclusão da responsabilidade civil 
contratual». 

VII - O enriquecimento sem causa não implica uma «indemnização» (art.º s 562.º a 572.º do CC), mas a «restituição 
daquilo com que [o enriquecido] injustamente se locupletou» (art.º 473.º, n.º 1, do CC), sendo que «a obrigação de restituir 
fundada no enriquecimento sem causa compreende tudo quando se tenha obtido à custa do empobrecido ou, se a 
restituição em espécie não for possível, o valor correspondente» (art.º 479.º, n.º 1). 

VIII - Não havendo na situação de enriquecimento sem causa, assim, lugar a uma «indemnização» (salvo em momento 
subsequente, nos termos do art.º 480.º do CC), a condenação com base em tal fundamento não cabe no âmbito do pedido 
cível conexo com o criminal, mesmo no caso de absolvição penal, pois a mesma condenação reveste sempre uma natureza 
indemnizatória. 

IX - Por outro lado, não se aplicam ao enriquecimento seu causa as regras cíveis da responsabilidade civil extracontratual, 
nomeadamente as que dizem respeito ao dolo, mera culpa ou risco, conforme os art.º s 483.º e segs. do CC, para onde 
remete o art.º 129.º do CP (“A indemnização de perdas e danos emergentes de crime é regulada pela lei Civil”). O 
enriquecimento sem causa é antes regulado pelos art.º s 473.º a 482.º daquele Código e verifica-se, exactamente, para os 
casos em que não há responsabilidade civil. 

XI - Em conclusão, o art.º 377.º, n.º 1, do CPP, reporta-se tão só à condenação por responsabilidade civil 
extracontratual, com exclusão de qualquer outra fonte geradora de obrigações. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 12-11-2009, proc. n.º 448.º/06.7TCLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e125ce58ed89dc428025766d00311fe3?OpenDocument) 

 
Ac. STJ de 29-10-2009, CJ (STJ), 2009, T3, pág. 220: I. A responsabilidade civil derivada da apropriação das quantias 

devidas e não entregues à Segurança Social, que integram a prática de um crime de abuso de confiança contra a Segurança 
Social, tem como seu fundamento imediato a prática desse facto ilícito, e não propriamente o mero incumprimento da 
correspondente obrigação contributiva. 
II. A existência de um plano de recuperação de empresas, que englobe os pagamentos das contribuições devidas à 
Segurança Social integradoras do referido crime de abuso de confiança contra a Segurança Social, não afasta a 
responsabilidade extra-contratual decorrente da respectiva conduta criminosa. 

 
IV – Se é certo que, conforme o disposto no art.º 71.º do CPP, o pedido de indemnização civil, a deduzir no processo 

penal, tem de ter por causa de pedir os mesmos factos que são também pressuposto da responsabilidade criminal e pelos 
quais o arguido é acusado, não é por não se apurarem na sentença os elementos constitutivos do crime que desaparece, 
automaticamente, o dever de indemnizar. 

V - Com efeito, o art.º 377.º, n.º 1, do mesmo código, dispõe que a sentença, ainda que absolutória, condena o arguido 
em indemnização civil sempre que o pedido respectivo vier a revelar-se fundado, sem prejuízo de, nos termos do n.º 3 do 
art.º 82.º, poder remeter as partes para os meios comuns. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 28-05-2009, proc. n.º 226.º/09.1YFLSB, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b334bc9f0604c280802575c5002a230b?OpenDocument) 

 
I - Embora deduzida em processo penal, de harmonia com o princípio da adesão (arts. 71.º e ss. do CPP), a indemnização 

de perdas e danos emergentes de crime subordina-se, na dimensão quantitativa e respectivos pressupostos, à lei civil. 
II - A indemnização deve ter carácter geral e actual, abarcar todos os danos, patrimoniais e não patrimoniais, mas quanto 

a estes apenas os que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito e, quanto àqueles, incluem-se os presentes e 
futuros, mas quanto aos futuros só os previsíveis (arts. 562.º a 564.º e 569.º do CC). 

III - A indemnização é fixada em dinheiro, sempre que a reconstituição natural não seja possível, não repare 
integralmente os danos ou seja excessivamente onerosa para o devedor – art.º 566.º, n.º s 1 e 2, do CC. 

IV - Se não puder ser averiguado o valor exacto dos danos, o tribunal julgará equitativamente dentro dos limites que tiver 
por provados. 

V - A Portaria 377.º/2008, de 26-05, contém «critérios para os procedimentos de proposta razoável, em particular quanto 
à valorização do dano corporal» (cf. o respectivo preâmbulo). Tem um âmbito institucional específico de aplicação, 
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extrajudicial, e, por outro lado, pela sua natureza, não revoga nem derroga lei ou decreto-lei, situando-se em hierarquia 
inferior, pelo que o critério legal necessário e fundamental, em termos judiciais, é o definido pelo CC. 

VI - Na indemnização pelo dano não patrimonial o pretium doloris deve ser fixado por recurso a critérios de equidade, de 
modo a proporcionar ao lesado momentos de prazer que, de algum modo, contribuam para atenuar a dor sofrida – Ac. 
deste STJ de 07-11-2006, Proc. n.º 3349/06 - 1.ª. 

VII - Equidade não é sinónimo de arbitrariedade, mas sim um critério para a correcção do direito, em ordem a que se 
tenham em consideração, fundamentalmente, as circunstâncias do caso concreto. 

VIII - Para que o dano não patrimonial mereça a tutela do direito tem de ser grave, devendo essa gravidade avaliar-se por 
critérios objectivos e não de harmonia com percepções subjectivas ou da sensibilidade danosa particularmente sentida pelo 
lesado, de forma a concluir-se que a gravidade do dano justifica, de harmonia com o direito, a concessão de indemnização 
compensatória.IX - Estando em causa a fixação do valor da indemnização por danos não patrimoniais, necessariamente com 
apelo a um julgamento segundo a equidade, o tribunal de recurso deve limitar a sua intervenção às hipóteses em que o 
tribunal recorrido afronte, manifestamente, «as regras de boa prudência, de bom senso prático, de justa medida das coisas 
e de criteriosa ponderação das realidades da vida» – cf. Ac. do STJ de 17-06-2004, Proc. n.º 2364/04 - 5.ª. 

X - À míngua de outro critério legal, na determinação do quantum compensatório pela perda do direito à vida importa ter 
em linha de conta, por um lado, a própria vida em si, como bem supremo e base de todos os demais. E, por outro, 
conforme os casos, a vontade e a alegria de viver da vítima, a sua idade, a saúde, o estado civil, os projectos de vida e as 
concretizações do preenchimento da existência no dia-a-dia, designadamente a sua situação profissional e socioeconómica. 

XI - A indemnização devida pelo dano morte é transmissível, bem como, por morte da vítima, o direito à indemnização 
por danos não patrimoniais, que cabe, em conjunto, ao cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens e aos filhos 
ou outros descendentes; na falta destes, aos pais ou outros ascendentes; e, por último, aos irmãos ou sobrinhos que os 
representem – art.º 496.º, n.º 2, do CC –, sendo ainda indemnizáveis, por direito próprio, os danos não patrimoniais 
sofridos pelas pessoas referidas no preceito, familiares da vítima, decorrentes do sofrimento e desgosto que essa morte 
lhes causou (cf. Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, vol. I, 7.ª ed., pág. 604.º e ss.; Pires de Lima e Antunes Varela, 
Código Civil Anotado, vol. I, 4.ª ed., pág. 500.º; Pereira Coelho, Direito das Sucessões, e Ac. do STJ de 17-03-1971, BMJ 205.º 
/150; Leite de Campos, A Indemnização do Dano da Morte, Boletim da Faculdade de Direito, vol. 50, pág. 247.º; e Galvão 
Telles, Direito das Sucessões, pág. 88 e ss.). 

(Acórdão do STJ de 12-03-2009, proc. n.º 09P0611, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/62e4aaaae8d46a4980257599004a6def?OpenDocument) 

 
I - Para demandar civilmente os responsáveis com base no ilícito penal - no caso, ofensa da memória de pessoa falecida - 

impunha-se o recurso à lide criminal, só sendo possível fazê-lo em separado, e noutro foro, nos casos excepcionais 
elencados no art.º 71.º do CPP. 

II - Por isso, enquanto se mantiver pendente essa lide - ainda que em sede de inquérito - não pode correr a contagem 
do prazo prescricional do n.º 1 do art.º 498.º do CC. 

III - As normas conjugadas dos arts. 70.º e 71.º do CC não conferem aos filhos qualquer direito a serem indemnizados, 
por ofensas aos direitos de personalidade de pessoas falecidas. 

IV - É, pois, inviável o pedido indemnizatório formulado pelos Autores, tendo como causa de pedir a ofensa do bom 
nome de sua mãe, que não se confunde com a violação de um direito de personalidade próprio (ofensa da sua integridade 
moral e do seu bom nome, pela imputação de factos desonrosos à sua mãe). 

(Acórdão do STJ de 04-11-2008, proc. n.º 08A2342, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b4badf11a59bcec78025757700509470?OpenDocument) 

 
A interdependência das acções significa que mantêm a independência nos pressupostos e nas finalidades (objecto), sendo 

a acção penal dependente dos pressupostos que definem um ilícito criminal e que permitem a aplicação de uma sanção 
penal, e a acção civil dos pressupostos próprios da responsabilidade civil; a indemnização de perdas e danos emergente de 
um crime é regulada pela lei civil (artigo 129º do Código Penal) nos respectivos pressupostos e só processualmente é 
regulada pela lei processual penal. A interdependência das acções significa, pois, independência substantiva e 
dependência (a «adesão») processual da acção cível ao processo penal. 

Aderindo ao processo penal, o pedido («a acção») para indemnização civil mantém, no entanto, alguma autonomia 
funcional, quer por regras procedimentais próprias a que está vinculada (artigo 73º e segs. do CPP), quer pela possibilidade 
de intervenção dos responsáveis meramente civis que, enquanto tais, seriam extraneus no processo penal. 

A obrigatoriedade, como regra, da adesão (que só por excepção e nos casos enumerados cede – artigo 72º do CPP, 
permitindo-se, então, o uso autónomo dos meios processuais civis) determina, porém, para respeitar a finalidade funcional 
do princípio, que a autonomia qualitativa dos pressupostos se sobreponha e exija a continuidade instrumental do processo 
para apreciação do pedido de indemnização sempre que, cedendo por circunstâncias próprias a acção penal, se 
mantenham, ainda assim, em aberto as possibilidades de verificação dos pressupostos da reparação civil. 

Os fundamentos da acção que, aderindo ao processo penal, ficam interdependentes, sendo qualitativamente diversos, 
têm, no entanto, que revelar uma unidade material que constitui a base relevante para a verificação, positiva ou negativa, 
dos respectivos pressupostos. A reparação fundada na prática de um crime reverte, na base, às correlações factuais e ao 
complexo de factos que constituem, ou são processualmente identificados como constituindo um crime: tipicidade dos 
factos, ilicitude, imputação ao agente, dignidade penal. 

A dimensão penal é, porém, apenas uma parte (porventura a parte mais qualificada) das possíveis relações de uma 
identificada unidade factual com a ordem jurídica. 

As categorias que assumem dignidade penal concreta por concorrência de todos os elementos de uma infracção penal, 
apresentam-se, valorativamente, num plano de intervenção mínima e de ultima ratio, porque a fragmentaridade e a 
descontinuidade da tutela penal converte a ilicitude penal numa expressão qualificada de ilicitude, extremando-a pelo teor 
elevado das suas exigências face às demais manifestações da ilicitude e antinormatividade (cfr. Figueiredo Dias, “Direito 
Penal”, I, 2ª ed., p. 388). 

Consistindo, pois, a ilicitude penal numa «ilicitude qualificada», não está excluído que uma base factual, com autonomia 
e identidade próprias, que não atinja a dimensão «qualificada» do nível de ilicitude, não possa suportar ou exigir uma 
valoração de outro nível segundo uma outra fonte de antinormatividade, nomeadamente no plano dos pressupostos da 
responsabilidade civil. 

Deste modo, se o arguido for absolvido de um crime, e se subsistir, apesar da absolvição, uma base factual com 
autonomia que suscite, ou permita suscitar, outros níveis de apreciação da normatividade como pressuposto ou fonte de 
indemnização civil (autonomia qualitativa dos pressupostos), haverá que considerar o pedido de reparação civil 
(dependência ou adesão especificamente processual) que se possa fundamentar nos mesmos factos – seja 
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responsabilidade por facto ilícito, seja responsabilidade pelo risco (cfr., v. g., ac. do STJ de 25/1/96. CJ (STJ), IV, t. 1, p. 89; 
de 2/4/98, CJ (STJ), VI, t. 2, p. 179) 

(Acórdão do STJ de 10-07-2008, proc. n.º 08P1410, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f09bff52c434f3ff80257497004b2756?OpenDocument) 

 
Ac. STJ de 29-05-2008, CJ (STJ), 2008, T2, pág. 245: O receptador incorre, solidariamente com o autor da burla, no 

preceituado do artº 483º, nº1 do Código Civil, sendo por isso responsável pelo pagamento de indemnização ao lesado 
pelos danos que este sofreu com a violação do seu direito. 

 
I - No âmbito do art.º 71.º do CPP, o pedido de indemnização civil deduzido em processo penal tem sempre de ser 

fundamentado na prática de um crime, tem de ter na sua base uma conduta criminosa, que determina o funcionamento 
do princípio da adesão. 

II - No plano do art.º 377.º, n.º 1, do CPP, «pedido fundado» significará pedido que tem a mesma causa de pedir, ou 
seja, os mesmos factos que constituem também pressuposto da responsabilidade criminal. 

III - A solução do acórdão de uniformização de jurisprudência n.º 7/99 (in DR I-A, de 03-08-1999) [Se em processo penal 
for deduzido pedido cível, tendo o mesmo por fundamento um facto ilícito criminal, verificando-se o caso previsto no art.º 
377.º, n.º 1, do CPP, ou seja, a absolvição do arguido, este só poderá ser condenado em indemnização civil se o pedido se 
fundar em responsabilidade extracontratual ou aquiliniana, com exclusão da responsabilidade civil contratual] assentou na 
dicotomia responsabilidade extracontratual e contratual, por estar em equação crime de emissão de cheque sem provisão, 
em que ocorrendo absolvição pelo crime subsiste a relação causal, pois na génese de um título de crédito está sempre um 
negócio subjacente, causal, a relação jurídica fundamental, que determina a emissão do cheque, seja compra e venda, 
mútuo, arrendamento, transporte, etc., tendo na sua base uma relação contratual. Apenas estas hipóteses ficaram 
arredadas e não também os casos de responsabilidade objectiva. 

IV - Tendo em consideração que: 
- o art.º 403.º, n.º 3, do CPP estabelece que «a limitação do recurso a uma parte da decisão não prejudica o dever de 

retirar da procedência daquele as consequências legalmente impostas relativamente a toda a decisão recorrida»; 
- os factos imputados ao arguido, mesmo que na óptica de simples demandado, configuram ilícito civil, violador de 

direitos da demandante e causador de prejuízos à mesma, estando-se manifestamente fora do campo da responsabilidade 
contratual; 

- o acórdão recorrido tinha o dever de retirar da procedência do recurso, ou seja, da absolvição criminal, as 
consequências que daí adviriam para a parte cível; ao limitar-se a revogar a decisão recorrida, absolvendo o arguido do 
crime de abuso de confiança pelo qual havia sido condenado, nada dizendo sobre o pedido cível, o acórdão da Relação não 
cumpriu a injunção legal, tendo incorrido em omissão de pronúncia. 

V - A omissão de pronúncia fere o acórdão de nulidade, nos termos do art.º 379.º, n.º 1, al. c), do CPP, a qual, como 
resulta do n.º 2 do mesmo preceito, é de conhecimento oficioso 

(Acórdão do STJ de 28-05-2008, proc. n.º 08P131, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1d85ddd5b9bc08c78025746b003ca259?OpenDocument
) 

 
1. Os artigos 71.º do CPP e 306.º, n.º 1, do Código Civil não regulam os efeitos da pendência do processo-crime no prazo 

de prescrição do direito de indemnização pelos factos ilícitos que dele são objecto. 
2. Não há similitude entre o caso de extinção do procedimento criminal por via da prescrição e os pressupostos da 

previsão do artigo 674.º -B do Código de Processo Civil que permita aplicação analógica deste àquele. 
3. Tendo o arguido feito fez cessar a sua situação de contumácia e requerido a abertura da instrução, quedou ineficaz o 

despacho designativo da data do julgamento a que se reportam os artigos 311.º a 313.º do CPP. 
4. Declarada a extinção do procedimento criminal no termo da instrução criminal, queda inaplicável, quanto ao pedido 

cível enxertado na acção penal, o Acórdão de Uniformização de Jurisprudência n.º 3/2002, de 17 de Janeiro. 
5. Deduzido o pedido cível na acção penal, a extinção do procedimento criminal só implica a extinção da parte da 

instância cível por impossibilidade superveniente da lide, sem qualquer reflexo no direito de indemnização decorrente da 
prática do crime. 

6. Para efeito do disposto no artigo 323.º, n.º 2, do Código Civil, a dedução do pedido cível na acção penal implícita o 
pedido de notificação do arguido e requerido para contestar. 

7. Resultando a interrupção do prazo de prescrição do direito de indemnização fundada em cometimento de crime 
resultado de a notificação do pedido cível ao arguido não ter sido possível por causa não imputável ao requerente, o novo 
prazo de prescrição só começa a correr depois do trânsito em julgado do despacho que declarou a extinção do 
procedimento criminal. 

(Acórdão do STJ de 14-06-2007, proc. n.º 07B1731, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3cc068662ec7d53c802572fe002b680c?OpenDocument) 

 
1) A causa de pedir na acção destinada a efectivar a responsabilidade civil extra contratual é complexa integrando os 

factos jurídicos que são pressupostos da responsabilidade aquiliana, da qual procede a pretensão do demandante. 
2) A extensão do prazo do n.º 3 do artigo 498.º do CC aplica-se também aos responsáveis civis, sempre que, sendo 

solidária a responsabilidade, estes deviam ser demandados no processo penal, por força do principio da adesão 
obrigatória. 

3) O pedido de indemnização fundado na prática de um crime – ainda que alguns responsáveis o sejam a titulo 
meramente civil – deve ser formulado em processo penal, salvo se ocorrer alguma das excepções elencadas no artigo 71.º 
CPP. 

4) A pendência do processo-crime interrompe o prazo de prescrição do n.º 1 do artigo 498.º CC, quer para o lesante 
quer para os responsáveis civis pela reparação dos danos, interrupção que só cessará quando o mesmo terminar por 
arquivamento. 

5) Quando o dano foi causado por vários factos ilícitos independentes, de diferente autoria, representando cada um 
uma condição da sua produção, todos os autores são solidariamente responsáveis, salvo se, no todo ou em parte, o dano 
foi causado apenas por um. 

(Acórdão do STJ de 31-01-2007, proc. n.º 06A4620, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0659143f11f666be802572740044b952?OpenDocument) 

 
I - Quando o direito à constituição como assistente pertencer a várias pessoas qualquer delas o pode exercer (arts. 68.º, 
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n.º 1, al. d), do CPP e 113.º, n.º 4, do CP). 
II - Assim, havendo dois progenitores, ambos exercendo o poder paternal sobre uma menor ofendida, qualquer deles se 

pode constituir assistente. 
III - Questão diversa é a da representação dessa menor em juízo para efeito de ser deduzido pedido de indemnização, 

nos termos dos arts. 71.º a 84.º do CPP, uma vez que não há coincidência entre a «parte civil» e o «assistente”. 
IV - Nesta matéria, seja pela natureza civil do pedido, seja porque não há norma processual penal que se possa aplicar 

por analogia, temos de recorrer às normas do processo civil, por via do art.º 4.º do CPP. 
V - Nos termos do art.º 10.º, n.º 2, do CPC, para ser intentada uma acção em representação do menor é exigido, 

primeiro, o acordo dos pais e, depois, que o menor seja por ambos representado em juízo. 
VI - Esta norma, de carácter especial para a realidade que abrange, não cede perante o preceituado no n.º 1 do art.º 

1902.º do CC, regra geral relativamente aos actos praticados por um dos pais. 
VII - No caso dos autos, em que foi apresentada pelo pai da menor ofendida uma denúncia, na qual é manifestada a 

intenção de deduzir pedido cível, acompanhada por outorga de procuração por parte de ambos os pais, resulta verificado o 
acordo exigido por lei (art.º 10.º, n.º 2, do CPC). 

VIII - Contudo, como, posteriormente, só a mãe surge a deduzir o pedido de indemnização em representação da menor, 
e não também o pai, falece a representação por ambos também exigida por lei. 

IX - Tal constatação não implica, sem mais, o naufrágio da acção, pois, de acordo com o estabelecido nos arts. 23.º, 24.º e 
265.º, n.º 2, do CPC, a irregularidade de representação é sanada, mesmo oficiosamente, e pode sê-lo a todo o tempo 
enquanto a decisão da causa não transitar em julgado. 

X - Mais, nos termos do n.º 3 do art.º 288.º do CPC, as excepções dilatórias só subsistem enquanto a respectiva falta ou 
irregularidade não for sanada, nos termos do n.º 2 do art.º 265.º. E ainda que subsistam, não terá lugar a absolvição da 
instância quando, determinando-se a tutelar o interesse de uma das partes, nenhum outro motivo obste, no momento da 
apreciação da excepção, a que se conheça do mérito da causa e a decisão deva ser integralmente favorável a essa parte. 

XI - No caso dos autos, não obstante o pedido de indemnização ter sido julgado parcialmente procedente, não se pode 
deixar de considerar verificado este requisito final. 

XII - Na verdade, não tendo a menor recorrido da decisão, não se pode admitir que o demandado, manifestando absoluta 
falta de interesse em agir, a possa impugnar argumentando que esta não foi inteiramente favorável à contraparte. 

XIII - Dito de outro modo, não se pode admitir que o demandado não se visse absolvido da instância, por procedência da 
excepção de irregularidade de representação, se tivesse sido condenado na totalidade do pedido e fosse absolvido da 
instância por a condenação ter sido apenas parcial. 

XIV - Assim, há que manter a decisão quanto ao pedido de indemnização civil, havendo apenas que, na 1.ª instância, 
proceder nos termos dos arts. 23.º, 24.º e 265.º do CPC, relativamente ao facto do pai da menor não ter assumido, 
conjuntamente com a mãe, poderes de representação desta em juízo. 

(Acórdão do STJ de 12-07-2006, proc. n.º 06P1948, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e23d21af520b89808025723c005308da?OpenDocument
) 

 
É no momento em que decide sobre a sua competência que o juiz deve verificar se já decorreu o prazo de oito meses a 

que se refere o n. 1 do artigo 71.º do CPP. 
(Acórdão do STJ de 24-02-2005, proc. n.º 05B033, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2e7b13f54c471f6380256fc7004b9cc5?OpenDocument) 
 
I - Sendo o prazo de prescrição do procedimento criminal previsto no Código Penal inferior ao estabelecimento no artigo 

498.º, n.º 1, do C. Civil, seria, em princípio, de aplicar o prazo neste último previsto de 3 anos. 
II - O pedido de indemnização civil fundado na prática de um crime é deduzido no processo penal respectivo, (princípio 

da adesão) só o podendo ser em separado, perante o tribunal civil, nos casos previstos na lei - art.º 71.º do CPP. Daí que, 
em princípio, se haja de admitir que o prazo de prescrição não corre enquanto pender a acção penal, nos termos do 
disposto no artigo 306.º, n.º 1, do C. Civil. 

III - Tendo sido instaurado processo crime contra o lesante pela alegada prática de um crime semi-público, mediante a 
apresentação oportuna da competente queixa por parte do lesado, deve entender-se que o lesado manifestou, ainda que 
de forma indirecta, a sua intenção de exercer o direito a ser indemnizado pelos danos que lhe foram causados pelo 
arguido/lesante. 

IV - A pendência do processo crime (inquérito) como que representa uma interrupção contínua ou continuada («ex vi», 
do art.º 323.º, n.º s 1 e 4, do C.Civil), quer para o lesante, quer para aqueles que com ele são solidariamente responsáveis 
pela reparação dos danos, interrupção esta que cessará naturalmente quando o lesado for notificado do arquivamento (ou 
desfecho final) do processo crime adrede instaurado. 

V - Só depois de esgotadas as possibilidades de punição criminal ficará o lesado a deduzir, em separado, a acção de 
indemnização, face ao disposto no n.º 1 do art.º 306.º do C. Civil. Com a participação dos factos (em abstracto 
criminalmente relevantes) ao M.º P.º ou às entidades policiais competentes, se interromperá o prazo de prescrição 
contemplado no n.º 1 do art.º 498.º do C. Civil, não começando, de resto, este a correr enquanto se encontrar pendente o 
processo penal impeditivo da propositura da acção cível em separado. 

VI - A interrupção, (bem como o alargamento do prazo da prescrição nos casos em que é admissível), aplica-se (é 
oponível) aos responsáveis meramente civis (seguradoras e ao Fundo de Garantiam Automóvel), na medida em que estes 
representam (substituem) em última «ratio", o lesante civilmente responsável. 

(Acórdão do STJ de 22-01-2004, proc. n.º 03B4084, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c7b4a28b71effa3180256e54004e8a33?OpenDocument) 

 
I - Segundo o CPP, na redacção em vigor a partir de 15 de Setembro de 1998, o pedido de indemnização civil só pode ser 

deduzido depois da notificação do despacho de acusação. 
II - A formulação do pedido antes desse momento é extemporânea e deve ser rejeitada. 
(Acórdão do STJ, JSTJ00041109, de 08-03-2001, proc. n.º 00B3090, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/21f893ba38f50a3480256b0c003c52a0?OpenDocument) 
 
1 - O princípio de adesão foi acolhido no art.º 71.º do CPP actual, que consagrou o regime de adesão obrigatória como 

regra, mais vincadamente do que o CPP de 1929, consagração confirmada pelos art.º s 82.º e 377.º, deixando de haver 
indemnizações atribuídas oficiosamente, (com a excepção do caso do art.º 82.º -A, introduzido pela Lei n.º 59/98, de 25 de 
Agosto) 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e23d21af520b89808025723c005308da?OpenDocument
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2 - Mas já no CPP de 1929 se consagrava, ligada a uma ideia de adesão da acção civil à penal, a interdependência das 
acções penal e civil e não uma alternatividade ou opção, com a dependência processual do pedido de indemnização civil de 
perdas e danos perante a acção-crime que arrasta aquele para a jurisdição penal. Esse sistema da adesão ou 
interdependência, das duas acções tem como traço comum e essencial a possibilidade - ou mesmo obrigatoriedade - de 
juntar a acção cível à acção penal, permitindo que a jurisdição penal se pronuncie, ao menos em certa medida, sobre o 
objecto da acção civil, verificando-se na unidade formal do processo penal, a conjunção e coordenação da acção penal e da 
acção civil. 

3 - Embora o processo civil defina vários aspectos do regime da acção enxertada, como da definição da legitimidade das 
partes, é a acção penal quem verdadeiramente suporta, orienta e conforma todo o rito processual, marcando 
definitivamente a cadência de intervenção dos demandantes civis na causa e os principais aspectos de forma a observar no 
seu desenrolar, sem esquecer a diligência para que conflui todo o processo: a audiência de julgamento, como o indicam as 
circunstâncias de: 

- ser a data da acusação o termo a quo da dedução do pedido cível - art.º s 77.º, n.º 1 e 75.º ; 
- da intervenção processual do lesado se restringir à sustentação e à prova do pedido de indemnização civil, competindo-

lhe correspondentemente, os direitos que a lei confere aos assistentes - art.º 74.º, n.º 2; 
- dos demandados e os intervenientes terem posição processual idêntica à do arguido quanto à sustentação e à prova 

das questões civis julgadas no processo - art.º 74.º, n.º 3; 
- da falta de contestação não ter efeito cominatório - art.º 78.º, n.º 3; 
- do tribunal pode, oficiosamente ou a requerimento dos interessados, remeter as partes para os tribunais civis quando 

as questões suscitadas pelo pedido de indemnização civil inviabilizarem uma decisão rigorosa ou forem susceptíveis de 
gerar incidentes que retardem intoleravelmente o processo penal - art.º 82.º, n.º 3; 

- do art.º 401.º, n.º c), conferir às partes civis legitimidade para recorrer «da parte das decisões contra cada uma 
proferidas"; 

- do art.º 402.º, n.º 2, b), estatuir que, em geral, o responsável civil, ainda que não seja recorrente, beneficia do recurso 
do arguido, sendo certo que a inversa também é verdadeira, como resulta da alínea seguinte - c) - do mesmo artigo. 

- do art.º 403.º, n.º 2, a) estabelecer, em matéria de limitação do recurso, a possibilidade de recurso autónomo da 
decisão penal relativamente à civil. 

5 - Sendo a regra, a da admissibilidade de recurso de todas as decisões cuja irrecorribilidade não esteja prevista, não é 
admissível recurso de acórdãos proferidos, em recurso, pelas relações, em processo por crime a que seja aplicável pena de 
multa ou pena de prisão não superior a cinco anos ou de acórdãos condenatórios proferidos, em recurso, pelas relações, 
que confirmem decisão de primeira instância, em processo por crime a que seja aplicável pena de prisão não superior a oito 
anos 

6 - E, nos acórdãos recorríveis veio-se estabelecer uma limitação ao recurso da matéria cível: sem prejuízo do disposto 
nos artigos 427.º e 432.º [que estabelecem, respectivamente, os casos de recurso para a relação e para o Supremo], o 
recurso da parte da sentença relativa a indemnização civil só é admissível desde que o valor do pedido seja superior à 
alçada do tribunal recorrido e a decisão seja desfavorável para o recorrente em valor superior a metade desta alçada. 

7 - Resulta da natureza acessória da acção cível enxertada, que ela só se mantém, seja em recurso seja noutra qualquer 
vertente de prosseguimento, enquanto sobreviver a instância penal, sendo a sobrevivência da causa penal pressuposto da 
aplicação das normas relativas ao desenvolvimento da acção cível enxertada. 

8 - Procurou o CPP de 1987 atribuir a todos os lesados as garantias próprias (designadamente a do direito ao recurso), 
mas não seria compreensível que tal preocupação fosse mais longe para os direitos disponíveis do que para os 
indisponíveis. 

(Acórdão do STJ de 08-02-2001, proc. n.º 00P4110, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/98e2f3a016151d23802571240066d200?OpenDocument
) 

 
I - Nos termos do artigo 71.º, do CPP, a indemnização civil em processo penal tem sempre de fundar-se na prática de 

um crime. 
II - Sendo assim, nunca a condenação em indemnização civil pode assentar em responsabilidade civil contratual, ainda 

que apenas para efeitos de aplicação do respectivo prazo de prescrição (quando mais longo) e apesar de os factos provados 
também a integrarem. 

III - Para que o tribunal possa conhecer da prescrição do direito de indemnização, é necessário que o demandado a 
invoque no local próprio, que é a contestação. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00033570, de 06-05-1998, proc. n.º 97P1267, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c06fe0df65857be6802568fc003b6d70?OpenDocument) 

 
I - A não confissão dos factos não pode agravar a responsabilidade do arguido, pois, não estando este obrigado a prestar 

declarações, não pode o seu silêncio desfavorecê-lo. 
II - A causa de pedir, no pedido de indemnização deduzido por força do artigo 71.º do CPP, é a prática de um crime. 
III - Assim, só os lesados directa ou indirectamente com a sua prática podem ser demandantes, e os acusados ou 

terceiros que sejam responsáveis civilmente pela reparação dos respectivos danos, demandados. 
(Acórdão do STJ, JSTJ00030156, de 11-06-1997, proc. n.º 97P331, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/382c100e9dc9a13b802568fc003b56ed?OpenDocument) 
 
Não constitui violação do artigo 71.º do CPP a parcial desistência pelos respectivos requerentes do pedido 

indemnizatório, abrangendo apenas os bens patrimoniais. 
(Acórdão do STJ, JSTJ00030974, de 30-04-1996, proc. n.º 048332, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ffdbbeaac64313fe802568fc003b2812?OpenDocument) 
 

4- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRG de 10-07-2014 : I. O pedido de indemnização civil deduzido em processo penal tem sempre que ser fundado na 
prática de um crime. 
II. O poder de cognição do tribunal criminal é limitado pelo objeto do processo, que é delineado pelos factos e sujeitos 
referidos na acusação e/ou pronúncia se a houver. Salvo a possibilidade de alteração prevista na lei adjetiva, na sentença 
penal o tribunal só se pode pronunciar sobre os factos e as pessoas referidos naquelas peças processuais. 
III. O tribunal penal é incompetente em razão da matéria para se pronunciar sobre um pedido cível fundamentado na 
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inobservância pelos demandados (não arguidos) dos requisitos de que depende a validade de um contrato de concessão de 
crédito, se os demandados não tiverem tido qualquer participação na autoria dos factos relatados na acusação que 
sustentam a imputação ao arguido dos crimes de burla e falsificação de documento. 

 
1. Ainda mesmo que ocorresse a invocada litispendência entre a acção principal (de que um procedimento cautelar de 

arresto depende) e o pedido de indemnização civil formulado contra ambos os Requeridos/Arrestados, no âmbito dum 
processo-crime ainda pendente num Tribunal Criminal, nunca esta excepção dilatória seria fundamento de Oposição ao 
arresto, nos termos e para os efeitos da al b) do n.º 1 do art.º 388.º do CPC, podendo antes fundamentar a interposição de 
recurso, nos termos gerais, contra o despacho que decretou o arresto (nos termos da al. a) do mesmo preceito). 

2. Acresce que nem sequer ocorre a putativa litispendência entre o referido pedido cível deduzido no mencionado 
processo-crime e a acção principal (de que o procedimento cautelar de arresto é dependência), porquanto a 
responsabilidade civil feita valer no âmbito dum processo-crime é de natureza totalmente distinta da responsabilidade 
obrigacional em causa numa acção cível: enquanto a responsabilidade civil emergente para os demandados cíveis tem a 
sua causa petendi, necessariamente, na prática de um facto criminalmente ilícito (cfr. os arts. 71.º e 74.º -1 do Código de 
Processo Penal) e, portanto, configura uma hipótese de responsabilidade aquiliana ou por facto ilícito, a responsabilidade 
civil feita valer pelo arrestante contra os arrestados, no âmbito da acção principal (de que o arresto é dependência), 
respeita ao incumprimento duma dívida contraída no âmbito da abertura de contas de créditos caucionadas, isto é, tem 
natureza estritamente contratual. 

3. Não existe, pois, identidade de causa de pedir (pressuposto incontornável da excepção dilatória de litispendência: cfr. 
o art.º 497.º -1 do CPC) entre o pedido cível deduzido no âmbito do mencionado processo-crime e a acção principal (de que 
depende o arresto). 

(Acórdão do TRL, de 05-03-2013, proc. n.º 2409/11.5TVLSB-B.L1-1, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/704c2670ebde9ef380257c08005289cf?OpenDocument) 

 
1. O artigo 71.º do CPP impõe que o pedido de indemnização cível fundado na prática de um crime seja deduzido no 

processo penal e o artigo 72.º do mesmo código prevê excepções a este princípio, cabendo ao lesado, autor na acção cível 
em separado, o ónus de alegar e provar os factos que são pressuposto de alguma dessas excepções. 

2. O facto de a vítima de um crime ainda sentir sentimentos de angústia passados dois anos sobre os factos não constitui 
um dano novo que lhe permita deduzir pedido de indemnização cível em separado do processo penal ao abrigo do artigo 
72.º n.º 1 d) do CPP. 

3. A faculdade atribuída ao lesado de deduzir pedido cível em separado quando o processo penal não tiver conduzido à 
acusação dentro de oito meses, prevista no artigo 72.º n.º 1 a) do CPP, não opera se o lesado não usou essa faculdade 
oportunamente, conformando-se com a demora, não deduzindo pedido cível após a acusação e só intentando a acção cível 
em separado depois de findo o processo criminal. 

4. O disposto no artigo 82.º n.º 3 do CPP – que permite que o tribunal criminal remeta as partes para o tribunal civil se as 
questões levantadas pelo pedido cível inviabilizarem uma decisão rigorosa ou impuserem intolerável demora ao processo 
penal – pressupõe que tenha sido deduzido pedido cível no processo criminal, não facultando ao lesado a possibilidade de 
deduzir o pedido cível em separado ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 72.º do CPP se oportunamente não foi 
deduzido pedido cível no processo crime. 

(Acórdão do TRL, de 21-02-2013, proc. n.º 193/11.1TBPST.L1-6, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2db189ffc182bc0c80257bbb00387052?OpenDocument) 

 
Nas situações previstas no CDADC que resultem em responsabilidade civil e criminal, o artigo 203.º contém uma 

excepção ao princípio da adesão obrigatória consagrado no artigo 71.º do CPP, permitindo ao lesado optar entre intentar 
a acção civil em separado e entre deduzir o pedido cível na acção penal, sendo competente o tribunal cível no primeiro 
caso. 

(Acórdão do TRL, de 08-11-2012, proc. n.º 3030/11.3TBBRR.L1-6, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/06d7319b992392a380257ae9003b5bf5?OpenDocument
) 

 
4.1.- O pedido de indemnização civil fundado na prática de crime, por força do princípio da adesão, é deduzido no 

processo penal respectivo, só o podendo ser em separado, perante o tribunal civil, nos casos previstos na lei. 
4.2.- Acresce que, nos casos de o procedimento depender de queixa ou de acusação particular, a prévia dedução do 

pedido perante o tribunal civil pelas pessoas com direito de queixa ou de acusação vale como renúncia a este (cfr. artigos 
71.º e 72.º, n.º 1, alínea c) e n.º 2, do CPP). 

4.3.- Existindo procedimento criminal instaurado, e enquanto estiver pendente o referido processo penal impeditivo da 
propositura da acção cível em separado, não corre o prazo de prescrição (cfr. art.º 306.º, n.º 1, do CC) a que alude o n.º 3, 
do art.º 498.º do mesmo diploma legal. 

4.4.- Porém, a partir do momento em que em sede de processo crime pendente é o lesado notificado de decisão de 
absolvição da instância – rectius da instância cível enxertada no processo crime – do demandado civil, e estando a partir de 
então em condições de exercer o seu direito sem o “obstáculo” do princípio da adesão (cfr. art.º 71.º do CPP), nada obsta já 
a que o prazo de prescrição volte a correr. 

(Acórdão do TRL, de 22-05-2012, proc. n.º 1809/11.5TVLSB-A.L1-1, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/90fbecda3b412abc80257a1b003a09f1?OpenDocument) 

 

Ac. TRE de 29-05-2012 : 3. Não se verifica a situação prevista no art. 71º do C.P.P. quando o pedido cível não se funda na 
prática do crime da acusação, mas na prática do crime do arquivamento. 
4. Não ocorrendo a situação de excepção que justifique a intervenção do juiz penal no julgamento da causa cível, para a 
qual ele é materialmente incompetente na falta desse pressuposto de extensão de competência, verifica-se a nulidade 
insanável prevista no art. 119º al. e)) do CPP, que deve ser oficiosamente declarada em qualquer fase do procedimento. 

 
Ac. TRL de 8-05-2012 : I. O tribunal criminal é competente para apreciação do pedido de indemnização civil enxertado 

em processo crime e deduzido contra hospital público (Empresa Pública do Estado), integrado no Serviço Nacional de 
Saúde, enquanto comissário, por conta e ao serviço de quem agiram as demandadas, médica e enfermeiras, por lesões 
resultantes de tratamento médico com violação das leges artis; 
II. Sendo as agentes que prestaram esse tratamento demandadas por alegada actuação negligente, são parte legítima em 
relação a esse pedido. 
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I – O pedido de indemnização civil fundado na prática de crime particular pode ser deduzido, ou no processo penal 

respectivo, ou em separado junto do tribunal civil (artigos 71.º e 72.º, n.º 1, alínea c), do CPP); 
II – Porém, se o for em separado, acarreta a renúncia ao direito de deduzir a acusação particular (artigo 72.º, n.º 2, do 

CPP); 
III – Enquanto esteja pendente inquérito-crime, pela prática dos concernentes factos, deve considerar-se interrompido o 

prazo de prescrição do crédito indemnizatório do lesado, por então não haver ainda chegado um dos momentos possíveis 
em que a este é facultado deduzir o correspectivo pedido de indemnização (artigos 77.º, n.º 1, e 285.º, n.º 1, do CPP); 

IV – Arquivado o inquérito-crime, o prazo da prescrição só começa a contar da data da notificação desse arquivamento 
ao lesado, por ser o momento a partir do qual este toma conhecimento de que o seu direito indemnizatório apenas na 
jurisdição civil pode ser exercido (artigo 306.º, n.º 1, início, do CC). 

(Acórdão do TRL, de 24-05-2011, proc. n.º 1320/09.4YXLSB.L1-7, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/972d147a3ec25593802578bd0049fa45?OpenDocument
) 

 
I - As execuções de natureza cível, relativas a sentenças proferidas por tribunal criminal que podem caber na previsão do 

n.º 2 do art.º 102.º -A da LOFTJ são as proferidas na sequência de pedidos cíveis deduzidos em processo crime por força do 
princípio da adesão (art.º 71.º e ss CPP). 

II - Quando as execuções respeitem a condenação em quantia certa a regra é que não devem decorrer perante o tribunal 
cível mas perante o tribunal criminal. Apenas decorrem perante o tribunal civil aquelas em que haja necessidade de 
liquidação prévia, como determina o art.º 82.º, n.º 1, 2ª parte do CPP 

III - Esta interpretação, de considerar como regra a competência dos juízos criminais para a execução das decisões civis 
por si proferidas, é que mais se coaduna com a unidade do sistema jurídico. Na verdade, os juízos de execução foram 
criados para resolver o problema decorrente das elevadas pendências de acções executivas nos tribunais cíveis dos grandes 
centros urbanos, acções essas sem relevância estatística nos tribunais criminais. 

IV - Por outro lado, excluindo o legislador dos juízos de execução as acções executivas relativas aos processos atribuídos 
aos tribunais de família e menores, aos tribunais do trabalho, aos tribunais de comércio e aos tribunais marítimos, não se 
compreenderia que não adoptasse a mesma regra geral em relação aos tribunais criminais. 

V - A excepção a essa regra geral quanto aos tribunais criminais será, apenas, como se referiu, a relativa às execuções 
com necessidade de liquidação prévia, pois se o art.º 82, n.º 1, 2ª parte, CPP, determina que corram perante o tribunal civil, 
não faria sentido que aí se procedesse à liquidação e que voltassem ao tribunal criminal para a fase seguinte da execução. 

VI - Considerando o sistema no seu todo, faz assim sentido (podendo ser tido como elemento coadjuvante da 
interpretação proposta) a regra do art.º 2.º, da Portaria n.º 114/08, de 6Fev. 

Esta Portaria, que regula a tramitação electrónica dos processos judiciais nos tribunais de 1ª instância processados de 
acordo com as disposições do Código de Processo Civil (arts.1.º e 2.º) exclui do seu âmbito de aplicação os pedidos de 
natureza civil deduzidos na acção penal e também os processos de execução de natureza cível deduzidos no âmbito de um 
processo penal. 

(Acórdão do TRL, de 07-12-2010, proc. n.º 3230/04.2TDLSB-A-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4f737a914f96502c8025780f0054d974?OpenDocument) 

 
Ac. TRL de 3-03-2010, CJ, 2010, T2, pág. 133: A taxa de juro moratório a pagar pelo condenado em indemnização por 

abuso de confiança contra a Segurança Social é a fixada no regime especial aplicável às dívidas ao Estado e entidades 
públicas, nos termos do disposto no artº 16º do Dec. Lei nº 411/91 e artº 3º do Dec. Lei nº 73/99, de 19 de Março. 

 
Ac. TRL de 17-12-2009, CJ, 2009, T5, pág. 136: I. Os gerentes respondem solidariamente com a sociedade pelo 

pagamento da indemnização devida ao Estado por danos causados pela prática de crimes fiscais ou contra a segurança 
social. A insolvência da sociedade não obsta a que ela seja condenada solidariamente no pagamento da indemnização civil 
decorrente do crime a que deu causa. 

 
I – Instaurado inquérito preliminar por facto criminoso gerador de obrigação de indemnizar, o pedido de condenação no 

seu pagamento tem de ser formulado naquele processo por virtude do princípio da adesão, só podendo ser formulado em 
acção cível separada nos casos excepcionais previstos na lei, tudo de acordo com o disposto nos arts. 71.º e 72.º do CPP. 

II – Pressupondo o decurso do prazo prescricional a possibilidade de exercício do correspondente direito, só depois de 
esgotadas as possibilidades de punição criminal fica o lesado habilitado a deduzir, em separado, a acção de indemnização, 
pelo que só então se inicia a contagem do prazo prescricional de 3 anos previsto no n.º 1 do art.º 498.º do CC. 

(Acórdão do TRL, de 24-11-2009, proc. n.º 3560/05.6TVLSB.L1-7, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/dfcd87cf8fce175d802576900052a769?OpenDocument) 

 
Ac. TRL de 30-06-2009, CJ, 2009, T3, pág. 148: Declarada extinta a responsabilidade criminal e contra-ordenacional do 

arguido, por óbito, antes de realizado o julgamento, deve, quanto à instância cível, declarar-se a suspensão da instância, 
prosseguindo os autos com a habilitação de herdeiros, se requerida. 

 
Ac. TRG de 21-04-2008, CJ, 2008, T2, pág. 300: O acórdão do STJ nº 7/99 apenas fixou jurisprudência no sentido de que, 

absolvido o arguido na parte crime, a condenação em indemnização não poderá fundar-se em responsabilidade 
contratual, não afastando a possibilidade de se fundar em responsabilidade extracontratual. 

 
Ac. TRG de 25-06-2007, CJ, 2007, T3, pág. 297: O Tribunal Criminal é o competente para conhecer do pedido de 

indemnização civil formulado contra um Centro Hospitalar, uma vez que, fundando-se a dedução daquele pedido na 
responsabilidade criminal dos médicos, o processo penal deve abranger o conhecimento do pedido cível. 

 
Ac. TRP de 20-09-2006 : Sendo co-autores de um crime fiscal uma sociedade e o seu gerente, são ambos responsáveis, 

solidariamente, pelo pagamento da indemnização. 
 
O artigo 71.º do CPP consagra como regra o princípio da adesão obrigatória, imponde que o pedido de indemnização 

civil fundado na prática de um crime seja deduzido no processo penal respectivo. Este princípio comporta, porém, 
excepções, prevendo o artigo 72.º n.º 1 do CPP que o pedido de indemnização cível possa ser deduzido em separado, 
perante o tribunal civil, quando, nomeadamente, o procedimento depender de queixa ou de acusação particular ou o valor 
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do pedido permitir a intervenção civil do tribunal colectivo, devendo o processo penal correr perante o tribunal singular. 
(Acórdão do TRL, de 29-06-2006, proc. n.º 5081/2005-6, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3d637a3e0e26bd66802572d6003c737c?OpenDocument
) 

 
I - Se um tribunal é materialmente incompetente, não poderá ser competente, territorialmente, para a mesma questão. 
II - O tribunal criminal também detém competência cível, em determinadas circunstâncias, designadamente, na fixação 

de indemnizações pedidas conjuntamente com as acções criminais - o chamado enxerto cível - artigo 71.º CPP; ou na 
execução por custas (artigo 117.º CCJ) e na execução da indemnização cível, fixada em sentença criminal (510.º CPP). 

II - Havendo uma norma do Código de Processo Civil que determina que a acção de honorários de mandatários judiciais 
corre no tribunal da causa, na qual foi prestado o serviço, devendo processar-se por apenso a esta, nada obsta que esta 
norma do processo civil integre a lacuna existente no âmbito do processo penal. 

(Acórdão do TRL, de 10-05-2000, proc. n.º 0030497, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/43407020db61c4a68025699f004c3d72?OpenDocument) 

 
I - Através do artigo 71.º acha-se consagrado em toda a extensão no vigente Código de Processo Penal o princípio da 

adesão, segundo o qual "o pedido de indemnização civil fundado na prática de um crime é deduzido no processo penal 
respectivo, só o podendo ser em separado, perante o tribunal civil, nos caos previstos na lei ". As excepções taxativamente 
enumeradas no n.º 1 do artigo subsequente sublinham a extensão e compreensão daquele princípio, correspondente, aliás, 
à nossa tradição processual penal, como desvios que a natureza das coisas pode impor ou aconselhar. 

II - Está neste número a situação prevista na sua alínea b) de o processo penal ter sido arquivado, a conferir igual 
faculdade - aqui a entender no sentido de que, abandonada a iniciativa persecutória pública, apenas por essa via o lesado 
se pode procurar restituir à situação patrimonial anterior à lesão, querendo. 

III - Está implícito - como corolário do apontado princípio - que o exercício de tal faculdade em separado só em casos 
excepcionais, como os indicados, é permitido. E, como sequela da indisponibilidade do direito por parte do lesado, o prazo 
da sua prescrição decorrente do correspectivo não exercício não pode ter-se por iniciado senão quando se verifiquem (e 
certifiquem documentalmente) a abstenção, a inércia, ou qualquer causa de arquivamento, tácita ou expressa restituição 
ao foro individual, da iniciativa privada, do que se mantinha fora desta por adesão a matéria conexa, compreendida no 
monopólio estatal da perseguição criminal. 

(Acórdão do TRL, de 21-03-2000, proc. n.º 00557, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5b82b6e8d7cabaa380256a64004fd467?OpenDocument
) 

 
I - A norma do art.º 12.º do Dl n.º 605/75, de 03/11, não é inconstitucional. 
II - As normas do art.º 71.º e segs. do CPP, ao exigirem que o pedido de indemnização civil fundado na prática de um 

crime deve ser deduzido no processo penal respectivo (principio da adesão), nada tem a ver com aspectos substantivos do 
direito penal, não sendo por isso extensível a esta matéria o principio da retroactividade da Lei Penal mais favorável ao 
arguido. 

(Acórdão do TRL, de 04-11-1998, proc. n.º 0033303, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/681000cac8f65b6f80256966002fd911?OpenDocument) 

 
Assiste às instituições ou serviços públicos integrados no serviço nacional de saúde o poder-dever de mandar passar as 

certidões referidas no artigo 2.º do DL 194/92, de 08/9, e respeitante às dívidas não pagas por assistência clínica, as quais 
constituem título executivo bastante, e de intentar execução autonomamente do artigo 71.º CPP contra o responsável, não 
tendo que, nem devendo, aguardar que o responsável pelo acto determinante da assistência seja condenado 
criminalmente e que o MP proceda à remessa da sentença P. no n. 2 do artigo 7.º daquele 

(Acórdão do TRL, de 29-10-1998, proc. n.º 0051576, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/df0d7d441f90bfa08025680300054aa5?OpenDocument) 

 
I - O princípio da adesão em processo penal, nos termos do artigo 71.º do CPP, restringe a apreciação da indemnização 

aos casos de indemnização por facto ilícito criminal. 
II - É de excluir a competência do Tribunal criminal para apreciação de um pedido de indemnização formulado contra a 

mulher do arguido, ao qual é imputada a prática, em exclusivo, de um crime. 
(Acórdão do TRL, de 04-11-1997, proc. n.º 0005615, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c2805af0ea06581880256803000527a2?OpenDocument) 
 
I - O arquivamento do processo resultante da extinção do procedimento criminal por amnistia, implica, em princípio, que 

o pedido cível aí formulado não possa seguir no foro criminal, devendo ser deduzido nos meios comuns. 
II - É uma consequência natural do pedido cível deve ser formulado no processo crime, de acordo com o chamado 

princípio da adesão, previsto no art.º 71.º do CPP, o qual resulta de princípios de economia processual e de identidade de 
decisões. 

III - Não tendo o crime sido amnistiado, o pedido cível não pode ser deduzido: a) sendo o demandante assistente, antes 
da acusação do MP (nos crimes públicos e semi-públicos) ou antes de o MP declarar findo o inquérito (crimes particulares) 
b) sendo o demandante um lesado, não constituido assistente, antes do despacho de pronúncia ou, não o havendo, do 
despacho que designa dia para a audiência. 

IV - A lei da amnistia veio garantir aos lesados os mesmos direitos cíveis que teriam se não fosse a amnistia, mas não veio 
aumentar o seu âmbito, sendo ilegítima qualquer interpretação que ultrapasse esta perspectiva. 
(Acórdão do TRL, de 13-03-1996, proc. n.º 0008583, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d5a6a42d66aa498180256803000424a6?OpenDocument
) 
 

5- Decisão os TR 
 

Decisão de 1-03-2007, proferida pela Vice-Presidente do TRL em autos de reclamação, Proc. 1501/07 5ª Secção. I. O prazo 
a que se refere o art.698º., nº.2 do C.P.C. não é aplicável em processo penal. 
II. Vigora, com efeito, o princípio da adesão obrigatória da acção cível ao processo penal, consagrado no art. 71º. do C.P.P., 
por força do qual o pedido cível se mostra sujeito à disciplina e regime adjectivos, da acção penal, incluindo o regime dos 
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recursos face à regra da unidade da causa, com as regras e especificidades nesse preceito enunciadas.  
III. Actualmente a acção civil está subordinada ao processo penal, quer nos casos de adesão obrigatória quer naqueles em 
que o lesado usa a acção penal por opção, em que se sujeita ao regime desta pelo que carece de razão o reclamante ao 
pretender a aplicação do Código de Processo Civil e do prazo de recurso que, na modalidade de demandante civil, pretende 
interpor relativamente ao pedido civil que deduziu e que foi conhecido no âmbito do processo-crime. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 

6- Orientação do MP 
 
1- Cabe ao Ministério Público, em representação da Autoridade Tributária e Aduaneira, deduzir pedido de 

indemnização civil conexo com o processo penal, por crimes de natureza fiscal, sem excepção, e desde que aquela solicite 
tal intervenção (artigo 1.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º e alínea a) do nº 1 do artigo 5.º do Estatuto do Ministério Público, 
artigo 71.º e n.º 3 do artigo 76.º, do Código de Processo Penal); 

2- A pretensão dirigida ao Ministério Público para que, em representação da Autoridade Tributária e Aduaneira, deduza 
pedido de indemnização civil conexo com o processo penal por crime fiscal, deve ser expressamente formalizada no 
inquérito pelo dirigente do serviço desconcentrado competente, e, sempre que possível, prévia ou contemporaneamente à 
remessa ao Ministério Público do parecer a que alude o n.º 3 do artigo 42.º do Regime Geral das Infracções Tributárias; 

3- Sempre que a Autoridade Tributária e Aduaneira não manifestar a sua posição nos termos assinalados no número 
antecedente, deverão os Srs. Magistrados do Ministério Público efectuar as diligências necessárias tendo em vista a sua 
obtenção; 

4- Em conformidade com a admissibilidade de dedução do pedido de indemnização civil, reunidos que se mostrem os 
respectivos pressupostos legais, nada obsta à utilização dos processos penais especiais, máxime o processo sumaríssimo e o 
processo abreviado, no domínio da criminalidade fiscal. 

Directiva n.º 2/2013 da PGR relativa a 'Pedido de indemnização civil em processo penal por crime fiscal'. 
Fontes: página da PGR e página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 

 
Artigo 72.º 
Pedido em separado 
1 - O pedido de indemnização civil pode ser deduzido em separado, perante o tribunal civil, quando: 
a) O processo penal não tiver conduzido à acusação dentro de oito meses a contar da notícia do crime, 

ou estiver sem andamento durante esse lapso de tempo; 
b) O processo penal tiver sido arquivado ou suspenso provisoriamente, ou o procedimento se tiver 

extinguido antes do julgamento; 
c) O procedimento depender de queixa ou de acusação particular; 
d) Não houver ainda danos ao tempo da acusação, estes não forem conhecidos ou não forem 

conhecidos em toda a sua extensão; 
e) A sentença penal não se tiver pronunciado sobre o pedido de indemnização civil, nos termos do n.º 

3 do artigo 82.º; 
f) For deduzido contra o arguido e outras pessoas com responsabilidade meramente civil, ou somente 

contra estas haja sido provocada, nessa acção, a intervenção principal do arguido; 
g) O valor do pedido permitir a intervenção civil do tribunal colectivo, devendo o processo penal 

correr perante tribunal singular; 
h) O processo penal correr sob a forma sumária ou sumaríssima; 
i) O lesado não tiver sido informado da possibilidade de deduzir o pedido civil no processo penal ou 

notificado para o fazer, nos termos do n.º 1 do artigo 75.º e do n.º 2 do artigo 77.º 
2 - No caso de o procedimento depender de queixa ou de acusação particular, a prévia dedução do 

pedido perante o tribunal civil pelas pessoas com direito de queixa ou de acusação vale como renúncia a 
este direito. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 72.º 
(Pedido em separado) 
1 - O pedido de indemnização civil pode ser deduzido em separado, perante o tribunal civil, quando: 
a) O processo penal não tiver conduzido à acusação dentro de oito meses a contar da notícia do crime, ou estiver sem 
andamento durante esse lapso de tempo; 
b) O processo penal tiver sido arquivado ou suspenso provisoriamente, ou o procedimento se tiver extinguido antes de a 
sentença transitar em julgado; 
c) O procedimento depender de queixa ou de acusação particular; 
d) Não houver ainda danos ao tempo da acusação, estes não forem conhecidos ou não forem conhecidos em toda a sua 
extensão; 
e) A sentença penal não se tiver pronunciado sobre o pedido de indemnização civil, nos termos do artigo 82.º, n.º 2; 
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f) For deduzido contra o arguido e outras pessoas com responsabilidade meramente civil, ou somente contra estas e o 
arguido for chamado à demanda; 
g) O valor do pedido permitir a intervenção civil do tribunal colectivo, devendo o processo penal correr perante tribunal 
singular; 
h) O processo penal correr perante tribunal militar ou sob a forma sumária ou sumaríssima. 
2 - No caso de o procedimento depender de queixa ou de acusação particular, a dedução do pedido perante o tribunal civil 
pelas pessoas com direito de queixa ou de acusação vale como renúncia a este direito. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 72.º 
[...] 
1 -... 
b) O processo penal tiver sido arquivado ou suspenso provisoriamente, ou o procedimento se tiver extinguido antes do 
julgamento; 
e) A sentença penal não se tiver pronunciado sobre o pedido de indemnização civil, nos termos do artigo 82.º, n.º 3; 
f) For deduzido contra o arguido e outras pessoas com responsabilidade meramente civil, ou somente contra estas haja 
sido provocada, nessa acção, a intervenção principal do arguido; 
h) O processo penal correr sob a forma sumária ou sumaríssima; 
i) O lesado não tiver sido informado da possibilidade de deduzir o pedido civil no processo penal ou notificado para o fazer, 
nos termos dos artigos 75.º, n.º 1, e 77.º, n.º 2. 
2 - No caso de o procedimento depender de queixa ou de acusação particular, a prévia dedução do pedido perante o 
tribunal civil pelas pessoas com direito de queixa ou de acusação vale como renúncia a este direito.o do artigo em 
anotação. 
 

2- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

5/2000 
A dedução, perante a jurisdição civil, do pedido de indemnização, fundado nos mesmos factos que constituem objecto 

da acusação, não determina a extinção do procedimento quando o referido pedido cível tiver sido apresentado depois de 
exercido o direito de queixa se o processo estiver sem andamento há mais de oito meses após a formulação da acusação. 

Extracto da fundamentação: 
[…] a renúncia só se coloca se o titular do direito de queixa, ou da acusação particular, não o tiver exercido, embora em 

tempo para isso, podendo apenas falar-se de renúncia quando o titular do direito de queixa, ou da acusação particular, 
expressamente a ele tenha renunciado ou praticado factos donde se deduza essa vontade de renunciar. 

Tratando-se de crime de natureza semipública ou particular, o titular do respectivo direito pode livremente deduzir o 
pedido de indemnização perante o tribunal cível, antes de exercer aquele direito. 

No n.º 2 do artigo 72.º do Código de 1987, o legislador, quando fala em 'renúncia', refere-se à renúncia no sentido estrito 
do termo, e portanto circunscrito aos casos em que o direito de queixa ainda não foi exercido. 

Por isso, face ao preceituado no n.º 2 do artigo 72.º do Código de 1987, podemos desde já dar como assente que 'a 
renúncia expressa ou tácita, voluntária ou imposta por Lei só poderá ter lugar, tratando-se do direito de queixa, antes de 
este ser exercido'. 

Deste modo, uma vez exercido o direito de queixa, e não sendo viável a ele renunciar, resta somente a possibilidade de 
desistir da queixa. 

Mas para que esta desistência seja válida importa, para além do requisito temporal - até à publicação da sentença, na 1.ª 
instância -, que o arguido não se oponha. 

Afinal, consistindo a questão em apreço em saber que repercussão tem na acção penal a dedução, perante a jurisdição 
civil, de um pedido de indemnização fundado nos mesmos factos que constituem objecto daquela, quando o referido pedido 
de indemnização haja sido apresentado depois de exercido o direito de queixa e estando o processo sem andamento há 
mais de oito meses após a formulação da acusação, e afastada pelo que se disse a possibilidade de falar em renúncia ao 
direito de queixa ou de acusação particular, quando o respectivo titular, tendo-o já exercido, deduzir em separado o pedido 
de indemnização civil, resulta que, não determinando extinção de procedimento criminal a mera dedução em separado do 
pedido de indemnização, fundado nos mesmos factos que constituem objecto da acusação, quando o referido pedido civil 
tiver sido apresentado depois de exercido o direito de queixa e o processo se encontrar sem andamento há mais de oito 
meses, o que sucederá é a extinção da acção penal, por desistência da queixa, desde que ocorram os pressupostos exigidos 
pelo artigo 116.º, n.º 2, do Código Penal revisto. 

DR 52, SÉRIE I-A, de 02-03-2000 
 

3- Acórdãos do STJ 
 

O artigo 72.º do CPP estabelece mera faculdade de instauração da ação cível em separado, de sorte que o «dies a quo» 
do prazo prescricional não pode ser o da abertura desse caminho alternativo. 

(Acórdão do STJ, 2ª SECÇÃO, de 18-12-2013, proc. n.º 150.º/10.5TVPRT.P1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ddb44c9815131faa80257c46003d3db0?OpenDocument
) 

 
Quando o facto ilícito constituir crime, a apresentação de queixa, em processo crime, interrompe o prazo de prescrição 

do direito de indemnização, que só recomeça a correr com a notificação do despacho de arquivamento. 
(Acórdão do STJ, 7ª SECÇÃO, de 14-01-2010, proc. n.º 1450/06.4TBALM-A.S1, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7e27f486925d8638802576ab005ba514?OpenDocument
) 

 
I - O prazo de prescrição a que alude o art.º 498.º, n.º 1, do CC não começa a correr enquanto não findar o procedimento 

criminal iniciado, no caso de homicídio por negligência, com a notícia do crime (arts. 306.º, n.º 1, do CC e 137.º, n.º 1, do 
CP). 

II - O pedido de indemnização civil em separado, admissível quando verificados os casos contemplados no art.º 72.º do 
CPP, constitui uma faculdade concedida ao lesado que ele pode exercer verificada qualquer das situações a que alude o 
art.º 72.º do CPP; essa opção ficaria inviabilizada em muitos casos se a pendência do inquérito não impedisse o início do 
decurso do prazo de prescrição (art.º 306.º, n.º 1, do CC) implicando entendimento contrário desrespeito do princípio da 

https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2000/03/052A00/07210723.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ddb44c9815131faa80257c46003d3db0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ddb44c9815131faa80257c46003d3db0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7e27f486925d8638802576ab005ba514?OpenDocument
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adesão contemplado no art.º 71.º do CPP. 
III - Assim sendo, com o desfecho do inquérito, ou por arquivamento ou por acusação, inicia-se o prazo de prescrição, 

pois, a partir desse momento, o não exercício da acção cível em separado ou conjuntamente, conforme os casos, é da 
responsabilidade do lesado, não existindo, assim, razão para não se considerar terminado o impedimento posto ao decurso 
do prazo prescricional. 

IV - Do exposto decorre que, iniciado o inquérito com o acidente ocorrido em 10-07-1998, inquérito que findou com 
acusação deduzida em 21-06-2001, a prescrição passou a correr contra o lesado decorridos os prazos a que alude o art.º 
77.º do CPP e, por isso, quando a acção de indemnização foi proposta no dia 14-02-2005, transitada já a acção penal no dia 
30-03-2004, ainda não tinha decorrido o prazo de 5 anos a que alude o art.º 498.º, n.º 2, do CC. 

(Acórdão do STJ, 6ª SECÇÃO, de 13-10-2009, proc. n.º 206.º/09.7YFLSB, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c0708ecd6d439b52802576510030dd63?OpenDocument
) 

 
1. Formulado pedido cível em acção penal, se se verificar que os danos ainda não são conhecidos em toda a sua 

extensão, deve o juiz convidar o lesado a pedi-los em acção cível - art.º 72.º, 1, d) do CPP 
2. Não sendo formulado tal convite, se na fase da sentença se verificar a existência de danos e não houver elementos 

bastantes para fixar a indemnização, deve o juiz condenar que se liquidar em execução de sentença - art.º 82.º do CPP. 
3. Não o fazendo, apesar de se demonstrar que o lesado, como alegara, sofreu perda total da visão do olho esquerdo e 

deficit de flexão dos 4.º e 5.º dedos da mão direita, devia o lesado ter recorrido da sentença, pugnando pela indemnização 
que se liquidasse em execução de sentença que correria perante o tribunal cível. 

4. Tendo a R. sido absolvida do pedido por se não ter apurado no processo crime o grau de incapacidade derivada 
daquelas sequelas e não tendo recorrido o lesado, formou-se caso julgado, não podendo tal pedido voltar a ser formulado 
em acção cível - art.º 84.º do CPP. 

(Acórdão do STJ de 21-09-2006, proc. n.º 06B2530, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/12024abac6869965802571f4004743c8?OpenDocument) 

 
1ª - Não sendo aceitável impor ao lesado a renúncia a um direito, ou, tão-pouco, impor-lhe o seu exercício em prazo 

inferior ao estabelecido na lei, deve entender-se que, pelo menos antes de apresentar queixa-crime, ou de decorrido o 
prazo em que pode fazê-lo, não se pode considerar que o lesado esteja em condições de exercer o seu direito de 
indemnização no foro cível. 

2ª - Assim, em casos como o presente, em que os mesmos factos, consubstanciados em acidente de viação, podem 
fundar responsabilidade civil e penal, esta dependente de queixa, o prazo de prescrição não começa a correr enquanto não 
for apresentada a respectiva queixa-crime e enquanto puder sê-lo. 

3ª - Logo, não tendo decorrido o prazo de três anos, previsto no n.º 1, do artigo 498.º do Código Civil, aqui aplicável, 
entre a data da apresentação da queixa e a da citação da Ré Seguradora na acção cível intentada, não ocorreu a prescrição 
do direito à indemnização, independentemente de se estar perante uma situação das previstas no n. 1 do artigo 72.º do 
CPP, em que o pedido de indemnização civil podia ser deduzido em separado, perante o tribunal civil, e de o lesado se ter 
constituído assistente nos autos de processo-crime e não ter deduzido aí pedido de indemnização civil. 

(Acórdão do STJ de 10-02-2004, proc. n.º 04A4284, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/62109809ce229f6e80256e6a00270be2?OpenDocument
) 

 
4- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRP de 17-12-2014 :No caso de o procedimento depender de queixa ou de acusação particular, a dedução de pedido 
de indemnização civil em ato anterior à apresentação da queixa-crime implica a renúncia ao exercício desse direito. 

 
1.- O pedido de indemnização civil fundado na prática de crime, por força do princípio da adesão, é deduzido no processo 

penal respectivo, só o podendo ser em separado, perante o tribunal civil, nos casos previstos na lei. 
2.- Acresce que, nos casos de o procedimento depender de queixa ou de acusação particular, a prévia dedução do pedido 

perante o tribunal civil pelas pessoas com direito de queixa ou de acusação vale como renúncia a este (cfr. artigos 71.º e 
72.º, n.º 1, alínea c) e n.º 2, do CPP). 

3.- Existindo procedimento criminal instaurado, e enquanto estiver pendente o referido processo penal impeditivo da 
propositura da acção cível em separado, não corre o prazo de prescrição (cfr. art.º 306.º, n.º 1, do CC) a que alude o n.º 3, 
do art.º 498.º do mesmo diploma legal. 

4.- Porém, a partir do momento em que em sede de processo crime pendente é o lesado notificado de decisão de 
absolvição da instância – rectius da instância cível enxertada no processo crime – do demandado civil, e estando a partir de 
então em condições de exercer o seu direito sem o “obstáculo” do princípio da adesão (cfr. art.º 71.º do CPP), nada obsta já 
a que o prazo de prescrição volte a correr. 

(Acórdão do TRL, de 22-05-2012, proc. n.º 1809/11.5TVLSB-A.L1-1, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/90fbecda3b412abc80257a1b003a09f1?OpenDocument) 

 
I – O pedido de indemnização civil fundado na prática de crime particular pode ser deduzido, ou no processo penal 

respectivo, ou em separado junto do tribunal civil (artigos 71.º e 72.º, n.º 1, alínea c), do CPP); 
II – Porém, se o for em separado, acarreta a renúncia ao direito de deduzir a acusação particular (artigo 72.º, n.º 2, do 

CPP); 
III – Enquanto esteja pendente inquérito-crime, pela prática dos concernentes factos, deve considerar-se interrompido o 

prazo de prescrição do crédito indemnizatório do lesado, por então não haver ainda chegado um dos momentos possíveis 
em que a este é facultado deduzir o correspectivo pedido de indemnização (artigos 77.º, n.º 1, e 285.º, n.º 1, do CPP); 

IV – Arquivado o inquérito-crime, o prazo da prescrição só começa a contar da data da notificação desse arquivamento 
ao lesado, por ser o momento a partir do qual este toma conhecimento de que o seu direito indemnizatório apenas na 
jurisdição civil pode ser exercido (artigo 306.º, n.º 1, início, do CC). 

(Acórdão do TRL, de 24-05-2011, proc. n.º 1320/09.4YXLSB.L1-7, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/972d147a3ec25593802578bd0049fa45?OpenDocument
) 

 
I – A melhor interpretação do regime estatuído no artigo 498.º, número 3 do Código Civil, atento o seu teor, alcance e 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/12024abac6869965802571f4004743c8?OpenDocument
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sentido, é aquela que faz depender a ampliação do prazo prescricional, não da efectiva instauração do processo-crime mas, 
tão-somente, da tipificação, no âmbito da acção indemnizatória de natureza civil, do comportamento do agente e 
responsável pela verificação do acidente como crime, bastando para o efeito que a parte interessada faça a descrição 
circunstanciada do sinistro, imputando, objectiva e subjectivamente, o acidente em questão ao demandado ou segurado, 
procedendo o julgador à integração desses factos na correspondente norma penal incriminadora, a partir da dinâmica do 
sinistro, da violação das normas estradais e da verificação de lesões corporais ou outras nas vítimas. 

II – Os crimes públicos não dependem de qualquer procedimento por parte do ofendido/lesado, ao contrário dos crimes 
semi-públicos e particulares, havendo mesmo um dever legal e funcional de abrir uma investigação criminal por parte das 
autoridades policiais ou judiciárias competentes relativamente aos primeiros. 

III – Consideramos correcta a posição que reconduz ao regime estatuído no artigo 306.º, número 1 do Código Civil a 
situação de instauração oficiosa e vinculada de um processo criminal, pois a vítima do crime e titular do direito a uma 
indemnização fica impedida de accionar tal direito, de maneira autónoma e paralela a tal investigação penal (muito embora 
seja de ponderar, mesmo nesses casos, a relevância jurídica da participação feita pela vítima, na sua dupla qualidade de 
ofendido/lesado), por força do princípio da adesão e da obrigatoriedade (ainda que somente tendencial, face às excepções 
existentes) da dedução oportuna do pedido cível. 

IV – Muito embora a queixa seja, nos casos de crime semi-público ou particular, pressuposto indispensável para a futura 
dedução do pedido de indemnização cível, não tem a virtualidade jurídica de provocar, só por si, a interrupção do prazo 
prescricional em curso, nos termos do artigo 323.º, números 1 e 4 do Código Civil. 

O artigo 323.º, número 1 do Código Civil fala na comunicação ao infractor ou suspeito de qualquer acto que exprima, 
directa ou indirectamente, a intenção de exercer o direito, comunicação essa que, em regra, só acontece relativamente aos 
factos que suportam a tipificação do crime ou crimes denunciados (aí se incluindo, por exemplo, as ofensas à integridade 
física ou da morte da vítima e o condicionalismo anterior e posterior às mesmas) e das circunstâncias atenuantes e 
agravantes que a ele ou eles respeitam, por que é esse o objecto da investigação criminal, já não tendo esta de se debruçar 
e averiguar factos que só respeitam, em exclusivo, à reparação civil dos prejuízos causados. 

A queixa-crime, face às excepções constantes do artigo 72.º do CPP e à posição que entende como facultativa a dedução 
de pedido cível, não passa de uma porta que se abre à faculdade ou possibilidade de exercício do direito de natureza 
indemnizatória em tempo oportuno mas que, só por si, não se substitui nem dispensa o ofendido de formular o mesmo nos 
termos dos artigos 77.º e seguintes do Código de Processo Penal (cf., alias, o disposto no artigo 75.º do mesmo diploma 
legal). 

Pensamos que os efeitos jurídicos da queixa-crime, ainda que interruptivos, não podem colher a sua justificação nos 
artigos 323.º, números 1 e 4 e 327.º do Código Civil, mas antes no artigo 306.º do mesmo diploma legal, numa 
interpretação extensiva do mesmo, de maneira a acolher não só os prazos de prescrição originais que ainda não tiveram 
início, como aqueles que se iniciaram e que, por motivos de ordem legal, se vêem impedidos superveniente de ser 
exercidos, como finalmente aqueles que sucedem aos primeiro 

V – Aplicam-se as normas constantes dos artigos 323.º, números 1 e 4 do Código Civil quando o lesado formula, no 
quadro do processo-crime e de acordo com as normas já aludidas do Código de Processo Penal, o competente pedido de 
indemnização civil 

Logo, nas situações em que o pedido de reparação de índole civil é efectivamente apresentado no seio do processo-
crime e aí segue a sua normal tramitação, o prazo de prescrição previsto no artigo 498.º, números 1 e 2 do Código Civil e 
atendendo ao disposto nos artigos 326.º e 327.º, número 1 do mesmo diploma legal volta a correr desde o início somente a 
partir do trânsito em julgado da sentença onde, para além da sua vertente criminal, são apreciadas igualmente as 
consequências cíveis dos factos tipificados como crime. 

VI – A partir do momento em que o lesado está em condições de exercer, nos termos do artigo 77.º, números 1 e 2 do 
CPP, o seu direito, através da dedução do pedido de indemnização civil, deixa de vigorar o regime do artigo 306.º, número 1 
do Código Civil. 

Não sendo tal suspensão ou interrupção radicada no artigo 323.º do Código Civil, tal implica a não aplicação do disposto 
no citado artigo 327.º, número 1 do mesmo diploma legal, por o regime deste estar ligado estreitamente ao daquele. 

VII – Existe uma incongruência do regime legal, ao ser interpretado nos moldes defendidos pelo Apelante (aplicação do 
artigo 327.º do Código Civil), pois dá igual tratamento jurídico, no que concerne ao não decurso do prazo prescricional em 
análise, quer à situação em que ocorreu a dedução, aceitação adjectiva e normal julgamento do pedido cível do 
ofendido/lesado, quer aquela em que tal não aconteceu de todo ou em que não foi admitido, designadamente, por apelo 
ao disposto nos artigos 72.º, número1, alínea e) e 82.º, número 3 do CPP. 

Em segundo lugar, mal se compreenderia uma diferença de regimes entre os processos de natureza oficiosa e crimes 
públicos, em que, caso não fosse exercido o pedido de indemnização civil, não haveria qualquer facto impeditivo ao 
decurso do prazo prescricional, e os demais, em que, por virtude da queixa, tal aconteceria, aparentemente, ao abrigo do 
artigo 327.º, número 1 do Código Civil. 

O artigo 327.º do Código Civil (que para nós, não foi pensado para acções de natureza criminal como as actuais, sendo 
que o regime constante do Código de Processo penal de 1929 era substancialmente diverso do actual) tem de ser 
interpretado no sentido de abarcar apenas processos onde, de uma forma directa ou secundária, se analisa e julga o direito 
ou direitos a que se refere o prazo prescricional e não já aqueles em que, tendo havido essa possibilidade, a mesma não foi 
aproveitada, tendo ficado no limbo das intenções ou das expectativas do lesado. 

VIII – A prescrição constitui uma excepção peremptória, por se traduzir num facto extintivo do direito do Autor, 
competindo a sua alegação (dado não ser de conhecimento oficioso – artigo 303.º do Código Civil) e prova à Ré, de acordo 
com o artigo 342.º, número 2 do Código Civil. 

Não foi alegada nem demonstrada pela Ré a data da notificação ao Autor, no âmbito do processo-crime, da acusação do 
Ministério Público (nada indica que terá havido instrução e despacho de pronúncia), facto essencial da excepção 
peremptória em análise, pois somente com esse dado temporal é possível afirmar, com certeza e objectividade, que o 
prazo prescricional de 5 anos estaria já esgotado no dia 15/04/2008 (6.º dia após a entrada em tribunal da presente acção). 

(Acórdão do TRL, de 25-03-2010, proc. n.º 1227/08.2TVLSB.L1-6, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9cc081afef5a525e8025771b0065516e?OpenDocument) 

 
I – Instaurado inquérito preliminar por facto criminoso gerador de obrigação de indemnizar, o pedido de condenação no 

seu pagamento tem de ser formulado naquele processo por virtude do princípio da adesão, só podendo ser formulado em 
acção cível separada nos casos excepcionais previstos na lei, tudo de acordo com o disposto nos arts. 71.º e 72.º do CPP. 

II – Pressupondo o decurso do prazo prescricional a possibilidade de exercício do correspondente direito, só depois de 
esgotadas as possibilidades de punição criminal fica o lesado habilitado a deduzir, em separado, a acção de indemnização, 
pelo que só então se inicia a contagem do prazo prescricional de 3 anos previsto no n.º 1 do art.º 498.º do CC. 
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(Acórdão do TRL, de 24-11-2009, proc. n.º 3560/05.6TVLSB.L1-7, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/dfcd87cf8fce175d802576900052a769?OpenDocument) 

 
1.Em matéria de excepções ao princípio da adesão, podemos distinguir duas situações distintas: a primeira é constituída 

pelos casos em que o pedido de indemnização cível pode ser deduzido, ab initio, em separado, perante o tribunal civil - são 
os casos previstos no artigo 72.º, do CPP; a segunda é constituída pelos casos em que, “dada a dificuldade, a complexidade 
ou a natureza das questões postas, o juiz penal entenda não estar em condições de decidir sobre o pedido cível ou em que 
tal possa causar uma sensível demora à decisão da causa penal”- são os casos previstos no artigo 82.º, n.º 3, do CPP. 

2. Nestes casos a manutenção da adesão surge como altamente desvantajosa: ou desvantajosa para o pedido cível, por 
inviabilizar a sua decisão rigorosa; ou desvantajosa para o processo penal, por o retardar intoleravelmente. 

3. O tribunal não goza de um poder discricionário, livre ou desvinculado para reenviar as partes para os tribunais civis. 
4. Constituindo o artigo 82.º, n.º 3, do CPP, uma excepção ao princípio da adesão obrigatória enunciado no artigo 71.º, 

do CPP, a sua aplicação deve cingir-se aos casos nele expressamente previstos e deve ser objecto de uma particular 
fundamentação. 

(Acórdão do TRL, de 29-04-2008, proc. n.º 10531/2007-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/10561dc6b51fa3948025746b00525747?OpenDocument
) 

 
I - Estando pendente processo penal o pedido de declaração de arresto não podia ser instaurado no Tribunal Cível - 

artigo 72.º n. 2, do CPP. 
II - Tendo-o sido indevidamente, deve a decisão, em processo penal, aguardar o desfecho do recurso interposto no 

Tribunal Cível, a fim de se evitarem julgados contraditórios. 
III - O arresto preventivo, nos termos dos artigos 227.º e 228.º do CPP só deve ser requerido após a recusa de prestação 

de caução. 
(Acórdão do TRL, de 07-05-1997, proc. n.º 0018953, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d0888e6e727ea3c1802568030004c50a?OpenDocument
) 

 
I - O pedido de indemnização civil fundado na prática de um crime é deduzido no processo penal respectivo, só o 

podendo ser em separado, perante o tribunal civil, nos casos previstos na lei. 
II - Por força do art.º 2.º n. 2 15) da lei 43/86 de 26 Setembro consagrou-se a necessidade de pedido civil para que o Juiz 

penal possa arbitrar uma indemnização. 
III - Para se verificar a hipótese contemplada na 2. parte da alínea f, do n. 1 do art.º 72.º do CPP não é necessário que o 

arguido seja parte processual por chamamento à demanda. Ele pode não estar na acção, não estar na acção quer porque a 
parte autora não o indicou como réu, quer porque não o chamou à demanda, embora o pudesse, processualmente, 
chamar. 

(Acórdão do TRL, de 11-07-1996, proc. n.º 0007061, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b7f4b1f24b37ff3c802568030004ff58?OpenDocument) 

 
Extinto, por prescrição, o procedimento criminal antes do julgamento, extingue-se, automaticamente, a instância 

referente ao pedido de indemnização civil entretanto formulado, restando proceder à sua dedução perante o tribunal civil 
nos termos do disposto no art.º 72.º, n.º 1 al. b) do C.P.P. 

(Acórdão do TRL, de 03-05-2000, proc. n.º 0026223, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8fd8bae48355a6798025690d0034f33e?OpenDocument) 

 
Artigo 73.º 
Pessoas com responsabilidade meramente civil 
1 - O pedido de indemnização civil pode ser deduzido contra pessoas com responsabilidade 

meramente civil e estas podem intervir voluntariamente no processo penal. 
2 - A intervenção voluntária impede as pessoas com responsabilidade meramente civil de praticarem 

actos que o arguido tiver perdido o direito de praticar. 
 
Notas: 
 
1- Acórdãos do STJ e dos TR 
 

I - O art.º 129.º do CP, ao referir-se à responsabilidade civil emergente de crime, dispõe que: «A indemnização de perdas 
e danos emergentes de crime é regulada pela lei civil». Isto significa que a indemnização é regulada, quantitativamente e 
nos seus pressupostos, pela lei civil, mas não tratando de questões processuais, que são reguladas na lei adjectiva. 

II - No caso dos autos, o arguido comunicou ao banco (demandado) a revogação do cheque por vícios na formação da 
vontade que, sem mais, recusou o pagamento do cheque apondo esse dado no cheque (e de tal modo, que acrescentou de 
modo tabelar «falta») e não ocorria o motivo invocado para o seu não pagamento. Perante tal comunicação (que era falsa) 
não se mostra que o banco tenha agido de modo diligente, no sentido de averiguar não apenas da veracidade, mas 
também do motivo concreto que viciara a vontade do sacador. 

III -Incorreu, por isso, em responsabilidade civil, por ter infringido a norma que protege interesses alheios, por culpa sua, 
ao não diligenciar pela averiguação da verdade da causa invocada de não pagamento do cheque. 

IV -Dessa sua actuação resultou que o cheque não foi pago, e nisso se traduz o dano do portador do cheque, pois, não 
estando demonstrada a causa legítima de não pagamento, o portador tinha o direito de receber a quantia titulada que não 
ocorreu pela recusa ilícita assumida pelo banco sacado, dado que foi aquele o motivo expresso de recusa de pagamento. 

V - A obrigação de indemnizar abrange todos os danos causados e que o lesado não sofreria se não fosse a conduta do 
lesante, e deve reconstituir a situação que existiria, se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação – arts. 
562.º e 563.º do CC. Assim, se não fosse a conduta do banco, o assistente/demandante teria recebido o valor do cheque e 
não despenderia outros valores, incluindo o que o banco lhe cobrou pela devolução do cheque, que recusou pagar, nisso 
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consistindo o dano indemnizável. 
(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 03-10-2012, proc. n.º 9105/08.9TAVNG.P1.S1, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f44ef53511afb04a80257abe003af49d?OpenDocument) 
 
Pese embora o artigo 73.º do CPP permita que o pedido de indemnização civil possa ser deduzido contra pessoas apenas 

civilmente responsáveis, tendo os pais de um menor - que por este motivo não foi criminalmente responsabilizado - sido 
accionados nessa qualidade, com base na violação do dever de vigilância a que estavam obrigados e não pela prática de 
qualquer crime, devem os mesmos ser considerados parte ilegítima e como tal absolvidos da instância. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00035713, de 15-10-1998, proc. n.º 98P642, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/96315ddf232950f5802568fc003ba3a2?OpenDocument) 

 
2- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRC de 5-02-2014 : Os responsáveis meramente civis referidos no n.º 1 do artigo 73.º do CPP são aqueles que têm 
obrigação de indemnizar independentemente de culpa, por força da transferência legal de responsabilidade ou de 
responsabilidade pelo risco. 

 
A lei não exige que os responsáveis civis tenham, necessariamente, a posição de arguidos no processo. De facto, o nº 1 

do artº 73º, do CPP admite expressamente a intervenção de pessoas com responsabilidade meramente civil, quer porque 
o pedido foi deduzido contra elas, quer porque a sua intervenção foi provocada através de incidente de intervenção 
principal provocada (como é entendimento largamente maioritário) ou da sua própria intervenção espontânea. 

(Acórdão do TRL, de 14-03-2013, proc. n.º 11388/10.5TDLSB-A.L1-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7c71e74a580041de80257b4900398480?OpenDocument
) 

 
Ac. TRP de 11-07-2012 : I. Consagra o artigo 71° do CPP o princípio da adesão. 

II. Nos termos do artigo 73º, n.º 1 do CPP, «o pedido de indemnização civil pode ser deduzido contra pessoas com 
responsabilidade meramente civil(...)». 
III. No entanto, o pedido de indemnização civil deduzido em processo penal tem sempre que ser fundamentado na prática 
de um crime, tem de ter na sua base uma conduta criminosa, que determina o funcionamento do princípio da adesão. 
IV. Nos autos investiga-se a prática de um crime de falsificação. 
V. O demandante deduziu pedido de indemnização civil contra o arguido pelos factos integradores do tipo legal de 
falsificação que lhe vem imputado na acusação pública. 
VI. E deduziu pedido de indemnização civil contra o D..., SA., por este, negligentemente, no período de apresentação a 
pagamento, previsto no artigo 29° da Lei Uniforme do Cheque, ter recusado o pagamento do cheque, violando assim o 
disposto no artigo 32° da LUCH. 
VII. A causa de pedir quanto a esta pretensão, é assim, inequivocamente, a responsabilidade extracontratual do 
demandado, estruturada em torno dos artigos 483° C Civil e 14° do Decreto 13.00, resultante, não da falsa declaração do 
arguido, mas antes da falta de diligência do Banco ao não cumprir o disposto no artigo 32° da LUC. 
VIII. Por isso não pode ser demandado nestes autos. 

 
Artigo 74.º 
Legitimidade e poderes processuais 
1 - O pedido de indemnização civil é deduzido pelo lesado, entendendo-se como tal a pessoa que 

sofreu danos ocasionados pelo crime, ainda que se não tenha constituído ou não possa constituir-se 
assistente. 

2 - A intervenção processual do lesado restringe-se à sustentação e à prova do pedido de 
indemnização civil, competindo-lhe, correspondentemente, os direitos que a lei confere aos assistentes. 

3 - Os demandados e os intervenientes têm posição processual idêntica à do arguido quanto à 
sustentação e à prova das questões civis julgadas no processo, sendo independente cada uma das 
defesas. 

 
Notas: 
 
1- Acórdão do TC 
 

269/1997 
A pretensa equiparação ou identidade processual que se extrai do teor do 3 do art.º 74.º do CPP apenas comanda uma 

identidade entre a posição processual do arguido e a do demandado civilmente quanto à sustentação e à prova das 
questões civis julgadas no processo. 

 
2- Legislação 
 

Regime Geral das Infracções Tributárias 
Artigo 49.º 
Responsáveis civis  
Os responsáveis civis pelo pagamento de multas, nos termos do artigo 8.º desta lei, intervêm no processo e gozam dos 

direitos de defesa dos arguidos compatíveis com a defesa dos seus interesses. 
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3- Acórdãos do STJ 
 

Ac. STJ de 29-10-2009, CJ (STJ), 2009, T3, pág. 220: I. A responsabilidade civil derivada da apropriação das quantias 
devidas e não entregues à Segurança Social, que integram a prática de um crime de abuso de confiança contra a Segurança 
Social, tem como seu fundamento imediato a prática desse facto ilícito, e não propriamente o mero incumprimento da 
correspondente obrigação contributiva. 
II. A existência de um plano de recuperação de empresas, que englobe os pagamentos das contribuições devidas à 
Segurança Social integradoras do referido crime de abuso de confiança contra a Segurança Social, não afasta a 
responsabilidade extra-contratual decorrente da respectiva conduta criminosa. 

 
VII - O art.º 73.º, n.º 1, do CPP refere que «o pedido de indemnização civil pode ser deduzido contra pessoas com 

responsabilidade meramente civil e estas podem intervir voluntariamente no processo penal”. Do facto de se não ter 
incluído ali qualquer referência à intervenção provocada, já se pretendeu concluir que esta não podia ter lugar, no âmbito 
do pedido cível formulado em processo penal. A redacção do preceito nunca sofreu alterações e, dos trabalhos 
preparatórios do CPP, parece poder retirar-se uma vontade legislativa nos termos da qual o artigo não incluía a previsão da 
intervenção provocada, mas sem que daí se pudesse extrair que a mesma não tinha lugar em processo penal, porque 
caberia na previsão do n.º 3 do art.º 74.º (referido por Simas Santos e Leal-Henriques, in CPP Anotado, 1.º vol., pág. 402.º). 

VIII - É certo que a intervenção espontânea e a provocada não se equivalem, do ponto de vista do processamento, 
porque ao interveniente chamado tem que ser dada a oportunidade de se pronunciar quanto a tal chamamento, o que não 
acontece quando a intervenção é da iniciativa do próprio sujeito chegado ao processo. No entanto, parece-nos precipitada 
a conclusão de que o legislador quis impedir por completo a intervenção provocada em processo penal. Entendemos, na 
verdade, que a sua admissibilidade deve ser ponderada caso a caso, em face, exactamente, de preocupações de celeridade, 
de economia processual, e da ausência de alternativas processuais para se fazer valer a pretensão que estiver em causa. 

IX -Quanto à primeira exigência, recorde-se que é a própria lei processual penal a prever a remessa das partes para os 
meios cíveis, em nome dum rigor da decisão, que no caso fosse incompatível com o enxerto em processo penal, ou então, 
por razões de celeridade (n.º 3 do art.º 82.º). 

(Acórdão do STJ de 25-06-2008, proc. n.º 06P1398, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/287aea482564f6db8025747f00329ceb?OpenDocument) 

 
Não se tendo, a ofendida constituido assistente, a sua intervenção processual restringe-se à sustentação e à prova do 

pedido civel, tal como dispõe o artigo 74 n.º 2, do CPP, não podendo, em recurso, pôr em crise a decisão penal. 
(Acórdão do STJ, JSTJ00032881, de 13-01-1998, proc. n.º 97P1255, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a71c5041cb8318cf802568fc003b579a?OpenDocument) 
 
I - No que concerne à legitimidade dos demandantes civis para interporem recurso no qual se limitam a pedir o 

agravamento da pena imposta ao arguido e a aplicação da inibição de conduzir, é indubitável que é manifesta a sua 
ilegitimidade, visto que a sua intervenção pessoal, como dispõe o artigo 74.º n.º 2 do CPP, restringe-se à sustentação e à 
prova do pedido de indemnização civil e, consequentemente, em sede de recurso, a sua legitimidade confina-se ao âmbito 
das questões de natureza civil ou que nestas possam repercutir-se. 

II - Quanto à legitimidade do assistente para recorrer relativamente à espécie e medida da pena a questão constitui 
matéria controvertida, parecendo que a solução há-de ser encontrada apreciando, caso por caso, se a posição do assistente 
é afectada pela natureza da condenação ou pela espécie ou pela medida da pena aplicada ao arguido. 

III - Não tendo sido efectuada a notificação que permitiria - imporia - ao assistente a dedução do pedido cível no prazo 
estabelecido no artigo 77.º n. 1.º do CPP, é de julgar tempestiva a formulação do pedido no prazo consignado no n. 2 do 
mesmo artigo. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00031750, de 09-04-1997, proc. n.º 96P1186, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/59caa950a01e2ab5802568fc003b32ab?OpenDocument) 

 
4- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRP de 1-07-2015 : I. A entidade empregadora dos arguidos [uma IPSS] não tem legitimidade para deduzir, no 
processo penal, pedido de indemnização civil contra eles por danos morais relacionados com a afetação do seu bom nome, 
prestígio e reputação decorrente da prática de crimes de que são ofendidos terceiros [menores utentes]. 
II. Não sendo «lesada» pelo crime, não são indemnizáveis, no processo penal, os danos reflexos ou indiretos. 

 
1. Ainda mesmo que ocorresse a invocada litispendência entre a acção principal (de que um procedimento cautelar de 

arresto depende) e o pedido de indemnização civil formulado contra ambos os Requeridos/Arrestados, no âmbito dum 
processo-crime ainda pendente num Tribunal Criminal, nunca esta excepção dilatória seria fundamento de Oposição ao 
arresto, nos termos e para os efeitos da al b) do n.º 1 do art.º 388.º do CPC, podendo antes fundamentar a interposição de 
recurso, nos termos gerais, contra o despacho que decretou o arresto (nos termos da al. a) do mesmo preceito). 

2. Acresce que nem sequer ocorre a putativa litispendência entre o referido pedido cível deduzido no mencionado 
processo-crime e a acção principal (de que o procedimento cautelar de arresto é dependência), porquanto a 
responsabilidade civil feita valer no âmbito dum processo-crime é de natureza totalmente distinta da responsabilidade 
obrigacional em causa numa acção cível: enquanto a responsabilidade civil emergente para os demandados cíveis tem a 
sua causa petendi, necessariamente, na prática de um facto criminalmente ilícito (cfr. os arts. 71.º e 74.º -1 do Código de 
Processo Penal) e, portanto, configura uma hipótese de responsabilidade aquiliana ou por facto ilícito, a responsabilidade 
civil feita valer pelo arrestante contra os arrestados, no âmbito da acção principal (de que o arresto é dependência), 
respeita ao incumprimento duma dívida contraída no âmbito da abertura de contas de créditos caucionadas, isto é, tem 
natureza estritamente contratual. 

3. Não existe, pois, identidade de causa de pedir (pressuposto incontornável da excepção dilatória de litispendência: cfr. 
o art.º 497.º -1 do CPC) entre o pedido cível deduzido no âmbito do mencionado processo-crime e a acção principal (de que 
depende o arresto). 

(Acórdão do TRL, de 05-03-2013, proc. n.º 2409/11.5TVLSB-B.L1-1, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/704c2670ebde9ef380257c08005289cf?OpenDocument) 

 
Ac. TRL de 17-12-2009, CJ, 2009, T5, pág. 136: Os gerentes respondem solidariamente com a sociedade pelo pagamento 

da indemnização devida ao Estado por danos causados pela prática de crimes fiscais ou contra a segurança social. A 
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insolvência da sociedade não obsta a que ela seja condenada solidariamente no pagamento da indemnização civil 
decorrente do crime a que deu causa. 

 
Ac. TRP de 17-06-2009, CJ, 2009, T3, pág. 232: I. O pedido de indemnização civil, que exceda os montantes fixados para 

o seguro obrigatório, só tem de ser obrigatoriamente deduzido contra a seguradora e o responsável civil, sob pena de 
ilegitimidade, se o seguro contratado o tiver sido apenas pelo valor do seguro obrigatório. 
II. Tal pedido já pode ser apenas deduzido contra a seguradora se o seguro contratado exceder os limites do seguro 
obrigatório e cobrir o valor do pedido formulado. 

 
I - O Centro Nacional de Pensões é lesado para os fins do art.º 74.º, do C.P.P.. 
II - Assim, relativamente às prestações que desembolsou a titulo de pensão de sobrevivência, a favor dos familiares de 

um seu beneficiário, que faleceu em virtude de acidente de viação, goza do direito de subrogação legal até ao limite 
daquelas prestações pagas. 

III - A subrogação não abrange, no entanto, o subsidio por morte, sendo irrelevante que aquela haja resultado de 
acidente ou devido a factos naturais. 
(Acórdão do TRL, de 29-06-2000, proc. n.º 00259, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/09b79800b610d0c480256975004da116?OpenDocument
) 

 
O incidente de intervenção principal é admitido em processo penal, no contexto cível, uma forma de assegurar a 

legitimidade das partes na lide cível, nos termos dos artigos 74.º n.º s 2 e 3, do CPP e 325.º do CPC. 
(Acórdão do TRL, de 11-04-2000, proc. n.º 0024475, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/564ffb673d24d6fd80256b9f0034e5a3?OpenDocument) 

 
Artigo 75.º 
Dever de informação 
1 - Logo que, no decurso do inquérito, tomarem conhecimento da existência de eventuais lesados, as 

autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal devem informá-los da possibilidade de deduzirem 
pedido de indemnização civil em processo penal e das formalidades a observar. 

2 - Quem tiver sido informado de que pode deduzir pedido de indemnização civil nos termos do 
número anterior, ou, não o tendo sido, se considere lesado, pode manifestar no processo, até ao 
encerramento do inquérito, o propósito de o fazer. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 75.º 
(Dever de informação) 
No primeiro acto em que intervier no processo penal pessoa que se saiba ter legitimidade para deduzir pedido de 
indemnização civil, deve ela ser informada pela autoridade judiciária da possibilidade de o fazer valer no processo penal e 
das formalidades a observar. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 75.º 
Dever de informação 
1 - Logo que, no decurso do inquérito, se tomar conhecimento da existência de eventuais lesados, devem estes ser 
informados, pela autoridade judiciária ou pelos órgãos de polícia criminal, da possibilidade de deduzirem pedido de 
indemnização civil em processo penal e das formalidades a observar. 
2 - Quem tiver legitimidade para deduzir pedido de indemnização civil deve manifestar no processo, até ao encerramento 
do inquérito, o propósito de o fazer. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 75.º 
[...] 
1 - Logo que, no decurso do inquérito, tomarem conhecimento da existência de eventuais lesados, as autoridades 
judiciárias e os órgãos de polícia criminal devem informá-los da possibilidade de deduzirem pedido de indemnização civil 
em processo penal e das formalidades a observar. 
2 - Quem tiver sido informado de que pode deduzir pedido de indemnização civil nos termos do número anterior, ou, não o 
tendo sido, se considere lesado, pode manifestar no processo, até ao encerramento do inquérito, o propósito de o fazer. 
 

2- Acórdãos do STJ 
 

I - Por força do princípio da adesão, o pedido de indemnização civil fundado na prática de um crime é deduzido no 
processo penal respectivo, só o podendo ser em separado, perante o tribunal civil, nos casos previstos na lei. 

II -A dedução do pedido cível em processo penal é a regra e a dedução em separado a excepção (arts. 71.º, 72.º e 75.º 
do CPP), sem prejuízo de quando as questões suscitadas pelo pedido de indemnização inviabilizarem um decisão rigorosa 
ou forem susceptíveis de gerar incidentes que retardem intoleravelmente o processo penal, o tribunal pode, oficiosamente 
ou a requerimento, remeter as partes para os tribunais civis. 

III -Nos termos do art. 400.º, n.º 3, do CPP, mesmo quando não seja admissível recurso quanto à matéria penal, pode ser 
interposto da parte da sentença relativa à indemnização civil. 

IV - Não é aplicável o sistema da dupla conforme, previsto actualmente no n.º 3 do art. 671.º e anteriormente no n.º 3 do 
art. 721.º do CPC, se o pedido de indemnização civil foi formulado antes da sua entrada em vigor, ocorrida em 01-01-2008, 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/09b79800b610d0c480256975004da116?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/09b79800b610d0c480256975004da116?OpenDocument
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como se prevê nos arts. 11.º e 12.º do DL 303/2007, de 24-08. 
V - Para que o dano não patrimonial mereça a tutela do direito tem de ser grave, gravidade esta avaliada por critérios 

objectivos e não de harmonia com percepções subjectivas ou da sensibilidade particularmente sentida pelo lesado, de 
forma a concluir-se que a gravidade do dano justifica, de harmonia com o direito, a concessão de indemnização 
compensatória. 

VI -A indemnização por danos não patrimoniais tem por finalidade compensar o lesado, da ofensa imerecida, ao bom 
nome e dignidade, a fixar de acordo com a equidade, que não é sinónimo de arbitrariedade, mas sim, um critério para a 
correcção do direito, em ordem a que se tenham em consideração, fundamentalmente, as circunstâncias do caso concreto. 

VII - A lei não dá qualquer conceito de equidade, mas, tem-se aceite a mesma como a consideração prudente e 
acomodatícia, e, em particular, a ponderação das prestações, vantagens e inconvenientes que concorram naquele. 

VIII - Não merece reparo a decisão recorrida ao atribuir a quantia de € 22 500, a título de danos não patrimoniais, a um 
lesado, com 59 anos de idade, que sofre ainda de permanentes dores no joelho esquerdo em consequência do acidente, 
que tem dificuldades em subir e descer escadas, que não consegue pegar em objectos pesados, que não consegue executar 
as tarefas inerentes à sua profissão de auxiliar de motorista e que sofreu enorme susto ao ver a viatura em que seguia a 
precipitar-se para o leito de uma ribeira a 15 m de profundidade. 

IX - De igual modo, a decisão recorrida não merece censura ao atribuir a quantia de € 30 000, a título de danos não 
patrimoniais, a outro dos lesados, com 57 anos de idade, que se mantém em situação de doença, que está ainda a ser 
submetido a tratamento médico cirúrgico, que continua a sentir dores, que não pode fazer grandes esforços sob pena de 
aparecimento de hérnias, que tem limitada de sobremaneira a sua capacidade de trabalho e que também sofreu enorme 
susto com a queda da viatura em que seguia. 

X - Aliás, a jurisprudência do STJ tem afirmado que, tal como escapam à admissibilidade de recurso as decisões 
dependentes da livre resolução do tribunal (arts. 400.º, n.º 1, al. b), do CPP e 679.º do CPC), em caso de julgamento 
segundo a equidade, devem os tribunais de recurso limitar a sua intervenção às hipóteses em que o tribunal recorrido 
afronte, manifestamente, aquelas regras. 

(Acórdão do STJ, 3.ª SECÇÃO, de 17-09-2014, proc. n.º 158/05.2PTFUN.L2.S2, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1db3d5fa9fd4e78280257dcb003f7d29?OpenDocument) 

 
I - A manifestação pelo lesado da intenção de deduzir o pedido cível no processo penal, nos termos do art.º 75.º, n.º 2, 

do CPP e a subsequente notificação para o fazer em conformidade com o disposto no art.º 77.º, n.º 2, a que não se siga a 
efectiva dedução do pedido, não preclude a possibilidade de exercer o direito ao ressarcimento dos danos decorrentes do 
crime na jurisdição civil, desde que concorra qualquer das situações previstas no n.º 1 do art.º 72.º do CPP. 

II - O lesado não tem de mencionar expressamente, na petição inicial, o fundamento legal específico, entre os 
enumerados no n.º 1 do aludido art.º 72.º, em que funda o seu pedido de indemnização cível em separado, bastando alegar 
factos que permitam ao tribunal integrá-los em algum ou alguns desses fundamentos – art.º 264.º, n.º s 1 e 2, do CPP. 

III - No caso concreto, a causa tem o valor de € 40 410, 18, que é superior à alçada do tribunal da Relação, que ao tempo 
da propositura da acção se encontrava fixada em € 14 963, 94, nos termos do art.º 24.º, n.º 1, da LOFTJ, aprovada pela Lei 
n.º 3/99, de 13-01, então vigente, pelo que segue a forma do processo ordinário, nos termos do art.º 462.º do CPC, com a 
consequente possibilidade de intervenção do tribunal colectivo, em conformidade com o disposto no art.º 646.º, n.º 1, 
deste último diploma, pelo que, como o processo penal decorreu perante o juiz singular, está verificada a previsão da 
excepção contemplada na al. g), do n.º 2, do citado art.º 72.º do CPP, em que o pedido cível pode ser deduzido em 
separado perante o tribunal civil. 

(Acórdão do STJ, 6ª SECÇÃO, de 20-01-2010, proc. n.º 201.º/06.8TBFTR.E1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5fecdda621b6a145802577190034ff9d?OpenDocument) 

 
III - Não tendo sido efectuada a notificação que permitiria - imporia - ao assistente a dedução do pedido cível no prazo 

estabelecido no artigo 77.º n. 1.º do CPP, é de julgar tempestiva a formulação do pedido no prazo consignado no n. 2 do 
mesmo artigo. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00031750, de 09-04-1997, proc. n.º 96P1186, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/59caa950a01e2ab5802568fc003b32ab?OpenDocument) 

 
I - O não cumprimento do artigo 75.º do CPP é uma mera irregularidade processual, pelo que, tem de ser arguida no 

prazo de três dias seguintes a contar daquele em que tiverem sido notificados para qualquer termo do processo ou 
intervindo em algum acto nele praticado, desde que o interessado não esteja presente no acto. 

II - Constitui um só crime continuado a realização plúrima do mesmo tipo ou de vários tipos de crime que 
fundamentalmente protejam o mesmo bem jurídico, executada por forma essencialmente homogénea e no quadro de 
solicitação de uma mesma situação exterior que diminua consideravelmente a culpa do agente. 

III - A diversidade de locais, mostra à evidência, que os arguidos não foram movidos pelo quadro de uma solicitação 
exterior que lhes diminua a culpa, pelo que não se pode falar em crime continuado. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00030123, de 12-06-1996, proc. n.º 048650, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/90b1ebff8e044108802568fc003b089a?OpenDocument) 

 
Artigo 76.º 
Representação 
1 - O lesado pode fazer-se representar por advogado, sendo obrigatória a representação sempre que, 

em razão do valor do pedido, se deduzido em separado, fosse obrigatória a constituição de advogado, 
nos termos da lei do processo civil. 

2 - Os demandados e os intervenientes devem fazer-se representar por advogado. 
3 - Compete ao Ministério Público formular o pedido de indemnização civil em representação do 

Estado e de outras pessoas e interesses cuja representação lhe seja atribuída por lei. 
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Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 76.º 
(Representação) 
1 - Compete ao Ministério Público formular o pedido de indemnização civil relativamente a lesado que lho requeira. 
2 - O lesado pode fazer-se representar por advogado. 
3 - A representação por advogado faz cessar a intervenção do Ministério Público e implica para o lesado a aceitação dos 
actos processuais por aquele praticados. 
4 - Devem fazer-se representar por advogados os demandados e os intervenientes, mas se o não fizerem são 
representados por defensor nomeado pelo juiz. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08  
Artigo 76.º 
[...] 
1 - O lesado pode fazer-se representar por advogado, sendo obrigatória a representação sempre que, em razão do valor 
do pedido, se deduzido em separado, fosse obrigatória a constituição de advogado, nos termos da lei do processo civil. 
2 - Os demandados e os intervenientes devem fazer-se representar por advogado. 
3 - Compete ao Ministério Público formular o pedido de indemnização civil em representação do Estado e de outras 
pessoas e interesses cuja representação lhe seja atribuída por lei. 
 

2- Orientação do MP 
 

1- Cabe ao Ministério Público, em representação da Autoridade Tributária e Aduaneira, deduzir pedido de 
indemnização civil conexo com o processo penal, por crimes de natureza fiscal, sem excepção, e desde que aquela solicite 
tal intervenção (artigo 1.º, alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º e alínea a) do nº 1 do artigo 5.º do Estatuto do Ministério Público, 
artigo 71.º e n.º 3 do artigo 76.º, do Código de Processo Penal); 

2- A pretensão dirigida ao Ministério Público para que, em representação da Autoridade Tributária e Aduaneira, deduza 
pedido de indemnização civil conexo com o processo penal por crime fiscal, deve ser expressamente formalizada no 
inquérito pelo dirigente do serviço desconcentrado competente, e, sempre que possível, prévia ou contemporaneamente à 
remessa ao Ministério Público do parecer a que alude o n.º 3 do artigo 42.º do Regime Geral das Infracções Tributárias; 

3- Sempre que a Autoridade Tributária e Aduaneira não manifestar a sua posição nos termos assinalados no número 
antecedente, deverão os Srs. Magistrados do Ministério Público efectuar as diligências necessárias tendo em vista a sua 
obtenção; 

4- Em conformidade com a admissibilidade de dedução do pedido de indemnização civil, reunidos que se mostrem os 
respectivos pressupostos legais, nada obsta à utilização dos processos penais especiais, máxime o processo sumaríssimo e o 
processo abreviado, no domínio da criminalidade fiscal. 

Directiva n.º 2/2013 da PGR relativa a 'Pedido de indemnização civil em processo penal por crime fiscal'. 
Fonte: página da PGR e página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 

 
Artigo 77.º 
Formulação do pedido 
1 - Quando apresentado pelo Ministério Público ou pelo assistente, o pedido é deduzido na acusação 

ou, em requerimento articulado, no prazo em que esta deve ser formulada. 
2 - O lesado que tiver manifestado o propósito de deduzir pedido de indemnização civil, nos termos 

do n.º 2 do artigo 75.º, é notificado do despacho de acusação, ou, não o havendo, do despacho de 
pronúncia, se a ele houver lugar, para, querendo, deduzir o pedido, em requerimento articulado, no 
prazo de 20 dias. 

3 - Se não tiver manifestado o propósito de deduzir pedido de indemnização ou se não tiver sido 
notificado nos termos do número anterior, o lesado pode deduzir o pedido até 20 dias depois de ao 
arguido ser notificado o despacho de acusação ou, se o não houver, o despacho de pronúncia. 

4 - Quando, em razão do valor do pedido, se deduzido em separado, não fosse obrigatória a 
constituição de advogado, o lesado, nos prazos estabelecidos nos números anteriores, pode requerer 
que lhe seja arbitrada a indemnização civil. O requerimento não está sujeito a formalidades especiais e 
pode consistir em declaração em auto, com indicação do prejuízo sofrido e das provas. 

5 - Salvo nos casos previstos no número anterior, o pedido de indemnização civil é acompanhado de 
duplicados para os demandados e para a secretaria. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 77.º 
(Formulação do pedido) 
1 - Quando apresentado pelo Ministério Público ou pelo assistente, o pedido é deduzido na acusação ou no prazo em que 
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esta deve ser formulada. 
2 - Fora dos casos previstos no número anterior, o pedido é deduzido, em requerimento articulado, até cinco dias depois 
de ao arguido ser notificado o despacho de pronúncia ou, se o não houver, o despacho que designa dia para a audiência. 
3 - O pedido de indemnização civil é acompanhado de duplicados para os demandados e a secretaria. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 77.º 
[...] 
1 - … 
2 - O lesado que tiver manifestado o propósito de deduzir pedido de indemnização civil, nos termos do artigo 75.º, n.º 2, é 
notificado do despacho de acusação, ou, não o havendo, do despacho de pronúncia, se a ele houver lugar, para, querendo, 
deduzir o pedido, em requerimento articulado, no prazo de 20 dias. 
3 - Se não tiver manifestado o propósito de deduzir pedido de indemnização ou se não tiver sido notificado nos termos do 
número anterior, o lesado pode deduzir o pedido até 10 dias depois de ao arguido ser notificado o despacho de acusação 
ou, se o não houver, o despacho de pronúncia. 
4 - Quando, em razão do valor do pedido, se deduzido em separado, não fosse obrigatória a constituição de advogado, o 
lesado, nos prazos estabelecidos nos números anteriores, pode requerer que lhe seja arbitrada a indemnização civil. O 
requerimento não está sujeito a formalidades especiais e pode consistir em declaração em auto, com indicação do 
prejuízo sofrido e das provas. 
5 - Salvo nos casos previstos no número anterior, o pedido de indemnização civil é acompanhado de duplicados para os 
demandados e para a secretaria. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 77.º 
[...] 
1 - Quando apresentado pelo Ministério Público ou pelo assistente, o pedido é deduzido na acusação ou, em requerimento 
articulado, no prazo em que esta deve ser formulada. 
3 - Se não tiver manifestado o propósito de deduzir pedido de indemnização ou se não tiver sido notificado nos termos do 
número anterior, o lesado pode deduzir o pedido até 20 dias depois de ao arguido ser notificado o despacho de acusação 
ou, se o não houver, o despacho de pronúncia. 
 

2- Acórdão do TC 
 

611/1994 
Não julga inconstitucional a norma do art.º 77.º, 2, do CPP, interpretada com o sentido de o arguido ser notificado 

pessoalmente o despacho que designa dia para julgamento, enquanto ao ofendido não é dado conhecimento directo 
desse despacho, contando-se, porém, um prazo processual peremptório para o ofendido praticar um acto no processo a 
partir daquela notificação. 

Extracto da fundamentação: 
[…] o lesado, para formular o pedido de indemnização, não dispõe apenas do prazo de 5 dias a que se reporta o artigo 

77º, nº 2, tendo ao seu alcance um dilatado espaço temporal cujo termo se encerra com o esgotamento do prazo previsto 
naquele preceito. Quer isto dizer que o lesado dispõe de um prazo que se inicia logo com a apresentação da queixa e 
termina no 5º dia posterior aquele em que o arguido seja notificado do despacho de pronúncia, apresentando-se assim o 
prazo de cinco dias como o encerramento de um outro prazo já em decurso, mais vasto e muito antes iniciado. 

A propósito desta específica matéria, Maia Gonçalves […], deixou o seguinte comentário: 
"Quando o pedido de indemnização civil em processo penal é deduzido pelo MP ou pelo assistente, como tal já 

constituído, deve sê-lo na própria acusação ou separadamente mas no prazo em que a acusação deve ser deduzida. Se o 
pedido não for deduzido na acusação ou no prazo para que ela seja deduzida, caducará, em tal caso, o direito de exercer a 
acção cível conjuntamente. 

Sendo o pedido formulado por qualquer lesado que não seja assistente nem tenha requerido ao MP que o formule, terá 
ele que o deduzir, em requerimento articulado, até cinco dias depois de o arguido ser notificado do despacho de pronúncia 
ou, não havendo este despacho, até cinco dias depois de o arguido ser notificado do despacho que designa dia para 
julgamento. 

Este prazo poderá parecer excessivamente reduzido mas na realidade não o é, já que o lesado que deduz ele próprio o 
pedido pode fazê-lo em qualquer momento, até àquele que foi apontado, portanto mesmo durante o inquérito, e até logo 
quando da apresentação da queixa. Em tal caso o requerimento com o pedido de indemnização ficará logo no processo 
para, oportunamente, seguir seus termos e, se o processo não conduzir a acusação, seguirá separadamente". 

Assim sendo, nada impedia o recorrente de haver deduzido o pedido indemnizatório em data muito anterior aquela em 
que o fez dispondo para isso não apenas dos cinco dias contados a partir da notificação ao arguido, mas de todos os que 
decorreram a partir da data da comissão do crime pelo qual aquele foi acusado. 

Por outro lado a norma do artigo 77º, nº 2, do Código de Processo Penal, não pode ser avaliada fora do contexto 
sistemático em que se integra. 

O dever de informação que impende sobre a autoridade judiciária relativamente aos lesados, há-de reportar-se aos 
termos e circunstâncias do exercício do direito de acção por parte daqueles, sendo certo que a constituição de advogado - 
prescindindo-se da intervenção do Ministério Público - representa uma opção que importa para os interessados um 
acrescido ónus de diligência e acompanhamento processual. 

Nota: Ac. proferido antes da alteração ao art.º 75.º pela Lei n.º 59/98. 
 

3- Acórdãos do STJ 
 

I - As razões lógicas dos sistemas que admitem o enxerto do pedido cível na acção penal são as mais díspares, mas todas 
elas se reconduzem, essencialmente, à vantagem da não contradição de julgados, à economia processual e ao interesse do 
lesado, que, funcionando como auxiliar do juiz, o habilita a melhor avaliar a extensão do dano, se exime a despesas e 
incómodos, além de que a estrutura do processo penal, se mais simples do que a cível, assegurará justiça mais célere, 
simples e acessível – cf. Prof. Vaz Serra, in BMJ 91.º /56. 

II - No plano substantivo o processo penal recebe por incorporação os pressupostos que fazem nascer, nos moldes do 
direito substantivo, a obrigação de indemnizar (art.º 129.º do CP); no plano da tramitação processual a acção penal rege-
se pelos princípios orientadores do processo penal, com especificidades próprias de que são exemplo a ausência da 
cominação plena ou semiplena para a falta de contestação, a susceptibilidade de as pessoas com responsabilidade civil 
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poderem intervir espontaneamente, a legitimidade do lesado para demandar – entendendo-se como tal todo o que sofreu 
dano, não tendo que ser necessariamente ofendido, cabendo-lhe, tão-somente, o ónus de sustentar e provar o pedido –, 
assimilando-o ao assistente, a circunstância de não ser obrigatória a constituição de advogado em certas condições, e o 
direito que assiste ao julgador de remeter os seus sujeitos processuais para os tribunais civis atenta a complexidade do 
pedido ou para fixação da parte não liquidada da indemnização, e mesmo de a fixar provisoriamente em certo contexto, 
indicando, ainda, os casos de excepção à regra da adesão obrigatória – arts. 78.º, 73.º, 74.º, 76.º, 80.º, 82.º, 82.º -A, e 83.º, 
todos do CPP. 

III - Com o CPP87 o enxerto cível adquiriu estatuto de acção cível, sem prejuízo do princípio da adesão. 
IV - Nele vigora o princípio do pedido, fazendo-se impender sobre o demandante o ónus de alegação de factos de que o 

juiz não conhece no exercício das suas funções, pedido esse, em certos casos, despido de especiais formalidades de 
alegação – cf. n.º 3 do art.º 77.º do CPP – mas, no mais, adstrito a uma certa estrutura e oportunidade de apresentação. 

V - Por força do princípio da adesão o demandante junta, pois, a sua concreta pretensão à enunciada na acusação, que, 
com a sua, constitui fundamento do enxerto, fundindo-se em uma só causa de pedir, simples ou complexa; por força da 
teoria da substanciação, consagrada no nosso direito, o objecto da acção cinge-se ao pedido, definido através de certa 
causa de pedir, enquanto acto ou facto concreto, idóneo, donde emerge o direito que o autor invoca e pretende fazer valer 
– art.º 498.º do CPC e Prof. Manuel de Andrade, in Noções Elementares de Processo Civil, pág. 111.º. 

Extracto da fundamentação: 
As razões lógicas dos sistemas que admitem - sistemas há que o repudiam, outros atribuem-lhe uma feição alternativa, 

na compreensão de que ambos os procedimentos contemplam a idoneidade para o conhecimento da indemnização –o 
enxerto do pedido cível na acção penal são as mais díspares, mas todas elas se reconduzem, essencialmente, à vantagem 
da não contradição de julgados, economia processual e ao interesse do lesado, que, funcionando como auxiliar do juiz, o 
habilita a melhor avaliar a extensão do dano, se exime a despesas e incómodos, além de que a estrutura do processo penal, 
se mais simples do que a cível, assegurará justiça mais célere, simples e acessível –cfr. Prof. Vaz Serra, in BMJ, 91-págs. 56 e 
segs. 

O nosso sistema processual penal actual, destacando-se dos sistemas de identidade e absoluta independência, consagra 
no art.º 71.º e segs. do CPP, um sistema de interdependência ou de adesão da acção cível à penal, em que se prevê 
obrigatoriedade, como regra, de se “ juntar “ a acção cível à acção penal, de permeio com cambiantes normativas que 
contradistinguem a acção enxertada da acção cível enunciando a lei os casos em que pode ser deduzida em separado. 

No plano substantivo o processo penal recebe por incorporação os pressupostos que fazem nascer, nos moldes do direito 
substantivo, a obrigação de indemnizar (art.º 129.º, do CP) ; no plano da tramitação processual a acção penal rege-se pelos 
princípios orientadores do processo penal, com especificidades próprias de que são ex.º a ausência da cominação plena ou 
semiplena para a falta de contestação, a susceptibilidade de as pessoas com responsabilidade civil poderem intervir 
espontâneamente, a legitimidade do lesado para demandar, entendendo-se como tal todo o que sofreu dano, não tendo 
que ser necessariamente ofendido, cabendo-lhe, tão somente, o ónus de sustentar e provar o pedido, assimilando –o ao 
assistente, não ser obrigatória a constituição de advogado em certas condições, estando dispensado de comparecer e 
julgamento a não ser quando seja obrigatória a sua presença para prestar declarações, assistindo ao julgador o direito de 
remeter os seus sujeitos processuais para os tribunais civis atenta a complexidade do pedido ou para fixação da parte não 
liquidada da indemnização e mesmo de a fixar provisoriamente em certo contexto, indicando, ainda, os casos de excepção à 
regra da adesão obrigatória –art.ºs 78.º, 73.º, 74.º, 76.º, 80.º, 82.º, 82.º -A, 83.º, do CPP. 

VII. No âmbito do CPP de 29 a indemnização de perdas e danos possuía especifica natureza penal, pois que a 
indemnização titulava um efeito penal da condenação podendo ser arbitrada mesmo que não peticionada e ser vista mesmo 
como “ parte integrante “ da pena pública, escreveu o eminente penalista Prof. Figueiredo Dias, in Jornadas de Direito 
Processual Penal, O Novo Código de Processo Penal, CEJ, págs. 14 e 15, mas hoje, continua, face ao que se preceitua no art.º 
129.º, do CP, sem prejuízo ao princípio da adesão, a acção cível nele enxertada “ como acção cível permanece até ao fim “. 

A materialidade do enxerto adquiriu, assim, estatuto de acção cível. 
Nela vigora o princípio do pedido, fazendo-se impender sobre o demandante o ónus de alegação de factos de que o juiz 

não conhece no exercício das suas funções, pedido esse, em certos casos, despido de especiais formalidades de alegação –
cfr. n.º 3, do art.º 77.º, do CPP-, mas no mais adstrito a uma certa estrutura e oportunidade de apresentação. 

Por força do princípio da adesão o demandante junta, pois, a sua concreta pretensão, à enunciada na acusação, que, com 
a sua, constitui fundamento do enxerto, fundindo-se em uma só causa de pedir, simples ou complexa ; por força da teoria da 
substanciação, consagrada no nosso direito, o objecto da acção cinge-se ao pedido, definido através de certa causa de 
pedir, enquanto acto ou facto concreto, idóneo, donde emerge o direito que o autor invoca e pretende fazer valer –art.º 
498.º, do CPC; cfr. Prof. Manuel de Andrade, in Noções Elementares de Processo civil, pág. 111. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 18-06-2009, proc. n.º 81/04.8PBBGC.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5984bb04717778c280257635003d48a8?OpenDocument
) 

 
I - Segundo o CPP, na redacção em vigor a partir de 15 de Setembro de 1998, o pedido de indemnização civil só pode ser 

deduzido depois da notificação do despacho de acusação. 
II - A formulação do pedido antes desse momento é extemporânea e deve ser rejeitada. 
III - É bastante a fundamentação da matéria de facto, pela remissão para os depoimentos gravados. 
(Acórdão do STJ, JSTJ00041109, de 08-03-2001, proc. n.º 00B3090, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/21f893ba38f50a3480256b0c003c52a0?OpenDocument) 
 
I - É o artigo 77.º do CPP que regula o prazo para a formulação do pedido cível em processo crime, e, por força desse 

comando, que é de natureza imperativa, esse pedido terá de ser deduzido na acusação do assistente, e não em momento 
posterior. 

II - Apresentado tal pedido fora de prazo, há que julgá-lo intempestivo, deixando de o conhecer, com absolvição da 
instância do demandado. 

III - A intempestividade do pedido de indemnização civil formulado em nome do assistente, com petição de danos 
patrimoniais e não patrimoniais, acarreta também a ilegitimidade dos restantes demandantes, filhos da vítima, que sejam 
incapazes por anomalia psíquica, ainda que estes estejam validamente representados pela assistente sua mãe e, quanto a 
estes, o pedido possa ser tido como tempestivo. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00034182, de 25-06-1998, proc. n.º 98P263, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cefbf0be448265ef802568fc003b718b?OpenDocument) 
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4- Acórdãos do TR 
 

I – A melhor interpretação do regime estatuído no artigo 498.º, número 3 do Código Civil, atento o seu teor, alcance e 
sentido, é aquela que faz depender a ampliação do prazo prescricional, não da efectiva instauração do processo-crime mas, 
tão-somente, da tipificação, no âmbito da acção indemnizatória de natureza civil, do comportamento do agente e 
responsável pela verificação do acidente como crime, bastando para o efeito que a parte interessada faça a descrição 
circunstanciada do sinistro, imputando, objectiva e subjectivamente, o acidente em questão ao demandado ou segurado, 
procedendo o julgador à integração desses factos na correspondente norma penal incriminadora, a partir da dinâmica do 
sinistro, da violação das normas estradais e da verificação de lesões corporais ou outras nas vítimas. 

II – Os crimes públicos não dependem de qualquer procedimento por parte do ofendido/lesado, ao contrário dos crimes 
semi-públicos e particulares, havendo mesmo um dever legal e funcional de abrir uma investigação criminal por parte das 
autoridades policiais ou judiciárias competentes relativamente aos primeiros. 

III – Consideramos correcta a posição que reconduz ao regime estatuído no artigo 306.º, número 1 do Código Civil a 
situação de instauração oficiosa e vinculada de um processo criminal, pois a vítima do crime e titular do direito a uma 
indemnização fica impedida de accionar tal direito, de maneira autónoma e paralela a tal investigação penal (muito embora 
seja de ponderar, mesmo nesses casos, a relevância jurídica da participação feita pela vítima, na sua dupla qualidade de 
ofendido/lesado), por força do princípio da adesão e da obrigatoriedade (ainda que somente tendencial, face às excepções 
existentes) da dedução oportuna do pedido cível. 

IV – Muito embora a queixa seja, nos casos de crime semi-público ou particular, pressuposto indispensável para a futura 
dedução do pedido de indemnização cível, não tem a virtualidade jurídica de provocar, só por si, a interrupção do prazo 
prescricional em curso, nos termos do artigo 323.º, números 1 e 4 do Código Civil. 

O artigo 323.º, número 1 do Código Civil fala na comunicação ao infractor ou suspeito de qualquer acto que exprima, 
directa ou indirectamente, a intenção de exercer o direito, comunicação essa que, em regra, só acontece relativamente aos 
factos que suportam a tipificação do crime ou crimes denunciados (aí se incluindo, por exemplo, as ofensas à integridade 
física ou da morte da vítima e o condicionalismo anterior e posterior às mesmas) e das circunstâncias atenuantes e 
agravantes que a ele ou eles respeitam, por que é esse o objecto da investigação criminal, já não tendo esta de se debruçar 
e averiguar factos que só respeitam, em exclusivo, à reparação civil dos prejuízos causados. 

A queixa-crime, face às excepções constantes do artigo 72.º do CPP e à posição que entende como facultativa a dedução 
de pedido cível, não passa de uma porta que se abre à faculdade ou possibilidade de exercício do direito de natureza 
indemnizatória em tempo oportuno mas que, só por si, não se substitui nem dispensa o ofendido de formular o mesmo nos 
termos dos artigos 77.º e seguintes do Código de Processo Penal (cf., alias, o disposto no artigo 75.º do mesmo diploma 
legal). 

Pensamos que os efeitos jurídicos da queixa-crime, ainda que interruptivos, não podem colher a sua justificação nos 
artigos 323.º, números 1 e 4 e 327.º do Código Civil, mas antes no artigo 306.º do mesmo diploma legal, numa 
interpretação extensiva do mesmo, de maneira a acolher não só os prazos de prescrição originais que ainda não tiveram 
início, como aqueles que se iniciaram e que, por motivos de ordem legal, se vêem impedidos superveniente de ser 
exercidos, como finalmente aqueles que sucedem aos primeiro 

V – Aplicam-se as normas constantes dos artigos 323.º, números 1 e 4 do Código Civil quando o lesado formula, no 
quadro do processo-crime e de acordo com as normas já aludidas do Código de Processo Penal, o competente pedido de 
indemnização civil 

Logo, nas situações em que o pedido de reparação de índole civil é efectivamente apresentado no seio do processo-
crime e aí segue a sua normal tramitação, o prazo de prescrição previsto no artigo 498.º, números 1 e 2 do Código Civil e 
atendendo ao disposto nos artigos 326.º e 327.º, número 1 do mesmo diploma legal volta a correr desde o início somente a 
partir do trânsito em julgado da sentença onde, para além da sua vertente criminal, são apreciadas igualmente as 
consequências cíveis dos factos tipificados como crime. 

VI – A partir do momento em que o lesado está em condições de exercer, nos termos do artigo 77.º, números 1 e 2 do 
CPP, o seu direito, através da dedução do pedido de indemnização civil, deixa de vigorar o regime do artigo 306.º, número 1 
do Código Civil. 

Não sendo tal suspensão ou interrupção radicada no artigo 323.º do Código Civil, tal implica a não aplicação do disposto 
no citado artigo 327.º, número 1 do mesmo diploma legal, por o regime deste estar ligado estreitamente ao daquele. 

VII – Existe uma incongruência do regime legal, ao ser interpretado nos moldes defendidos pelo Apelante (aplicação do 
artigo 327.º do Código Civil), pois dá igual tratamento jurídico, no que concerne ao não decurso do prazo prescricional em 
análise, quer à situação em que ocorreu a dedução, aceitação adjectiva e normal julgamento do pedido cível do 
ofendido/lesado, quer aquela em que tal não aconteceu de todo ou em que não foi admitido, designadamente, por apelo 
ao disposto nos artigos 72.º, número1, alínea e) e 82.º, número 3 do CPP. 

Em segundo lugar, mal se compreenderia uma diferença de regimes entre os processos de natureza oficiosa e crimes 
públicos, em que, caso não fosse exercido o pedido de indemnização civil, não haveria qualquer facto impeditivo ao 
decurso do prazo prescricional, e os demais, em que, por virtude da queixa, tal aconteceria, aparentemente, ao abrigo do 
artigo 327.º, número 1 do Código Civil. 

O artigo 327.º do Código Civil (que para nós, não foi pensado para acções de natureza criminal como as actuais, sendo 
que o regime constante do Código de Processo penal de 1929 era substancialmente diverso do actual) tem de ser 
interpretado no sentido de abarcar apenas processos onde, de uma forma directa ou secundária, se analisa e julga o direito 
ou direitos a que se refere o prazo prescricional e não já aqueles em que, tendo havido essa possibilidade, a mesma não foi 
aproveitada, tendo ficado no limbo das intenções ou das expectativas do lesado. 

VIII – A prescrição constitui uma excepção peremptória, por se traduzir num facto extintivo do direito do Autor, 
competindo a sua alegação (dado não ser de conhecimento oficioso – artigo 303.º do Código Civil) e prova à Ré, de acordo 
com o artigo 342.º, número 2 do Código Civil. 

Não foi alegada nem demonstrada pela Ré a data da notificação ao Autor, no âmbito do processo-crime, da acusação do 
Ministério Público (nada indica que terá havido instrução e despacho de pronúncia), facto essencial da excepção 
peremptória em análise, pois somente com esse dado temporal é possível afirmar, com certeza e objectividade, que o 
prazo prescricional de 5 anos estaria já esgotado no dia 15/04/2008 (6.º dia após a entrada em tribunal da presente acção). 

(Acórdão do TRL, de 25-03-2010, proc. n.º 1227/08.2TVLSB.L1-6, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9cc081afef5a525e8025771b0065516e?OpenDocument) 

 
I - O assistente é obrigado a deduzir o pedido de indemnização cível no prazo previsto no art.º 77.º, n.º 2 do C.P.P.. 
II - O prazo do n.º 2 deste mesmo art.º destina-se ao lesado não assistente. 
III - É que só o assistente é um sujeito processual sendo que o lesado não assistente não o é. 
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(Acórdão do TRL, de 30-10-2002, proc. n.º 0069353, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/18d046ae367174c180256c80004fdaa8?OpenDocument) 

 
Não estando o ofendido constituído como assistente na altura em que foi deduzida acusação e só tendo essa constitição 

ocorrido posteriormente, o prazo para deduzir pedido cível na acção penal é o do n. 2 do artigo 77.º do Código de Processo 
Penal, ou seja, até cinco dias depois de ao arguido ser notificado o despacho de pronúncia ou, se o não houver, o despacho 
que designa dia para a audiência. 

(Acórdão do TRL, de 04-02-1997, proc. n.º 0003645, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c0f8d84140d8a19c802568030004b53d?OpenDocument
) 

 
O MP quer represente lesados em situação de carência económica quer represente o Estado, deve em processo penal 

deduzir o pedido de indemnização civil, na acusação ou no prazo em que esta deve ser formulada. 
Não pode, mesmo quando representa o Estado beneficiar do prazo referido no n. 2 do art.º 77.º CPP - reservado apenas 

às "partes civis" que litigam por "conta própria". 
(Acórdão do TRL, de 13-05-1998, proc. n.º 0024083, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1fcf1d81d8b802d48025680300054090?OpenDocument) 
 
I - A norma do n. 1 do artigo 77.º do Código de Processo Penal é imperativa no sentido de o assistente ter que deduzir na 

acusação que formula o pedido de indemnização civil. 
II - A alínea b) do artigo 81.º do Código de Processo Penal prevê que o objecto da prestação já pedida seja convertido em 

atribuição patrimonial diferente, como será o caso de ter sido requerido o pagamento de uma quantia unitária e, mais 
tarde, o requerente vir pedir a conversão em renda vitalícia. 

(Acórdão do TRL, de 20-03-1996, proc. n.º 0000843, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5b415b1f1266d2088025680300041565?OpenDocument
) 

 
Artigo 78.º 
Contestação 
1 - A pessoa contra quem for deduzido pedido de indemnização civil é notificada para, querendo, 

contestar no prazo de 20 dias. 
2 - A contestação é deduzida por artigos. 
3 - A falta de contestação não implica confissão dos factos. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 78.º 
(Contestação) 
1 - A pessoa contra quem for deduzido pedido de indemnização civil é notificada para, querendo, contestar no prazo de 
dez dias. 
2 - A contestação é deduzida por artigos. 
3 - A falta de contestação não implica confissão dos factos. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08  
Artigo 78.º 
[...] 
1 - A pessoa contra quem for deduzido pedido de indemnização civil é notificada para, querendo, contestar no prazo de 20 
dias. 
 

2- Acórdão do STJ 
 

O artigo 78.º do CPP não impõe a notificação da contestação, nem dos documentos juntos a tal peça processual, por os 
mesmos fazerem parte integrante dela. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00030114, de 05-06-1996, proc. n.º 96P109, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/724d9072dab2dc37802568fc003b0891?OpenDocument
) 

 
2- Acórdão do TR 
 

A ausência de notificação dirigida à contestação do pedido de indemnização civil, referida no art.º 78, n. 1 do CPP, afecta 
decisivamente o andamento do processo posterior ao despacho que recebeu a acusação e que recebeu ainda o pedido 
cível, pelo que tal irregularidade é de conhecimento oficioso, nos termos do art.º 123, n. 3 do mesmo diploma legal. 

(Acórdão do TRL, de 06-05-1998, proc. n.º 0019173, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6b8fb62071cf56268025680300051541?OpenDocument) 

 
Artigo 79.º 
Provas 
1 - As provas são requeridas com os articulados. 
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2 - Cada requerente, demandado ou interveniente pode arrolar testemunhas em número não superior 
a 10 ou a 5, consoante o valor do pedido exceda ou não a alçada da relação em matéria cível. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 79.º 
(Provas) 
1 - As provas são requeridas com os articulados. 
2 - Cada requerente, demandado ou interveniente pode arrolar até cinco testemunhas. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08  
Artigo 79.º 
[...] 
2 - Cada requerente, demandado ou interveniente pode arrolar testemunhas em número não superior a 10 ou a 5, 
consoante o valor do pedido exceda ou não a alçada da relação em matéria cível. 
 

2- Acórdão do TR 
 

Ac. TRP de 8-07-2015 : O número de testemunhas imposto pelo artº 79º, 2 CPP quanto ao pedido civil de indemnização é 
independente do indicado na parte criminal do processo. 

 
Artigo 80.º 
Julgamento 
O lesado, os demandados e os intervenientes são obrigados a comparecer no julgamento apenas 

quando tiverem de prestar declarações a que não puderem recusar-se. 
 
Notas: 
 
1- Acórdão do TC 
 

629/1998 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 80.º do CPP, interpretado no sentido de apenas obrigar à comparência do 

demandado cível em julgamento quando tiver de prestar declarações a que não puder recusar-se. 
 

2- Acórdão do STJ 
 

I - As razões lógicas dos sistemas que admitem o enxerto do pedido cível na acção penal são as mais díspares, mas todas 
elas se reconduzem, essencialmente, à vantagem da não contradição de julgados, à economia processual e ao interesse do 
lesado, que, funcionando como auxiliar do juiz, o habilita a melhor avaliar a extensão do dano, se exime a despesas e 
incómodos, além de que a estrutura do processo penal, se mais simples do que a cível, assegurará justiça mais célere, 
simples e acessível – cf. Prof. Vaz Serra, in BMJ 91.º /56. 

II - No plano substantivo o processo penal recebe por incorporação os pressupostos que fazem nascer, nos moldes do 
direito substantivo, a obrigação de indemnizar (art.º 129.º do CP); no plano da tramitação processual a acção penal rege-se 
pelos princípios orientadores do processo penal, com especificidades próprias de que são exemplo a ausência da cominação 
plena ou semiplena para a falta de contestação, a susceptibilidade de as pessoas com responsabilidade civil poderem 
intervir espontaneamente, a legitimidade do lesado para demandar – entendendo-se como tal todo o que sofreu dano, não 
tendo que ser necessariamente ofendido, cabendo-lhe, tão-somente, o ónus de sustentar e provar o pedido –, assimilando-
o ao assistente, a circunstância de não ser obrigatória a constituição de advogado em certas condições, e o direito que 
assiste ao julgador de remeter os seus sujeitos processuais para os tribunais civis atenta a complexidade do pedido ou para 
fixação da parte não liquidada da indemnização, e mesmo de a fixar provisoriamente em certo contexto, indicando, ainda, 
os casos de excepção à regra da adesão obrigatória – arts. 78.º, 73.º, 74.º, 76.º, 80.º, 82.º, 82.º -A, e 83.º, todos do CPP. 

III - Com o CPP87 o enxerto cível adquiriu estatuto de acção cível, sem prejuízo do princípio da adesão. 
IV - Nele vigora o princípio do pedido, fazendo-se impender sobre o demandante o ónus de alegação de factos de que o 

juiz não conhece no exercício das suas funções, pedido esse, em certos casos, despido de especiais formalidades de 
alegação – cf. n.º 3 do art.º 77.º do CPP – mas, no mais, adstrito a uma certa estrutura e oportunidade de apresentação. 

V - Por força do princípio da adesão o demandante junta, pois, a sua concreta pretensão à enunciada na acusação, que, 
com a sua, constitui fundamento do enxerto, fundindo-se em uma só causa de pedir, simples ou complexa; por força da 
teoria da substanciação, consagrada no nosso direito, o objecto da acção cinge-se ao pedido, definido através de certa 
causa de pedir, enquanto acto ou facto concreto, idóneo, donde emerge o direito que o autor invoca e pretende fazer valer 
– art.º 498.º do CPC e Prof. Manuel de Andrade, in Noções Elementares de Processo Civil, pág. 111.º. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 18-06-2009, proc. n.º 81/04.8PBBGC.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5984bb04717778c280257635003d48a8?OpenDocument
) 

 
Artigo 81.º 
Renúncia, desistência e conversão do pedido 
O lesado pode, em qualquer altura do processo: 
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a) Renunciar ao direito de indemnização civil e desistir do pedido formulado; 
b) Requerer que o objecto da prestação indemnizatória seja convertido em diferente atribuição 

patrimonial, desde que prevista na lei. 
 
Nota: 
 
Acórdão do TR 
 

Ac. TRE de 6-03-2007, CJ, 2007, T2, pág. 253: I. Devendo presumir-se que o legislador sabe exprimir o seu pensamento 
nos termos adequados [artº 9º, nº3 do CC) importa se conclua que no âmbito do artº 66º, nº1 da Lei nº60-A/05, de 30 de 
Dezembro, não se integra o pedido de indemnização cível enxertado em processo-crime. 
II. Assim, não tem lugar, nomeadamente em transacção, quanto àquele pedido, a dispensa de pagamento de custas. 

 
Artigo 82.º 
Liquidação em execução de sentença e reenvio para os tribunais civis 
1 - Se não dispuser de elementos bastantes para fixar a indemnização, o tribunal condena no que se 

liquidar em execução de sentença. Neste caso, a execução corre perante o tribunal civil, servindo de 
título executivo a sentença penal. 

2 - Pode, no entanto, o tribunal, oficiosamente ou a requerimento, estabelecer uma indemnização 
provisória por conta da indemnização a fixar posteriormente, se dispuser de elementos bastantes, e 
conferir-lhe o efeito previsto no artigo seguinte. 

3 - O tribunal pode, oficiosamente ou a requerimento, remeter as partes para os tribunais civis 
quando as questões suscitadas pelo pedido de indemnização civil inviabilizarem uma decisão rigorosa ou 
forem susceptíveis de gerar incidentes que retardem intoleravelmente o processo penal. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 82.º 
(Liquidação em execução de sentença e reenvio para os tribunais civis) 
1 - Se não dispuser de elementos bastantes para fixar a indemnização, o tribunal condena no que se liquidar em execução 
de sentença. Neste caso, a execução corre perante o tribunal civil, servindo de título executivo a sentença penal. 
2 - O tribunal pode, oficiosamente ou a requerimento, remeter as partes para os tribunais civis quando as questões 
suscitadas pelo pedido de indemnização civil inviabilizarem uma decisão rigorosa ou forem susceptíveis de gerar 
incidentes que retardem intoleravelmente o processo penal. 

- DL n.º 423/91, de 30/10  
Artigo 82.º 
[...] 
2 - Pode, no entanto, o tribunal, oficiosamente ou mediante requerimento, estabelecer uma indemnização provisória por 
conta da indemnização a fixar posteriormente, se dispuser de elementos bastantes, e conferir-lhe o efeito previsto no 
artigo seguinte. 
3 - (O anterior n.º 2.) 
 

2- Acórdãos do STJ 
 

I -O facto de o art.º 564.º, n.º 2, do CC prever que, na fixação da indemnização, o tribunal pode atender aos danos 
futuros, desde que sejam previsíveis, e que se não forem determináveis, a fixação da indemnização correspondente será 
remetida para decisão ulterior, não implica, necessariamente, que a liquidação do montante indemnizatório, em execução 
de sentença, fique confinada aos danos futuros. 

II - O tribunal penal pode decidir, com trânsito em julgado, que é devida indemnização e, oficiosamente, pode decidir que 
a liquidação se fará em execução de sentença (art.º 82.º, n.º 1, do CPP); a remessa para tribunal cível fica a dever-se à 
falta de elementos bastantes para o tribunal penal se pronunciar, tudo para se evitar que a recolha dos necessários 
elementos provoque um excessivo retardamento da acção penal. 

(Acórdão do STJ de 13-07-2009, proc. n.º 08P3702, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/198ed5369a5999e4802575f6002e5361?OpenDocument
) 

 
I - As razões lógicas dos sistemas que admitem o enxerto do pedido cível na acção penal são as mais díspares, mas todas 

elas se reconduzem, essencialmente, à vantagem da não contradição de julgados, à economia processual e ao interesse do 
lesado, que, funcionando como auxiliar do juiz, o habilita a melhor avaliar a extensão do dano, se exime a despesas e 
incómodos, além de que a estrutura do processo penal, se mais simples do que a cível, assegurará justiça mais célere, 
simples e acessível – cf. Prof. Vaz Serra, in BMJ 91.º /56. 

II - No plano substantivo o processo penal recebe por incorporação os pressupostos que fazem nascer, nos moldes do 
direito substantivo, a obrigação de indemnizar (art.º 129.º do CP); no plano da tramitação processual a acção penal rege-se 
pelos princípios orientadores do processo penal, com especificidades próprias de que são exemplo a ausência da cominação 
plena ou semiplena para a falta de contestação, a susceptibilidade de as pessoas com responsabilidade civil poderem 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/198ed5369a5999e4802575f6002e5361?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/198ed5369a5999e4802575f6002e5361?OpenDocument
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intervir espontaneamente, a legitimidade do lesado para demandar – entendendo-se como tal todo o que sofreu dano, não 
tendo que ser necessariamente ofendido, cabendo-lhe, tão-somente, o ónus de sustentar e provar o pedido –, assimilando-
o ao assistente, a circunstância de não ser obrigatória a constituição de advogado em certas condições, e o direito que 
assiste ao julgador de remeter os seus sujeitos processuais para os tribunais civis atenta a complexidade do pedido ou para 
fixação da parte não liquidada da indemnização, e mesmo de a fixar provisoriamente em certo contexto, indicando, ainda, 
os casos de excepção à regra da adesão obrigatória – arts. 78.º, 73.º, 74.º, 76.º, 80.º, 82.º, 82.º -A, e 83.º, todos do CPP. 

III - Com o CPP87 o enxerto cível adquiriu estatuto de acção cível, sem prejuízo do princípio da adesão. 
IV - Nele vigora o princípio do pedido, fazendo-se impender sobre o demandante o ónus de alegação de factos de que o 

juiz não conhece no exercício das suas funções, pedido esse, em certos casos, despido de especiais formalidades de 
alegação – cf. n.º 3 do art.º 77.º do CPP – mas, no mais, adstrito a uma certa estrutura e oportunidade de apresentação. 

V - Por força do princípio da adesão o demandante junta, pois, a sua concreta pretensão à enunciada na acusação, que, 
com a sua, constitui fundamento do enxerto, fundindo-se em uma só causa de pedir, simples ou complexa; por força da 
teoria da substanciação, consagrada no nosso direito, o objecto da acção cinge-se ao pedido, definido através de certa 
causa de pedir, enquanto acto ou facto concreto, idóneo, donde emerge o direito que o autor invoca e pretende fazer valer 
– art.º 498.º do CPC e Prof. Manuel de Andrade, in Noções Elementares de Processo Civil, pág. 111.º. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 18-06-2009, proc. n.º 81/04.8PBBGC.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5984bb04717778c280257635003d48a8?OpenDocument
) 

 
I - De acordo com o disposto no art.º 82.º, n.º 1, do CPP, a execução de sentença penal instaurada para liquidação de 

valor não determinado, diversamente do que sucede com as execuções para pagamento de quantia certa, que seguem por 
apenso ao processo-crime, «corre perante o tribunal civil, servindo de título executivo a sentença penal». 

II - Em consequência, interposto recurso da acção civil destinada a proceder à liquidação da execução da sentença penal, 
ele deverá prosseguir nas secções cíveis da Relação e do STJ, não só pela espécie de recurso, de apelação e de revista, que 
seguem regras e tramitação próprias, como pela lógica e unidade sistémica que o processamento, e consequentes decisões, 
devem adquirir no ordenamento jurídico geral. 

III - Numa situação em que: 
- a execução de sentença penal instaurada para liquidação de valor não determinado («a título de indemnização por 

danos patrimoniais decorrentes da perda de capacidade para o trabalho, o que em execução de sentença se vier a liquidar 
acima do montante de dois mil contos») deu entrada no tribunal criminal, ali tendo seguido os seus trâmites, por apenso ao 
processo-crime; 

- em seguida, da decisão proferida em 1.ª instância, foi interposto recurso para o Tribunal da Relação; 
- apesar de denominado pela própria recorrente de recurso de apelação, e de como tal ter sido tramitado (com as 

alegações a serem apresentadas no prazo estipulado e após o despacho judicial de admissão do recurso – ou seja, de forma 
bem diversa da seguida em processo penal, em que o recurso tem de ser motivado aquando da sua interposição), o recurso 
veio a ser distribuído e julgado pela secção criminal da Relação; 

- o recurso interposto dessa decisão da Relação para o STJ, que o recorrente apelidou de revista, e que, também ele, 
seguiu a referida tramitação própria dos recursos em processo civil, veio a ser distribuído a uma das secções criminais deste 
Supremo Tribunal. 

- é evidente que todo este percurso dos autos, desde a instauração da execução para liquidação de sentença, se 
processou em violação da regra de competência material fixada no mencionado art.º 82.º, n.º 1, do CPP. 

IV - Impõe-se, pois, declarar a incompetência material das secções criminais do STJ para conhecer do presente recurso, e 
ordenar que, após trânsito, seja o processo redistribuído pelas secções cíveis deste Supremo Tribunal (cf. arts. 32.º, n.º 1, e 
33.º, n.º 1, ambos do CPP). 

(Acórdão do STJ de 11-07-2007, proc. n.º 06P2547, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/18baa4ce74810473802573680046c00f?OpenDocument) 

 
Não constando dos autos elementos de facto bastantes para uma decisão conscienciosa (os demandantes não 

pressupuseram a inimputabilidade), deve o tribunal remeter as partes para os meios comuns, nos termos do n. 2 do artigo 
82.º do CPP. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00027789, de 31-01-1996, proc. n.º 048157, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3e7a50889413feec802568fc003b2e71?OpenDocument) 

 
3- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRL de 21-05-2015 : I. Vigorando o sistema da adesão obrigatória no nosso ordenamento processual penal, é com 
carácter de excepção que se permite que o Tribunal quebre este princípio. 
II. Só em nome da verificação de questões especificamente civis e complexas que inviabilizem uma decisão rigorosa pelo 
Tribunal Penal, ou de incidentes que possam retardar de forma grave a decisão da matéria penal se admite a remessa do 
julgamento da questão para o foro cível. 

 
Ac. TRL de 12-05-2015 : I. Os tribunais criminais são competente para a execução da suas decisões condenatórias 

proferidas na sequência dos pedidos cíveis deduzidos em processo crime, por força do princípio da adesão contido no art. 
71.º e segts. do Cód. Proc. Penal. 
II. Só assim não sucederá, nos casos em que na sentença se haja utilizado da faculdade prevista no art. 82.º, n.º 1, do 
mesmo Código, ou seja, em que tenha havido condenação «no que se liquidar em execução de sentença»; 
III. Nesta hipótese, a competência pertence aos tribunais cíveis, servindo de título executivo a sentença penal. 
IV. Tal preceito não se mostra tacitamente revogado pelo actual art. 716.º do Cód. Proc. Civil, na decorrência da alteração 
legislativa que foi conferida a este Diploma pela Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho. 
V. Na situação acima excepcionada, tendo-se instaurado a execução e a liquidação no tribunal criminal (por apenso ao 
respectivo processo), verifica-se uma violação das pertinente regras de competência material, a qual traduz uma excepção 
dilatória, a conduzir à absolvição do réu da instância. 

 
Ac. TRL de 17-03-2015 : I. O tribunal/juízo criminal é, mesmo em circunscrição territorial em que há juízo de execução, o 

competente para a execução das suas próprias condenações decorrentes de pedido de indemnização cível, apenas devendo 
decorrer perante o tribunal cível a execução das condenações do tribunal criminal decorrentes de pedido de indemnização 
cível quando a condenação for em indemnização que exija uma liquidação prévia. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/18baa4ce74810473802573680046c00f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3e7a50889413feec802568fc003b2e71?OpenDocument
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II. No entanto, nos termos do art. 82.°, n.º 1, do CPP, se o tribunal não dispuser de elementos para fixar a indemnização, 
condena no que se liquidar em execução de sentença. Neste caso, a liquidação corre perante o tribunal cível com 
competência executiva que caberá a competência para o processamento da liquidação prévia. 

 
Ac. TRG de 1-12-2014 : I. O «princípio de adesão» só pode ser derrogado por iniciativa do tribunal se as questões 

suscitadas pelo pedido de indemnização civil inviabilizarem uma decisão rigorosa, ou se as questões suscitadas forem 
suscetíveis de gerar incidentes que retardem intoleravelmente o processo penal. 
II. Não ocorre algum desses casos num processo por crimes roubo, homicídio e dano com violência, em que a demandante 
deduziu pedido para que seja fixada indemnização pela «perda do direito à vida», por «danos não patrimoniais próprios», 
«danos patrimoniais» e «alimentos», tendo arrolado 7 testemunhas e juntado 1 certidão de nascimento. 

 
I- A execução das decisões cíveis proferidas por tribunal criminal integram a competência do tribunal criminal, salvo 

havendo condenação no que se liquidar em liquidação de sentença. 
II- O art.º 102.º -A, n.º 1, da LOFTJ, na redacção da Lei n.º 42/2005, de 29/08, que estabelece a regra geral da 

competência dos juízos de execução, “...exercer, no âmbito dos processos de execução de natureza cível, as competências 
previstas no Código de Processo Civil”, introduz no n.º 2 exclusões a esta regra geral da competência, designadamente, para 
“...as execuções de sentenças proferidas por tribunal criminal que, nos termos da lei processual penal, não devam correr 
perante tribunal civil”, voltando a estabelecer o princípio geral de que o decisor deve ser o executor. 

III- Deste modo, as execuções de natureza cível proferidas por tribunal criminal integram a competência do tribunal 
criminal, salvo as que, como determinado pelo art.º 82.º, n.º 1, 2ª parte do CPP, haja necessidade de prévia liquidação, 
caso em que devem correr perante tribunal civil. 

(Acórdão do TRL, de 01-10-2013, proc. n.º 765/05.3JDLSB-C.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6d8eab5bef3e11e780257c2e0050cdf4?OpenDocument) 

 
Ac. TRC de 11-09-2013 : I. À remessa das partes para os tribunais civis, nos termos do disposto no artigo 82.º, n.º 3, do 

CPP, não basta a conclusão no sentido do retardamento do processo; antes se impõe que o atraso processual seja 
intolerável, isto é, não aceitável. 
II. A existência de um incidente, seja de intervenção principal, espontânea ou provocada, ou de habilitação de herdeiros, 
mesmo com a ocorrência de recurso, embora retarde seguramente o processo, não justifica, por si só, a remessa da acção 
enxertada para a jurisdição civil. 

 
Ac. TRP de 24-10-2012 : I. O princípio da suficiência do processo penal, previsto no artigo 7° do CPP, impõe a 

competência do tribunal penal para decidir todas as questões prejudiciais penais e não penais que interessem à decisão da 
causa, assim consignando que o processo penal é promovido independentemente de qualquer outro e que nele se 
resolvem todas as questões relevantes, independentemente da sua natureza. 
II. O artigo 71° do Código de Processo Penal consagra como regra o princípio da adesão obrigatória da ação cível ao 
processo penal e, como exceção, a dedução da ação cível fora do processo penal. 
III. Nos termos do n.º 3 do art.º 82º do CPP, o tribunal pode remeter as partes para os meios comuns em duas situações: 
a) Quando surjam questões relativas ao pedido cível que inviabilizem uma decisão rigorosa; e 
b) Quando surjam questões relativas ao pedido cível suscetíveis de gerar incidentes que levem ao retardamento intolerável 
do processo penal. 
IV. Este poder do tribunal remeter as partes para os meios comuns não significa a atribuição de um poder arbitrário, livre 
ou discricionário. Antes impõe que o juiz avalie as questões suscitadas pela dedução do pedido cível, reenviando-o para os 
meios comuns apenas se concluir que ocorre grande desvantagem na manutenção da adesão, tendo sempre presente que 
constituindo a referida norma uma exceção, a sua aplicação deve limitar-se aos casos nela expressamente previstos e ser 
objeto de particular fundamentação. 

 
II.º A remessa para os tribunais civis, ao abrigo do art.º 82, n.º 3, do Código de Processo Penal, tem em vista evitar 

prejuízos que podem ocorrer com a manutenção da adesão, designadamente, quando está em causa a boa decisão da 
causa cível e/ou o julgamento da causa num prazo razoável; 

III.º Colocando-se a questão da realização de novas perícias na pessoa dos demandantes, a requisitar ao Instituto de 
Medicina Legal, quando a data da audiência já estava marcada, sendo essa diligência útil para a boa decisão de reparação 
dos danos causados e não se mostrando essencial para a decisão quanto à matéria criminal, face à previsível morosidade 
das mesmas, com o consequente retardamento injustificado do processo penal, é adequada a remessa das partes para os 
meios comuns, em relação ao pedido civil; 

(Acórdão do TRL, de 22-11-2011, proc. n.º 121/08.1TABNV-B.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/436fa67a7b6d3d048025796d003e62cb?OpenDocument
) 

 
De harmonia com o disposto no arts. 102.º -A e 103.º, ambos da LOFTJ (Lei n.º 3/99 de 13 de Janeiro na redacção dada 

pela Lei 42/2005 de 29/08) e art.º 82.º do CPP, na interpretação que mais se harmoniza com a unidade do sistema jurídico, 
cabe competência para a execução de sentença decorrente de pedido civil deduzido em processo penal ao Juízo Criminal 
onde correu o processo crime. 

(Acórdão do TRL, de 17-02-2011, proc. n.º 1187/92.0SELSB-A.L1-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/de5c1bfb27655b6080257861005c2e36?OpenDocument
) 

 
I - À luz do preceituado no n.º 3, do art.º 82.º, do CPP, o juiz avalia as questões suscitadas pela dedução do pedido cível, 

e reenvia para os meios comuns, se concluir que ocorre grande desvantagem na manutenção da adesão, ou porque as 
questões suscitadas inviabilizam uma “solução rigorosa”, havendo assim desvantagem para o pedido cível, ou “retardam 
intoleravelmente o processo penal”, havendo assim desvantagem para o processo penal. 

II - O retardamento da perícia por motivos de “dificuldade de reunião dos peritos para a elaboração do relatório”, à luz 
do preceituado no referido dispositivo legal, não constitui critério para afastar o princípio de adesão. 

(Acórdão do TRL, de 02-12-2009, proc. n.º 150/98.1GTALQ-A.L1-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/88e702a88993f4788025768d003d0368?OpenDocument
) 

Ac. TRL de 2-12-2009, CJ, 2009, T5, pág. 131: O retardamento da perícia médico-legal pela dificuldade de reunião dos 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/ab2af50806e028c080257ddc005753b1?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/ab2af50806e028c080257ddc005753b1?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6d8eab5bef3e11e780257c2e0050cdf4?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/5b44d3aecd49f0d380257be5004aeaf7?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/5b44d3aecd49f0d380257be5004aeaf7?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/d55f4f885ce15b1c80257ab4003393f7?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/436fa67a7b6d3d048025796d003e62cb?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/436fa67a7b6d3d048025796d003e62cb?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/de5c1bfb27655b6080257861005c2e36?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/de5c1bfb27655b6080257861005c2e36?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/88e702a88993f4788025768d003d0368?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/88e702a88993f4788025768d003d0368?OpenDocument
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peritos para a elaboração do relatório não constitui critério para afastar o princípio da adesão e remeter as partes para os 
tribunais cíveis para o conhecimento do pedido de indemnização cível. 

 
Ac. TRP de 11-11-2009, CJ, 2009, T5, pág. 193: I. Só nos casos expressamente previstos na lei, que representem um 

verdadeiro entrave ou um obstáculo sério que inviabilizem uma decisão rigorosa da matéria cível (designadamente, por 
haver escassez de elementos para a determinação da responsabilidade) ou quando correspondam a incidentes que 
retardem intoleravelmente o julgamento da matéria penal, é que as partes civis devem ser remetidas para o tribunal cível. 
II. Fora desses casos, o pedido cível deve ser julgado em conjunto com a matéria penal. 

 
O despacho que reenvia as partes para o tribunal cível, a fim de aí ser apreciado o pedido de indemnização, é um 

despacho vinculado, dependente da verificação dos pressupostos ínsitos no n.º 3, do art.º 82.º do Código de Processo 
Penal, pelo que é susceptível de recurso, não se enquadrando na previsão do art.º 400.º, n.º 1, al. b) daquele normativo 
(“decisões que ordenam actos dependentes da livre resolução do tribunal”). 

(Acórdão do TRL, de 02-10-2009, proc. n.º 2046/01.2TALRS.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0a7f90e2b66d8d0d8025765d0039ffb4?OpenDocument) 

 
Ac. TRP de 22-05-2009, CJ, 2009, T3, pág. 221: I. Só há lugar ao reenvio das partes para os tribunais cíveis para 

julgamento do pedido de indemnização deduzido em processo penal, quando as questões que ele suscita inviabilizem uma 
decisão rigorosa ou forem susceptíveis de gerar incidentes que retardem intoleravelmente o processo. 
II. Só é intolerável o atraso significativo, capaz de pôr em causa os legítimos interesses das partes. 
III. Não obstante isso ter implicado o adiamento da audiência de julgamento, o facto de haver necessidade de proceder a 
nova perícia em virtude de, na primeira, o Gabinete Médico-Legal não se ter pronunciado sobre se o ofendido ficou ou não 
afectado de incapacidade permanente, não justifica o reenvio das partes para o tribunal cível. Não o justifica, muito 
principalmente, se a nova perícia foi marcada para 1 de Agosto de 2008 e a audiência foi adiada para 17 de Março de 2009. 

 
1. A caução económica a que se refere o citado art.º 227.º tem pressuposta a pendência de um pedido de indemnização 

que haverá de ser conhecido nos próprios autos de processo penal, onde aquele foi formulado por força do princípio de 
adesão. E, isto, crê-se resultar implícito dos n.º s. 1 e 4 do mesmo dispositivo, quando se prevê que a referida caução 
subsista até à decisão final, e possa garantir, designadamente, o pagamento das penas pecuniárias, o que se verifica na 
acção penal. Por outro lado, quando se fala no n.º 2 das obrigações derivadas do crime, entende-se que é do crime que nos 
próprios autos se investiga. 

2. Ora, estando finda a acção penal, com uma decisão já transitada em julgado, havendo as partes sido remetidas para os 
meios comuns, nos termos previstos no art.º 82.º, n.º 3, do C.P.P., não se justifica que o pagamento das indemnizações ou 
obrigações que numa acção cível houvessem de ser fixadas tivessem o seu pagamento garantido por uma caução 
económica prestada num outro processo, já findo. 

(Acórdão do TRL, de 09-03-2007, proc. n.º 1057/07-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5366b0a22e71a864802572b1004fd083?OpenDocument
) 

 
1. Precludido que fica o conhecimento da matéria crime por força da extinção do procedimento criminal, pelo óbito do 

agente, tal preclusão arrasta-se ao conhecimento da matéria cível, ou pelo menos, transfere-se na totalidade para o 
conhecimento de matéria cível que nada tem a ver com a responsabilidade penal mas sim, atentos os moldes em que o 
pedido cível foi formulado nos autos no tocante à demandada seguradora, com a existência de contrato de seguro pelo 
qual foi transferida a responsabilidade civil perante terceiros lesados decorrentes de acidente em que seja interveniente tal 
veiculo. 

2. Já relativamente ao pedido cível na parte em que o mesmo foi deduzido também contra o arguido, a necessidade da 
sua intervenção deve-se ao facto de o montante indemnizatório peticionada exceder o capital do seguro automóvel. Daí 
que, por força do óbito do demandado, haja necessidade de fazer intervir, no lugar daquele, os seus herdeiros, através do 
competente incidente de habilitação, importando remeter as partes para os meios civis, nos termos do art.º 82.º n.º 3 
CPP. 

3. Tendo a extinção da instância cível ocorrido em virtude da decisão que declarou extinto o procedimento criminal, por 
prescrição, não se pode concluir que alguma das partes civis tenha dado causa às custas pelo que não é nenhuma delas 
responsável pelas mesmas, nos termos do art.º 520.º CPP.” 

(Acórdão do TRL, de 25-01-2007, proc. n.º 10255/2006-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d340f0d846b83a608025728e0059ecc3?OpenDocument) 

 
I - Não é obrigatória a comparência em audiência de julgamento, do demandado que deixou de ter, por amnistia, o 

estatuto de arguido. 
II - Não é licita a remessa dos demandantes para os meios civis, quanto a responsabilidade civil, na falta de ocorrência 

dos pressupostos constantes do n.º 3, do art.º 82.º, do CPP. 
(Acórdão do TRL, de 30-01-2001, proc. n.º 00109655, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/416048c00ed01c7c80256b020034413e?OpenDocument
) 

 
I - As contestações apresentadas pelos R. R. de pedido cível conexo com a acção penal devem ser notificadas sempre aos 

A. A., independentemente de despacho, mesmo no caso de, perante o teor dessas contestações, o Juiz do processo decidir 
remeter as partes para os meios comuns ao abrigo do disposto no artigo 82.º n. 2 do CPP. 

II - A não notificação aos A. A. dessas contestações constitui irregularidade processual - artigo 123.º do CPP. 
(Acórdão do TRL, de 21-01-1998, proc. n.º 0076213, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f43900504662c8188025680300050c5e?OpenDocument) 

 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0a7f90e2b66d8d0d8025765d0039ffb4?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5366b0a22e71a864802572b1004fd083?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5366b0a22e71a864802572b1004fd083?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d340f0d846b83a608025728e0059ecc3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/416048c00ed01c7c80256b020034413e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/416048c00ed01c7c80256b020034413e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f43900504662c8188025680300050c5e?OpenDocument
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Artigo 82.º-A 
Reparação da vítima em casos especiais 
1 - Não tendo sido deduzido pedido de indemnização civil no processo penal ou em separado, nos 

termos dos artigos 72.º e 77.º, o tribunal, em caso de condenação, pode arbitrar uma quantia a título de 
reparação pelos prejuízos sofridos quando particulares exigências de protecção da vítima o imponham. 

2 - No caso previsto no número anterior, é assegurado o respeito pelo contraditório. 
3 - A quantia arbitrada a título de reparação é tida em conta em acção que venha a conhecer de 

pedido civil de indemnização. 
 
Notas: 
 
1- Artigo aditado pela Lei n.º 59/98, de 25/08. 
 
2- Acórdão do TC 
 

187/1990 
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 605/75, de 3 de Novembro, na medida em 

que, no caso de absolvição da acusação-crime, permite ao juiz condenar o réu em indemnização civil, nos termos do 
disposto no artigo 34.º e seus parágrafos do Código de Processo Penal de 1929, com as necessárias adaptações. 

Extracto da fundamentação: 
Entretanto, o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 605/75 veio alterar o artigo 34.º do Código de Processo Penal de 1929, no 

sentido de que o juiz penal deveria conhecer oficiosamente da reparação do dano, arbitrando ao ofendido uma quantia 
como reparação por perdas e danos, ainda que lhe não tivesse sido requerida, não só no caso de condenação, mas 
também no de absolvição da acusação-crime, desde que ficasse provado o ilícito civil ou a responsabilidade fundada no 
risco. 

De facto, esgotada a competência para julgamento da responsabilidade penal, mediante absolvição, o processo 
prosseguia para julgamento da responsabilidade civil, mas adoptando-se o critério do Código Civil, estruturado 
fundamentalmente na teoria da diferença. Com efeito, outro não podia ser o sentido da remissão inserta na parte final do 
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 605/75, ao mandar aplicar aos casos de absolvição da acusação-crime e condenação em 
indemnização civil «o disposto no artigo 34.º e seus parágrafos do Código de Processo Penal, com as necessárias 
adaptações. 

Ora, uma dessas adaptações não poderia deixar de abranger o critério de arbitramento da indemnização. Na verdade, 
não havendo condenação criminal, era impossível ao juiz atender nos mesmos termos a todos os critérios que presidiam à 
determinação do montante da reparação em processo penal. 

Assim, o sentido útil da remissão da parte final da norma do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 605/75 era o de uma 
imposição ao juiz do arbitramento oficioso no processo penal de uma indemnização civil (com base nos fundamentos 
constantes do preâmbulo daquele diploma legal, e que serão desenvolvidos um pouco mais à frente). Neste sentido, cfr. M. 
Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo Penal, vol. i, Lisboa, Danúbio, 1986, p. 126; e o acórdão do Supremo Tribunal de 
Justiça, de 2 de Junho de 1976, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 258, 1976, pp. 149 e segs. 

[…] 
O exposto anteriormente permite-nos extrair as seguintes conclusões, no que concerne à «questão da diferenciação dos 

critérios de cálculo da indemnização»: 
a) Não tem qualquer fundamento a argumentação expendida pelo recorrente, no sentido de que a remissão do artigo 

12.º do Decreto-Lei n.º 605/75 para o artigo 34.º do Código de Processo Penal de 1929, em especial para o seu § 2.º, coloca 
os condenados em indemnização civil, no âmbito de um processo penal, apesar de absolvidos da acusação-crime, numa 
situação de injustificada desigualdade, em comparação com os autores de factos ilícitos civis accionados em processo civil, 
devido à aplicação de critérios divergentes de indemnização. Na verdade, a parte final do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 
605/75, ao ordenar a aplicação do «disposto no artigo 34.º e seus parágrafos do Código de Processo Penal, com as 
necessárias adaptações», era susceptível de ser entendida como impondo a observância dos critérios de indemnização 
previstos no Código Civil. Mas, ainda que aquele normativo não fosse entendido deste modo, o certo é que os critérios 
constantes do § 2.º do artigo 34.º do Código de Processo Penal de 1929 que o artigo 12.º do DecretoLei n.º 605/75 manda 
atender, com as necessárias adaptações, para o cálculo da indemnização civil, nos casos de absolvição da acusação-crime, 
não são diferentes daqueles que estão consagrados no Código Civil, como referiu o Assento do Supremo Tribunal de Justiça 
acima mencionado. 

b) O recorrente fundamenta o seu recurso de constitucionalidade em meras hipotizações teóricas, abstraindo do 
circunstancialismo do caso concreto e dos elementos que estiveram na base das decisões proferidas pelas três instâncias 
jurisdicionais. Na verdade, foi o recorrente absolvido pelo crime de que vinha acusado, por ao tempo não estar previsto 
como infracção no Código Penal de 1886. Porém, verificados os pressupostos do ilícito civil («o facto»; «o nexo de 
imputação»; «o dano causado» e «o nexo de causalidade»), foi o mesmo condenado, nos termos do artigo 12.º do Decreto-
Lei n.º 605/75 e do artigo 483.º, n.º 1, do Código Civil, a pagar uma indemnização à Região Autónoma da Madeira, no 
montante de 500.000$00 (cfr. Acórdão do Tribunal Colectivo do 2.º Juízo do Funchal, fls. 573 v. a 575). 

Tanto a decisão da 1.ª instância, como as do Tribunal da Relação de Lisboa e do Supremo Tribunal de Justiça, adoptaram 
os critérios de cálculo da indemnização civil constantes dos artigos 483.º e seguintes do Código Civil. Foi esta realidade que o 
recorrente ignorou no recurso de constitucionalidade, primeiro para o Tribunal da Relação de Lisboa, depois para o Supremo 
Tribunal de Justiça e, agora, para o Tribunal Constitucional. 

[…] 
Quanto à oficiosidade do arbitramento da indemnização. 
[…] 
A questão que se coloca é a de saber se o facto de a indemnização por perdas e danos em processo penal ser arbitrada 

oficiosamente, isto é, independentemente do requerimento do respectivo titular, viola ou não o princípio da igualdade dos 
cidadãos perante a lei consagrado no artigo 13.º, n.º 1, da Constituição. Isto porque, por força do que dispõe o artigo 12.º 
do Decreto-Lei n.º 605/75, o arguido em processo penal será sempre condenado em indemnização civil, ainda que seja 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19900187.html
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absolvido, desde que fiquem provados os pressupostos da responsabilidade civil por factos ilícitos ou da responsabilidade 
fundada no risco, ao passo que, no processo civil, de acordo com o princípio da necessidade de pedido característico deste 
processo, só haverá condenação em indemnização, se o titular do direito accionar o respectivo pedido. 

[…] 
A resposta é claramente negativa. Com efeito, não restam quaisquer dúvidas de que a diferenciação estabelecida pelo 

legislador (arbitramento oficioso da indemnização em processo penal, em confronto com o regime vigente no processo civil, 
caracterizado, como se disse, pelo princípio do pedido) se baseia, não em motivos subjectivos ou arbitrários, mas, ao invés, 
em fundamentos objectivos, racionais e razoáveis. 

A diferenciação de regimes é materialmente fundada em razões ponderosas e atendíveis de economia processual — e, 
consequentemente, também em razões de celeridade processual. Esta mesma justificação é explicitada no preâmbulo do 
Decreto-Lei n.º 605/75, nos seguintes termos: 

Quando o juiz absolve da acusação-crime, mas fique provado o ilícito, ou nos casos de mera responsabilidade civil 
objectiva, não se vê razão para a inutilização de toda a actividade processual desenvolvida, obrigando as partes a um 
ulterior recurso ao juízo cível, com as consequentes e inevitáveis demoras e prejuízos materiais… 

As vantagens de economia processual da solução encontrada pelo legislador, no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 605/75, 
são evidentes. Daí que, como escreve J. Ribeiro de Faria, o princípio da economia processual — enquanto elemento 
justificativo de um qualquer aproveitamento do resultado do processo penal para efeitos de indemnização civil — seja um 
«dos tais que vêm em quase todos os livros» e que não precisa, «tal a nitidez da sua razão e do seu ser», de muitas palavras 
de esclarecimento. Com efeito, como observa o mesmo autor, uma solução que obrigasse as partes a um ulterior recurso ao 
juízo cível exigiria «trabalho a mais Juízes e escrivães», aumentaria «consideravelmente as despesas» e implicaria um abuso 
«em desmedida forma do tempo e das disponibilidades não só do lesado, como de outros eventuais intervenientes no 
processo». Cfr. Indemnização por Perdas e Danos arbitrada em Processo Penal — O chamado Processo de Adesão, Coimbra, 
Almedina, 1978, p. 121. 

Acresce que a norma do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 605/75 determina que todos os cidadãos absolvidos em processo 
penal, mas em relação aos quais fique provado o ilícito civil ou a responsabilidade fundada no risco, serão condenados em 
indemnização civil, não estabelecendo, assim, qualquer desigualdade de tratamento entre este grupo de cidadãos. 

 
3- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRC de 29-04-2015 : É irrecorrível, na vertente cível, a decisão da 1.ª instância que quantifica em 1250 euros a 
indemnização arbitrada, nos termos do disposto nos artigos 82.º-A, n.º 1, do CPP, e 21.º, n.ºs 1 e 2, da Lei n.º 112/2009, de 
16-09, a vítima de crime de violência doméstica. 

 
Ac. TRC de 02.07.2014 : 1. Praticado o crime de violência doméstica, a lei impõe o arbitramento de indemnização à 

vítima, presumindo a existência de particulares exigências da sua proteção, só assim não sendo quando a ele se oponha a 
vítima expressamente; 
2. Não o fazendo, verifica-se a omissão de pronúncia, que gera a nulidade da sentença. 

 
Ac. TRC de 28-05-2014 : 1. Em caso de condenação por crime de violência doméstica há sempre que arbitrar uma 

indemnização a vítima, ou porque ela a pediu ou, não o tendo feito e não se tendo oposto ao seu arbitramento 
expressamente, por via do disposto no art. 21º da Lei n.º 112/2009, de 16/9. 
2. A sentença que, ao condenar o arguido pela prática de um crime de violência doméstica, não se pronuncia sobre tal 
questão, é nula, por omissão de pronúncia. 

 
Ac. TRC de 22-01-2014 : 1. A condenação oficiosa no pagamento de indemnização civil ao abrigo do artº 82º-A CPP, 

deverá observar o prévio cumprimento do contraditório. 
2. A inobservância do contraditório consubstancia irregularidade de conhecimento oficioso que acarreta a anulação da 
sentença nessa parte, determinando a reabertura da audiência para dar cumprimento ao disposto no nº 2 do art. 82º-A do 
C.P.P.. 

 
Ac. TRP de 16-10-2013 I. O objeto do crime doloso de Violência doméstica, do art. 152.º, do Cód. Penal, é a criação e 

manutenção pelo agente, com o modo e nos termos da sua atuação como cônjuge ou equiparado, ao longo da respetiva 
convivência, de uma situação vivencial de afetação (que não tem de ser de agressão constante) de, pelo menos, uma 
vertente do equilíbrio psicossomático da vítima. 
III. É irrecorrível a decisão de quantificação em 2 500 da indemnização arbitrada oficiosamente pelo Tribunal de 1ª Instância 
à vítima de crime de Violência doméstica [fixada ao abrigo do disposto nos art. 82.º A, nº 1, do CPP e 21.º, nºs 1 e 2, da Lei 
n.º 112/2009, de 16/9]. 

 
1. Os legais representantes da vítima optaram por não deduzir pedido de indemnização civil. 
2. As consequências do acidente (de viação) foram muito pouco graves. 
3. Neste contexto, é manifesto não estarem verificadas as “particulares exigências de protecção da vítima” exigidas no 

art.º 82.º -A, CPP (reparação oficiosa da vítima). 
(Acórdão do TRL, de 03-05-2006, proc. n.º 2897/2006-3, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c6171fb558fd9e588025718b004669ff?OpenDocument) 

 
Artigo 83.º 
Exequibilidade provisória 
A requerimento do lesado, o tribunal pode declarar a condenação em indemnização civil, no todo ou 

em parte, provisoriamente executiva, nomeadamente sob a forma de pensão. 
 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/e86954711101beee80257ced004e0b0f?OpenDocument
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Nota: 
 
Acórdão do STJ 
 

I - As razões lógicas dos sistemas que admitem o enxerto do pedido cível na acção penal são as mais díspares, mas todas 
elas se reconduzem, essencialmente, à vantagem da não contradição de julgados, à economia processual e ao interesse do 
lesado, que, funcionando como auxiliar do juiz, o habilita a melhor avaliar a extensão do dano, se exime a despesas e 
incómodos, além de que a estrutura do processo penal, se mais simples do que a cível, assegurará justiça mais célere, 
simples e acessível – cf. Prof. Vaz Serra, in BMJ 91.º /56. 

II - No plano substantivo o processo penal recebe por incorporação os pressupostos que fazem nascer, nos moldes do 
direito substantivo, a obrigação de indemnizar (art.º 129.º do CP); no plano da tramitação processual a acção penal rege-se 
pelos princípios orientadores do processo penal, com especificidades próprias de que são exemplo a ausência da cominação 
plena ou semiplena para a falta de contestação, a susceptibilidade de as pessoas com responsabilidade civil poderem 
intervir espontaneamente, a legitimidade do lesado para demandar – entendendo-se como tal todo o que sofreu dano, não 
tendo que ser necessariamente ofendido, cabendo-lhe, tão-somente, o ónus de sustentar e provar o pedido –, assimilando-
o ao assistente, a circunstância de não ser obrigatória a constituição de advogado em certas condições, e o direito que 
assiste ao julgador de remeter os seus sujeitos processuais para os tribunais civis atenta a complexidade do pedido ou para 
fixação da parte não liquidada da indemnização, e mesmo de a fixar provisoriamente em certo contexto, indicando, ainda, 
os casos de excepção à regra da adesão obrigatória – arts. 78.º, 73.º, 74.º, 76.º, 80.º, 82.º, 82.º -A, e 83.º, todos do CPP. 

III - Com o CPP87 o enxerto cível adquiriu estatuto de acção cível, sem prejuízo do princípio da adesão. 
IV - Nele vigora o princípio do pedido, fazendo-se impender sobre o demandante o ónus de alegação de factos de que o 

juiz não conhece no exercício das suas funções, pedido esse, em certos casos, despido de especiais formalidades de 
alegação – cf. n.º 3 do art.º 77.º do CPP – mas, no mais, adstrito a uma certa estrutura e oportunidade de apresentação. 

V - Por força do princípio da adesão o demandante junta, pois, a sua concreta pretensão à enunciada na acusação, que, 
com a sua, constitui fundamento do enxerto, fundindo-se em uma só causa de pedir, simples ou complexa; por força da 
teoria da substanciação, consagrada no nosso direito, o objecto da acção cinge-se ao pedido, definido através de certa 
causa de pedir, enquanto acto ou facto concreto, idóneo, donde emerge o direito que o autor invoca e pretende fazer valer 
– art.º 498.º do CPC e Prof. Manuel de Andrade, in Noções Elementares de Processo Civil, pág. 111.º. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 18-06-2009, proc. n.º 81/04.8PBBGC.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5984bb04717778c280257635003d48a8?OpenDocument
) 

 
Artigo 84.º 
Caso julgado 
A decisão penal, ainda que absolutória, que conhecer do pedido civil constitui caso julgado nos termos 

em que a lei atribui eficácia de caso julgado às sentenças civis. 
 
Nota: 
 
1- Acórdãos do STJ 
 

I - A condenação no pagamento de indemnização civil em processo penal não constitui uma sanção, não faz parte das 
consequências jurídicas do facto ilícito, antes se trata de responsabilidade civil emergente do crime, regulada pela lei civil, 
conforme dispõe o art.º 129.º do CP. 

II - Na sequência do que dispõe o art.º 84.º do CPP, é aplicável às decisões penais que conhecerem do pedido de 
indemnização civil, sejam condenatórias, sejam absolutórias, a lei civil, substantiva e processual. 

III - Sendo assim, o caso julgado da decisão relativa ao pedido civil só pode ser posto em crise nos mesmos termos em 
que é possível fazê-lo quanto às sentenças civis, e daí que a revisão da referida decisão tenha necessariamente que 
processar-se de acordo com o recurso de revisão previsto nos arts. 771.º e ss. do CPC. Esse recurso tem fundamentos 
próprios, enunciados no art.º 771.º, e regras específicas quanto à tramitação e competência para o conhecimento do 
recurso (arts. 772.º a 775.º do CPC). 

IV - O recurso de revisão previsto no art.º 449.º do CPP destina-se unicamente a reexaminar sentenças penais 
transitadas, na parte em que versam matéria penal. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 14-09-2011, proc. n.º 970.º/05.2PEOER-B.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b198908e011df9b78025796d0037cc65?OpenDocument
) 

 
I - Quando o direito à constituição como assistente pertencer a várias pessoas qualquer delas o pode exercer (arts. 68.º, 

n.º 1, al. d), do CPP e 113.º, n.º 4, do CP). 
II - Assim, havendo dois progenitores, ambos exercendo o poder paternal sobre uma menor ofendida, qualquer deles se 

pode constituir assistente. 
III - Questão diversa é a da representação dessa menor em juízo para efeito de ser deduzido pedido de indemnização, 

nos termos dos arts. 71.º a 84.º do CPP, uma vez que não há coincidência entre a «parte civil» e o «assistente”. 
IV - Nesta matéria, seja pela natureza civil do pedido, seja porque não há norma processual penal que se possa aplicar 

por analogia, temos de recorrer às normas do processo civil, por via do art.º 4.º do CPP. 
V - Nos termos do art.º 10.º, n.º 2, do CPC, para ser intentada uma acção em representação do menor é exigido, 

primeiro, o acordo dos pais e, depois, que o menor seja por ambos representado em juízo. 
VI - Esta norma, de carácter especial para a realidade que abrange, não cede perante o preceituado no n.º 1 do art.º 

1902.º do CC, regra geral relativamente aos actos praticados por um dos pais. 
VII - No caso dos autos, em que foi apresentada pelo pai da menor ofendida uma denúncia, na qual é manifestada a 

intenção de deduzir pedido cível, acompanhada por outorga de procuração por parte de ambos os pais, resulta verificado o 
acordo exigido por lei (art.º 10.º, n.º 2, do CPC). 

VIII - Contudo, como, posteriormente, só a mãe surge a deduzir o pedido de indemnização em representação da menor, 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5984bb04717778c280257635003d48a8?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5984bb04717778c280257635003d48a8?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b198908e011df9b78025796d0037cc65?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b198908e011df9b78025796d0037cc65?OpenDocument
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e não também o pai, falece a representação por ambos também exigida por lei. 
IX - Tal constatação não implica, sem mais, o naufrágio da acção, pois, de acordo com o estabelecido nos arts. 23.º, 24.º e 

265.º, n.º 2, do CPC, a irregularidade de representação é sanada, mesmo oficiosamente, e pode sê-lo a todo o tempo 
enquanto a decisão da causa não transitar em julgado. 

X - Mais, nos termos do n.º 3 do art.º 288.º do CPC, as excepções dilatórias só subsistem enquanto a respectiva falta ou 
irregularidade não for sanada, nos termos do n.º 2 do art.º 265.º. E ainda que subsistam, não terá lugar a absolvição da 
instância quando, determinando-se a tutelar o interesse de uma das partes, nenhum outro motivo obste, no momento da 
apreciação da excepção, a que se conheça do mérito da causa e a decisão deva ser integralmente favorável a essa parte. 

XI - No caso dos autos, não obstante o pedido de indemnização ter sido julgado parcialmente procedente, não se pode 
deixar de considerar verificado este requisito final. 

XII - Na verdade, não tendo a menor recorrido da decisão, não se pode admitir que o demandado, manifestando absoluta 
falta de interesse em agir, a possa impugnar argumentando que esta não foi inteiramente favorável à contraparte. 

XIII - Dito de outro modo, não se pode admitir que o demandado não se visse absolvido da instância, por procedência da 
excepção de irregularidade de representação, se tivesse sido condenado na totalidade do pedido e fosse absolvido da 
instância por a condenação ter sido apenas parcial. 

XIV - Assim, há que manter a decisão quanto ao pedido de indemnização civil, havendo apenas que, na 1.ª instância, 
proceder nos termos dos arts. 23.º, 24.º e 265.º do CPC, relativamente ao facto do pai da menor não ter assumido, 
conjuntamente com a mãe, poderes de representação desta em juízo. 

(Acórdão do STJ de 12-07-2006, proc. n.º 06P1948, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e23d21af520b89808025723c005308da?OpenDocument
) 

 
2- Acórdão do TR 
 

I - Resulta inequívoco do art.º 84.º do actual C.P.P. que só a decisão penal absolutória que conhecer do pedido cível 
constitui caso julgado às sentenças cíveis. 

II - Tendo um Réu, condutor de veiculo atropelante, sido absolvido em processo crime, que não conheceu de pedido 
cível, nenhum obstáculo há em eventual condenação, na acção cível por culpa na produção do acidente e das consequentes 
lesões sofridas por terceiro, vitima do mesmo. 

III - Salvo em casos de muito elevado grau de alcoolemia (por exemplo de 3, 00 g/litro) e porque os seus efeitos variam 
de indivíduo para indivíduo será sempre necessário demonstrar a existência de nexo de causalidade entre a alcoolemia do 
condutor e o acidente em que interveio, para se lhe poder imputar responsabilidade subjectiva. 

(Acórdão do TRL, de 24-10-1996, proc. n.º 007536, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/97befacd6c68f329802569690032fe60?OpenDocument) 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e23d21af520b89808025723c005308da?OpenDocument
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PARTE I 
LIVRO II 

Dos actos processuais 
TÍTULO I 

Disposições gerais 
 

Artigo 85.º 
Manutenção da ordem nos actos processuais 
1 - Compete às autoridades judiciárias, às autoridades de polícia criminal e aos funcionários de justiça 

regular os trabalhos e manter a ordem nos actos processuais a que presidirem ou que dirigirem, 
tomando as providências necessárias contra quem perturbar o decurso dos actos respectivos. 

2 - Se o prevaricador dever ainda intervir ou estar presente no próprio dia, em acto presidido pelo juiz, 
este ordena, se necessário, que aquele seja detido até à altura da sua intervenção, ou durante o tempo 
em que a sua presença for indispensável. 

3 - Verificando-se, no decurso de um acto processual, a prática de qualquer infracção, a entidade 
competente, nos termos do n.º 1, levanta ou manda levantar auto e, se for caso disso, detém ou manda 
deter o agente, para efeito de procedimento. 

4 - Para manutenção da ordem nos actos processuais requisita-se, sempre que necessário, o auxílio da 
força pública, a qual fica submetida, para o efeito, ao poder de direcção da autoridade judiciária que 
presidir ao acto. 

 
Artigo 86.º 
Publicidade do processo e segredo de justiça 
1 - O processo penal é, sob pena de nulidade, público, ressalvadas as excepções previstas na lei. 
2 - O juiz de instrução pode, mediante requerimento do arguido, do assistente ou do ofendido e 

ouvido o Ministério Público, determinar, por despacho irrecorrível, a sujeição do processo, durante a 
fase de inquérito, a segredo de justiça, quando entenda que a publicidade prejudica os direitos daqueles 
sujeitos ou participantes processuais. 

3 - Sempre que o Ministério Público entender que os interesses da investigação ou os direitos dos 
sujeitos processuais o justifiquem, pode determinar a aplicação ao processo, durante a fase de 
inquérito, do segredo de justiça, ficando essa decisão sujeita a validação pelo juiz de instrução no prazo 
máximo de setenta e duas horas. 

4 - No caso de o processo ter sido sujeito, nos termos do número anterior, a segredo de justiça, o 
Ministério Público, oficiosamente ou mediante requerimento do arguido, do assistente ou do ofendido, 
pode determinar o seu levantamento em qualquer momento do inquérito. 

5 - No caso de o arguido, o assistente ou o ofendido requererem o levantamento do segredo de 
justiça, mas o Ministério Público não o determinar, os autos são remetidos ao juiz de instrução para 
decisão, por despacho irrecorrível. 

6 - A publicidade do processo implica, nos termos definidos pela lei e, em especial, pelos artigos 
seguintes, os direitos de: 

a) Assistência, pelo público em geral, à realização do debate instrutório e dos actos processuais na 
fase de julgamento; 

b) Narração dos actos processuais, ou reprodução dos seus termos, pelos meios de comunicação 
social; 

c) Consulta do auto e obtenção de cópias, extractos e certidões de quaisquer partes dele. 
7 - A publicidade não abrange os dados relativos à reserva da vida privada que não constituam meios 

de prova. A autoridade judiciária especifica, por despacho, oficiosamente ou a requerimento, os 
elementos relativamente aos quais se mantém o segredo de justiça, ordenando, se for caso disso, a sua 
destruição ou que sejam entregues à pessoa a quem disserem respeito. 

8 - O segredo de justiça vincula todos os sujeitos e participantes processuais, bem como as pessoas 
que, por qualquer título, tiverem tomado contacto com o processo ou conhecimento de elementos a ele 
pertencentes, e implica as proibições de: 
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a) Assistência à prática ou tomada de conhecimento do conteúdo de acto processual a que não 
tenham o direito ou o dever de assistir; 

b) Divulgação da ocorrência de acto processual ou dos seus termos, independentemente do motivo 
que presidir a tal divulgação. 

9 - A autoridade judiciária pode, fundamentadamente, dar ou ordenar ou permitir que seja dado 
conhecimento a determinadas pessoas do conteúdo de acto ou de documento em segredo de justiça, se 
tal não puser em causa a investigação e se afigurar: 

a) Conveniente ao esclarecimento da verdade; ou 
b) Indispensável ao exercício de direitos pelos interessados. 
10 - As pessoas referidas no número anterior são identificadas no processo, com indicação do acto ou 

documento de cujo conteúdo tomam conhecimento e ficam, em todo o caso, vinculadas pelo segredo 
de justiça. 

11 - A autoridade judiciária pode autorizar a passagem de certidão em que seja dado conhecimento 
do conteúdo de acto ou de documento em segredo de justiça, desde que necessária a processo de 
natureza criminal ou à instrução de processo disciplinar de natureza pública, bem como à dedução do 
pedido de indemnização civil. 

12 - Se o processo respeitar a acidente causado por veículo de circulação terrestre, a autoridade 
judiciária autoriza a passagem de certidão: 

a) Em que seja dado conhecimento de acto ou documento em segredo de justiça, para os fins 
previstos na última parte do número anterior e perante requerimento fundamentado no disposto na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 72.º; 

b) Do auto de notícia do acidente levantado por entidade policial, para efeitos de composição 
extrajudicial de litígio em que seja interessada entidade seguradora para a qual esteja transferida a 
responsabilidade civil. 

13 - O segredo de justiça não impede a prestação de esclarecimentos públicos pela autoridade 
judiciária, quando forem necessários ao restabelecimento da verdade e não prejudicarem a 
investigação: 

a) A pedido de pessoas publicamente postas em causa; ou 
b) Para garantir a segurança de pessoas e bens ou a tranquilidade pública. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 86.º 
(Publicidade do processo e segredo de justiça) 
1 - O processo penal é, sob pena de nulidade, público a partir da decisão instrutória ou, se a instrução não tiver lugar, do 
momento em que já não pode ser requerida, vigorando até qualquer desses momentos o segredo de justiça. 
2 - A publicidade do processo implica, nos termos definidos pela lei e, em especial, pelos artigos seguintes, os direitos de: 
a) Assistência, pelo público em geral, à realização dos actos processuais; 
b) Narração dos actos processuais, ou reprodução dos seus termos, pelos meios de comunicação social; 
c) Consulta do auto e obtenção de cópias, extractos e certidões de quaisquer partes dele. 
3 - O segredo de justiça vincula todos os participantes processuais, bem como as pessoas que, por qualquer título, tiverem 
tomado contacto com o processo e conhecimento de elementos a ele pertencentes, e implica as proibições de: 
a) Assistência à prática ou tomada de conhecimento do conteúdo de acto processual a que não tenham o direito ou o 
dever de assistir; 
b) Divulgação da ocorrência de acto processual ou dos seus termos, independentemente do motivo que presidir a tal 
divulgação. 
4 - Pode, todavia, a autoridade judiciária que preside à fase processual respectiva dar ou ordenar ou permitir que seja 
dado conhecimento a determinadas pessoas do conteúdo de acto ou de documento em segredo de justiça, se tal se 
afigurar conveniente ao esclarecimento da verdade. 
5 - As pessoas referidas no número anterior ficam, em todo o caso, vinculadas pelo segredo de justiça. 
6 - A autoridade judiciária pode autorizar a passagem de certidão em que seja dado conhecimento do conteúdo do acto 
ou do documento em segredo de justiça na medida estritamente necessária à dedução em separado de pedido de 
indemnização civil. 

- Lei n.º 57/91, de 13/08 
Artigo 86.º 
[...] 
7 - Para os fins do número anterior e perante requerimento fundado no disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 72.º, a 
autoridade judiciária autorizará a passagem de certidão em que seja dado conhecimento do acto ou do documento em 
segredo de justiça, sempre que o processo respeite a acidente causado por veículo de circulação terrestre. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Texto publicado: 
Artigo 86.º 
[...] 
1 - O processo penal é, sob pena de nulidade, público, a partir da decisão instrutória ou, se a instrução não tiver lugar, do 
momento em que já não pode ser requerida. O processo é público a partir do recebimento do requerimento a que se refere 
o artigo 287.º, n.º 1, alínea a), se a instrução for requerida apenas pelo arguido e este, no requerimento, não declarar que 
se opõe à publicidade. 
2 -... 
3 - A publicidade não abrange os dados relativos à reserva da vida privada que não constituam meios de prova. A 
autoridade judiciária especifica, por despacho, oficiosamente ou a requerimento, os elementos relativamente aos quais se 
mantém o segredo de justiça, ordenando, se for caso disso, a sua destruição ou que sejam entregues à pessoa a quem 
disserem respeito. 
4 - (Anterior n.º 3.) 
5 - (Anterior n.º 4.) 
6 - (Anterior n.º 5.) 
7 - A autoridade judiciária pode autorizar a passagem de certidão em que seja dado conhecimento do conteúdo de acto ou 
de documento em segredo de justiça, desde que necessária a processo de natureza criminal ou à instrução de processo 
disciplinar de natureza pública, bem como à dedução do pedido de indemnização civil. 
8 - Se o processo respeitar a acidente causado por veículo de circulação terrestre, a autoridade judiciária autoriza a 
passagem de certidão: 
a) Em que seja dado conhecimento de acto ou documento em segredo de justiça, para os fins previstos na última parte do 
número anterior e perante requerimento fundamentado no disposto no artigo 72.º, n.º 1, alínea a); 
b) Do auto de notícia do acidente levantado por entidade policial para efeitos de composição extrajudicial de litígio em 
que seja interessada entidade seguradora para a qual esteja transferida a responsabilidade civil. 
9 - O segredo de justiça não prejudica a prestação de esclarecimentos públicos: 
a) Quando necessários ao restabelecimento da verdade e sem prejuízo para a investigação, a pedido de pessoas 
publicamente postas em causa; 
b) Excepcionalmente, nomeadamente em casos de especial repercussão pública, quando e na medida do estritamente 
necessário para a reposição da verdade sobre factos publicamente divulgados, para garantir a segurança de pessoas e 
bens e para evitar perturbação da tranquilidade pública. 
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas): 
Artigo 86.º 
Publicidade do processo e segredo de justiça 
1 - O processo penal é, sob pena de nulidade, público, a partir da decisão instrutória ou, se a instrução não tiver lugar, do 
momento em que já não pode ser requerida. O processo é público a partir do recebimento do requerimento a que se refere 
o artigo 287.º, n.º 1, alínea a), se a instrução for requerida apenas pelo arguido e este, no requerimento, não declarar que 
se opõe à publicidade. 
2 - A publicidade do processo implica, nos termos definidos pela lei e, em especial, pelos artigos seguintes, os direitos de: 
a) Assistência, pelo público em geral, à realização dos actos processuais; 
b) Narração dos actos processuais, ou reprodução dos seus termos, pelos meios de comunicação social; 
c) Consulta do auto e obtenção de cópias, extractos e certidões de quaisquer partes dele. 
3 - A publicidade não abrange os dados relativos à reserva da vida privada que não constituam meios de prova. A 
autoridade judiciária especifica, por despacho, oficiosamente ou a requerimento, os elementos relativamente aos quais se 
mantém o segredo de justiça, ordenando, se for caso disso, a sua destruição ou que sejam entregues à pessoa a quem 
disserem respeito. 
4 - O segredo de justiça vincula todos os participantes processuais, bem como as pessoas que, por qualquer título, 
tiverem tomado contacto com o processo e conhecimento de elementos a ele pertencentes, e implica as proibições de: 
a) Assistência à prática ou tomada de conhecimento do conteúdo de acto processual a que não tenham o direito ou o 
dever de assistir; 
b) Divulgação da ocorrência de acto processual ou dos seus termos, independentemente do motivo que presidir a tal 
divulgação. 
5 - Pode, todavia, a autoridade judiciária que preside à fase processual respectiva dar ou ordenar ou permitir que seja 
dado conhecimento a determinadas pessoas do conteúdo de acto ou de documento em segredo de justiça, se tal se 
afigurar conveniente ao esclarecimento da verdade. 
6 - As pessoas referidas no número anterior ficam, em todo o caso, vinculadas pelo segredo de justiça. 
7 - A autoridade judiciária pode autorizar a passagem de certidão em que seja dado conhecimento do conteúdo de acto ou 
de documento em segredo de justiça, desde que necessária a processo de natureza criminal ou à instrução de processo 
disciplinar de natureza pública, bem como à dedução do pedido de indemnização civil. 
8 - Se o processo respeitar a acidente causado por veículo de circulação terrestre, a autoridade judiciária autoriza a 
passagem de certidão: 
a) Em que seja dado conhecimento de acto ou documento em segredo de justiça, para os fins previstos na última parte do 
número anterior e perante requerimento fundamentado no disposto no artigo 72.º, n.º 1, alínea a); 
b) Do auto de notícia do acidente levantado por entidade policial, para efeitos de composição extra-judicial de litígio em 
que seja interessada entidade seguradora para a qual esteja transferida a responsabilidade civil. 
9 - O segredo de justiça não prejudica a prestação de esclarecimentos públicos: 
a) Quando necessários ao restabelecimento da verdade e sem prejuízo para a investigação, a pedido de pessoas 
publicamente postas em causa; 
b) Excepcionalmente, nomeadamente em casos de especial repercussão pública, quando e na medida do estritamente 
necessário para a reposição da verdade sobre factos publicamente divulgados, para garantir a segurança de pessoas e 
bens e para evitar perturbação da tranquilidade pública. 

- Lei n. 48/2007, de 29/08 
Texto publicado: 
Artigo 86.º 
[...] 
1 - O processo penal é, sob pena de nulidade, público, ressalvadas as excepções previstas na Lei. 
2 - O juiz de instrução pode, mediante requerimento do arguido, do assistente ou do ofendido e ouvido o Ministério 
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Público, determinar, por despacho irrecorrível, a sujeição do processo, durante a fase de inquérito, a segredo de justiça, 
quando entenda que a publicidade prejudica os direitos daqueles sujeitos ou participantes processuais. 
3 - Sempre que o Ministério Público entender que os interesses da investigação ou os direitos dos sujeitos processuais o 
justifiquem, pode determinar a aplicação ao processo, durante a fase de inquérito, do segredo de justiça, ficando essa 
decisão sujeita a validação pelo juiz de instrução no prazo máximo de setenta e duas horas. 
4 - No caso de o processo ter sido sujeito, nos termos do número anterior, a segredo de justiça, o Ministério Público, 
oficiosamente ou mediante requerimento do arguido, do assistente ou do ofendido, pode determinar o seu levantamento 
em qualquer momento do inquérito. 
5 - No caso de o arguido, o assistente ou o ofendido requererem o levantamento do segredo de justiça, mas o Ministério 
Público não o determinar, os autos são remetidos ao juiz de instrução para decisão, por despacho irrecorrível. 
6 - (Anterior n.º 2.) 
7 - (Anterior n.º 3.) 
8 - O segredo de justiça vincula todos os sujeitos e participantes processuais, bem como as pessoas que, por qualquer 
título, tiverem tomado contacto com o processo ou conhecimento de elementos a ele pertencentes, e implica as proibições 
de: 
a) Assistência à prática ou tomada de conhecimento do conteúdo de acto processual a que não tenham o direito ou o 
dever de assistir; 
b) Divulgação da ocorrência de acto processual ou dos seus termos, independentemente do motivo que presidir a tal 
divulgação. 
9 - A autoridade judiciária pode, fundamentadamente, dar ou ordenar ou permitir que seja dado conhecimento a 
determinadas pessoas do conteúdo de acto ou de documento em segredo de justiça, se tal não puser em causa a 
investigação e se afigurar: 
a) Conveniente ao esclarecimento da verdade; ou 
b) Indispensável ao exercício de direitos pelos interessados. 
10 - (Anterior n.º 6.) 
11 - (Anterior n.º 7.) 
12 - (Anterior n.º 8.) 
13 - O segredo de justiça não impede a prestação de esclarecimentos públicos pela autoridade judiciária, quando forem 
necessários ao restabelecimento da verdade e não prejudicarem a investigação: 
a) A pedido de pessoas publicamente postas em causa; ou 
b) Para garantir a segurança de pessoas e bens ou a tranquilidade pública. 
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas): 
Artigo 86.º 
Publicidade do processo e segredo de justiça 
1 - O processo penal é, sob pena de nulidade, público, ressalvadas as excepções previstas na lei. 
2 - O juiz de instrução pode, mediante requerimento do arguido, do assistente ou do ofendido e ouvido o Ministério 
Público, determinar, por despacho irrecorrível, a sujeição do processo, durante a fase de inquérito, a segredo de justiça, 
quando entenda que a publicidade prejudica os direitos daqueles sujeitos ou participantes processuais. 
3 - Sempre que o Ministério Público entender que os interesses da investigação ou os direitos dos sujeitos processuais o 
justifiquem, pode determinar a aplicação ao processo, durante a fase de inquérito, do segredo de justiça, ficando essa 
decisão sujeita a validação pelo juiz de instrução no prazo máximo de setenta e duas horas. 
4 - No caso de o processo ter sido sujeito, nos termos do número anterior, a segredo de justiça, o Ministério Público, 
oficiosamente ou mediante requerimento do arguido, do assistente ou do ofendido, pode determinar o seu levantamento 
em qualquer momento do inquérito. 
5 - No caso de o arguido, o assistente ou o ofendido requererem o levantamento do segredo de justiça, mas o Ministério 
Público não o determinar, os autos são remetidos ao juiz de instrução para decisão, por despacho irrecorrível. 
6 - A publicidade do processo implica, nos termos definidos pela lei e, em especial, pelos artigos seguintes, os direitos de: 
a) Assistência, pelo público em geral, à realização dos actos processuais; 
b) Narração dos actos processuais, ou reprodução dos seus termos, pelos meios de comunicação social; 
c) Consulta do auto e obtenção de cópias, extractos e certidões de quaisquer partes dele. 
7 - A publicidade não abrange os dados relativos à reserva da vida privada que não constituam meios de prova. A 
autoridade judiciária especifica, por despacho, oficiosamente ou a requerimento, os elementos relativamente aos quais 
se mantém o segredo de justiça, ordenando, se for caso disso, a sua destruição ou que sejam entregues à pessoa a quem 
disserem respeito. 
8 - O segredo de justiça vincula todos os sujeitos e participantes processuais, bem como as pessoas que, por qualquer 
título, tiverem tomado contacto com o processo ou conhecimento de elementos a ele pertencentes, e implica as proibições 
de: 
a) Assistência à prática ou tomada de conhecimento do conteúdo de acto processual a que não tenham o direito ou o 
dever de assistir; 
b) Divulgação da ocorrência de acto processual ou dos seus termos, independentemente do motivo que presidir a tal 
divulgação. 
9 - A autoridade judiciária pode, fundamentadamente, dar ou ordenar ou permitir que seja dado conhecimento a 
determinadas pessoas do conteúdo de acto ou de documento em segredo de justiça, se tal não puser em causa a 
investigação e se afigurar: 
a) Conveniente ao esclarecimento da verdade; ou 
b) Indispensável ao exercício de direitos pelos interessados. 
10 - As pessoas referidas no número anterior ficam, em todo o caso, vinculadas pelo segredo de justiça. 
11 - A autoridade judiciária pode autorizar a passagem de certidão em que seja dado conhecimento do conteúdo de acto 
ou de documento em segredo de justiça, desde que necessária a processo de natureza criminal ou à instrução de 
processo disciplinar de natureza pública, bem como à dedução do pedido de indemnização civil. 
12 - Se o processo respeitar a acidente causado por veículo de circulação terrestre, a autoridade judiciária autoriza a 
passagem de certidão: 
a) Em que seja dado conhecimento de acto ou documento em segredo de justiça, para os fins previstos na última parte do 
número anterior e perante requerimento fundamentado no disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 72.º; 
b) Do auto de notícia do acidente levantado por entidade policial, para efeitos de composição extrajudicial de litígio em 
que seja interessada entidade seguradora para a qual esteja transferida a responsabilidade civil. 
13 - O segredo de justiça não impede a prestação de esclarecimentos públicos pela autoridade judiciária, quando forem 
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necessários ao restabelecimento da verdade e não prejudicarem a investigação: 
a) A pedido de pessoas publicamente postas em causa; ou 
b) Para garantir a segurança de pessoas e bens ou a tranquilidade pública. 

- Lei n.º 26/2010, de 30/08  
Artigo 86.º 
[...] 
6 -... 
a) Assistência, pelo público em geral, à realização do debate instrutório e dos actos processuais na fase de julgamento; 
10 - As pessoas referidas no número anterior são identificadas no processo, com indicação do acto ou documento de cujo 
conteúdo tomam conhecimento e ficam, em todo o caso, vinculadas pelo segredo de justiça. 
 

2- Acórdãos do TC 
 

412/2011, 372/2011, 352/2011, 329/2011, 328/2011, 275/2011, 234/2011, 110/2009 
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 86.º, n.º 3, do CPP, na redacção da Lei n.º 48/2007, de 29 de 

Agosto, no segmento em que exige que o Juiz de Instrução valide a decisão do Ministério Público de sujeição de processo 
crime, durante a fase de inquérito, a segredo de justiça. 

Extracto da fundamentação: 
Na reforma do CPP levada a cabo pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, com alguma surpresa, procedeu-se a uma 

alteração radical do regime do conhecimento do processo na fase de inquérito (pode ler-se um relato pormenorizado dos 
trabalhos preparatórios desta reforma nessa matéria e a indicação de bibliografia e jurisprudência sobre o tema no Acórdão 
n.º 428/08, deste Tribunal, acessível no site www.tribunalconstitucional.pt), passando a regra da publicidade a vigorar em 
todas as fases do processo penal, quando, anteriormente, ela só valia a partir da decisão instrutória ou, quando ela não 
tivesse lugar, a partir do momento em que já não pudesse ser requerida (artigo 86.º, n.º 1, do CPP, depois e antes da 
redacção introduzida pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto). Onde a regra era o segredo e a publicidade a excepção, após a 
referida alteração legislativa, a regra passou a ser a publicidade e o segredo a excepção. 

A publicidade do inquérito implica, em traços gerais: 
- a possibilidade de consulta do auto e obtenção de cópias, extractos e certidões de qualquer parte dele, pelo arguido, o 

assistente, o ofendido, o lesado, o responsável civil, ou qualquer pessoa que nisso revelar interesse legítimo, mediante 
requerimento dirigido ao Ministério Público, podendo essa consulta ser efectuada, pelos intervenientes no processo, 
gratuitamente, fora da secretaria, devendo o despacho que a autorizar fixar o prazo para o efeito (artigo 86.º, n.º 6, alínea 
c), 89.º, n.º 1 e 4, e 90.º, n.º 1, do CPP). 

- a possibilidade de narração circunstanciada dos actos processuais, ou reprodução dos seus termos, pelos meios de 
comunicação social, dentro dos limites da lei (artigo 86.º, n.º 6, alínea b) e 88.º, n.º 1, do CPP), não sendo, contudo, 
autorizada: a reprodução de peças processuais ou de documentos incorporados no processo, salvo se tiverem sido obtidos 
mediante certidão solicitada com menção do fim a que se destina, ou se para tal tiver havido autorização expressa do 
Ministério Público (artigo 88.º, n.º 2, alínea a), do CPP); a publicação, por qualquer meio, da identidade de vítimas de crimes 
de tráfico de pessoas, contra a liberdade e autodeterminação sexual, a honra ou a reserva da vida privada, excepto se a 
vítima consentir expressamente na revelação da sua identidade ou se o crime for praticado através de órgão de 
comunicação social (artigo 88.º, n.º 2, alínea c), do CPP); a publicação, por qualquer meio, de conversações ou 
comunicações interceptadas no âmbito de um processo se os intervenientes não tiverem expressamente consentido (artigo 
88.º, n.º 4, do CPP); os dados relativos à reserva da vida privada que não constituam meio de prova (artigo 86.º, n.º 7, do 
CPP); a referida narração dos actos processuais, quando, a requerimento de interessado, o juiz de instrução a proíba, com 
fundamento em factos ou circunstâncias que façam presumir que a publicidade causaria grave dano à dignidade das 
pessoas e à moral pública (artigos 88.º, n.º 3, e 87.º, n.º 2, do CPP). 

Note-se que a assistência pelo público à realização do actos processuais, prevista na redacção da Lei n.º 48/2007, de 29 
de Agosto (artigo 86.º, n.º 6, alínea a), do CPP), que instituiu a regra da publicidade em todas as fases do processo penal, 
como uma das suas dimensões, foi restringida pela Lei n.º 26/2010, de 30 de Agosto, apenas à realização do debate 
instrutório e dos actos processuais na fase de julgamento, pelo que deixou de ter qualquer aplicação na fase de inquérito. 

Nos termos do novo regime, a regra da publicidade do inquérito só pode ser afastada pelo juiz de instrução, a 
requerimento do arguido, do assistente ou do ofendido, que determinará a sujeição do processo a segredo de justiça, 
quando entenda que a publicidade prejudica os direitos daqueles sujeitos ou participantes processuais (artigo 86.º, n.º 2, do 
CPP), ou por iniciativa do Ministério Público, quando os interesses da investigação ou os direitos dos sujeitos processuais o 
justifiquem (artigo 86.º, n.º 3, 1.ª parte, do CPP). 

Mas, nesta última hipótese, a decisão do Ministério Público só operará se for validada pelo juiz de instrução criminal 
(artigo 86.º, n.º 3, 2.ª parte, do CPP). 

Foi esta exigência que a decisão recorrida, apoiando-se na opinião de Paulo Pinto de Albuquerque (em “Comentário do 
Código de Processo Penal, à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem”, pág. 242, 
nota 11, da 2.ª ed., da Universidade Católica Editora) considerou violar a determinação constitucional das funções do juiz de 
instrução criminal e do Ministério Público e a estrutura acusatória do processo penal imposta pela Constituição, tendo, por 
isso, recusado a sua aplicação. 

Já Leal Henriques e Simas Santos (em Código de Processo Penal anotado, pág. 573, da 3.ª ed., do Rei dos Livros) haviam 
feito notar que esta intervenção do juiz de instrução se situava fora e para além da matriz constitucional do processo penal; 
enquanto Henriques Gaspar (em “As reformas penal e processual penal, um (outro) olhar por entre as normas”, na Revista 
de Economia e Direito, da UAL, Vol. XII, n.º 2 e XIII, n.º 1, pág. 343 e seg.), se limitava a comentar que essa intervenção não 
fazia qualquer sentido; e Frederico da Costa Pinto (em “Publicidade e segredo na última revisão do Código de Processo 
Penal”, na Revista do CEJ, pág. 26, do n.º 9) a acusava de ser um corpo estranho e desnecessário, face às funções do juiz de 
instrução criminal no processo penal português, e uma fonte de litigância e de problemas jurídicos complexos, 
nomeadamente em sede de recursos. 

Por outro lado, Germano Marques da Silva (em “Curso de Processo Penal”, II vol., pág. 29-30, da 4.ª ed., da Verbo) 
sustentou que, a partir do momento em que a publicidade do inquérito é a regra em todo o processo penal, nada obsta, até 
se impõe, que a sua restrição só possa ser determinada pelo juiz de instrução; Pedro Vaz Patto (em “O regime do segredo de 
justiça no Código de Processo Penal revisto”, na Revista do CEJ, pág. 47, do n.º 9), realçando que o juiz nesta situação deve 
ponderar a eventual violação dos direitos de defesa do arguido, apelou ao bom senso na sua aplicação; Ribeiro de Faria (em 
“Publicidade e justiça criminal”, na R.F.D.U.P., Ano IV (2007), pág. 147) considerou que a atribuição da decisão do fecho da 
publicidade a um juiz é a preferível quando se entreolha a questão à luz da defesa dos direitos fundamentais, embora 
esbarre com a lógica que concede a titularidade da acção penal ao Ministério Público; e Sandra Oliveira e Silva (em “O 
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segredo de justiça no horizonte da reforma do Código de Processo Penal. Algumas reflexões”, em “Estudos em homenagem 
ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias”, vol. III, pág. 1185-1186) defendeu que o Juiz de Instrução Criminal nesta 
intervenção deve reconduzir a sua acção a uma tarefa de ponderação dos interesses em conflito – os direitos de defesa do 
arguido e a eficácia da investigação criminal – não discretando sobre este último interesse e reconduzindo-se à sua função 
de juiz das liberdades. 

O Tribunal Constitucional já se pronunciou, no Acórdão n.º 110/2009 (em ATC, 74.º vol., pág. 481), sobre esta questão, 
não julgando inconstitucional a norma sob fiscalização. 

[…] 
O acto aqui em causa é o da colocação do processo penal, em fase de inquérito, em segredo de justiça. 
A aplicação do segredo de justiça nesta fase implica as proibições: 
- de assistência à prática ou tomada de conhecimento do conteúdo de acto processual a que não tenham o direito ou 

dever de assistir (artigo 86.º, n.º 8, alínea a), do CPP); 
- divulgação da ocorrência de acto processual ou dos seus termos, independentemente do motivo que presidir a tal 

divulgação (artigo 86.º, n.º 8, alínea b), do CPP). 
O segredo de justiça vincula todos os sujeitos e participantes processuais, bem como as pessoas que, por qualquer título, 

tiverem tomado contacto com o processo ou conhecimento de elementos a ele pertencentes (artigo 86.º, n.º 8, 1.ª parte, do 
CPP). 

Contudo, o regime do segredo de justiça contempla as seguintes excepções: 
- a autoridade judiciária pode, fundamentadamente, dar ou ordenar ou permitir que seja dado conhecimento a 

determinadas pessoas do conteúdo de acto ou de documento em segredo de justiça, se tal não puser em causa a 
investigação e se afigurar conveniente ao esclarecimento da verdade ou indispensável ao exercício de direitos pelos 
interessados, ficando essas pessoas vinculadas pelo segredo de justiça (artigo 86.º, n.º 9 e 10, do CPP). 

- a autoridade judiciária pode autorizar a passagem de certidão em que seja dado conhecimento do conteúdo de acto ou 
de documento em segredo de justiça, desde que necessária a processo de natureza criminal ou à instrução de processo 
disciplinar de natureza pública, bem como à dedução do pedido de indemnização civil (artigo 86.º, n.º 11, do CPP). 

- se o processo respeitar a acidente causado por veículo de circulação terrestre, a autoridade judiciária autoriza a 
passagem de certidão em que seja dado conhecimento de acto ou documento em segredo de justiça, para os fins previstos 
na última parte do número anterior e perante requerimento fundamentado no disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 72.º, 
ou do auto de notícia do acidente levantado por entidade policial, para efeitos de composição extrajudicial de litígio em que 
seja interessada entidade seguradora para a qual esteja transferida a responsabilidade civil (artigo 86.º, n.º 12, do CPP). 

- o segredo de justiça não impede a prestação de esclarecimentos públicos pela autoridade judiciária, quando forem 
necessários ao restabelecimento da verdade e não prejudicarem a investigação, a pedido de pessoas publicamente postas 
em causa ou para garantir a segurança de pessoas e bens ou a tranquilidade pública (artigo 86.º, n.º 13, do CPP). 

- o arguido, o assistente, o ofendido, o lesado e o responsável civil podem consultar, mediante requerimento, o processo 
ou elementos dele constantes, bem como obter os correspondentes extractos, cópias ou certidões, salvo quando, o 
Ministério Público a isso se opuser por considerar, fundamentadamente, que pode prejudicar a investigação ou os direitos 
dos participantes processuais ou das vítimas, sendo então o requerimento de consulta presente ao juiz de instrução criminal, 
que decide por despacho irrecorrível (artigo 89.º, n.º 1 e 2, do CPP). Os autos ou as partes dos autos a que o arguido, o 
assistente, o ofendido, o lesado e o responsável civil devam ter acesso são depositados na secretaria, por fotocópia e em 
avulso, sem prejuízo do andamento do processo, e persistindo para todos o dever de guardar segredo de justiça (artigo 89.º, 
n.º 3, do CPP). 

Este regime restritivo do conhecimento e divulgação do conteúdo do processo penal em fase de inquérito, imposto pelo 
segredo de justiça, implica necessariamente limitações a outros direitos fundamentais que neste domínio também se fazem 
sentir. 

Na verdade, como é sabido, na temática do segredo de justiça em processo penal, confluem finalidades 
irremediavelmente conflituantes que o legislador deve procurar harmonizar, na medida do possível, através duma 
compressão dos direitos em conflito, proporcionalmente distribuída. 

De um lado, alinham-se a garantia de uma investigação da notícia do crime que não corra o risco de ser perturbada, ou 
mesmo irremediavelmente prejudicada, por factores anómalos, como forma de realização da justiça e da descoberta da 
verdade material; a protecção da presunção de inocência do arguido, que é também uma forma de lhe garantir o direito ao 
bom nome e reputação; a segurança e tranquilidade das vítimas, testemunhas e seus familiares, expostas a retaliações e 
ameaças; e ainda a protecção da reserva da vida privada de todos aqueles que são mencionados no processo. 

Do outro lado, avultam a necessidade de transparência do exercício do poder judicial, como característica essencial de um 
Estado democrático, que permita o seu controlo popular e garanta a sua independência e imparcialidade; o direito de 
defesa do arguido, cujo exercício efectivo exige o conhecimento do processo; o direito de acesso à informação contida nos 
autos pelos cidadãos em geral e pela comunicação social; e ainda o direito de informar da comunicação social, enquanto 
liberdade de expressão qualificada. 

[…] 
O acto de sujeição de um processo penal ao regime do segredo de justiça em fase de inquérito, é, pois, um acto que 

afecta negativamente vários direitos, liberdades e garantias constitucionalmente protegidos, pelo que a intervenção do 
Juiz de Instrução Criminal na sua prática nunca pode ser encarada como uma intromissão na direcção do inquérito 
violadora duma alegada reserva funcional do Ministério Público, uma vez que se situa precisamente numa área em que o 
artigo 32.º, n.º 4, da Constituição, exige a sua intervenção. 

Por estas razões, mesmo que se aceite a consagração constitucional dessa reserva ao Ministério Público, o que não temos 
por seguro, o disposto no artigo 86.º, n.º 3, do CPP, na redacção da Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, no segmento em que 
exige que o Juiz de Instrução Criminal valide a decisão do Ministério Público de sujeição de processo crime, durante a fase de 
inquérito, a segredo de justiça, não se revela violador de qualquer parâmetro constitucional. 

 
428/2008 
Julga inconstitucional, por violação do artigo 20.º, n.º 3, da CRP, a interpretação do artigo 89.º, n.º 6, do CPP, na 

redacção dada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, segundo a qual é permitida e não pode ser recusada ao arguido, 
antes do encerramento do inquérito a que foi aplicado o segredo de justiça, a consulta irrestrita de todos os elementos 
do processo, neles incluindo dados relativos à reserva da vida privada de outras pessoas, abrangendo elementos 
bancários e fiscais sujeitos a segredo profissional, sem que tenha sido concluída a sua análise em termos de poder ser 
apreciado o seu relevo e utilização como prova, ou, pelo contrário, a sua destruição ou devolução, nos termos do n.º 7 do 
artigo 86.º do CPP. 

Extracto da fundamentação: 
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A regulação do segredo de justiça em processo penal – quer na vertente interna, respeitando aos participantes 
processuais directamente envolvidos na concreta relação processual, quer na vertente externa, reportado à generalidade 
das pessoas, estranhas a essa relação processual – convoca, com particular acuidade, “a tarefa de concordância prática das 
finalidades, irremediavelmente conflituantes, apontadas ao processo penal: a realização da justiça e a descoberta da 
verdade material, a protecção perante o Estado dos direitos fundamentais das pessoas e o restabelecimento, tão rápido 
quanto possível, da paz jurídica posta em causa pelo crime e a consequente reafirmação da validade da norma violada” 
(Maria João Antunes, “O segredo de justiça e o direito de defesa do arguido sujeito a medida de coacção”, em Liber 
Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra, 2003, pp. 1237‑1268). 

[…] 
Quanto à fase da instrução, a opção originária do CPP de 1987 de a subordinar, em regra, ao princípio do segredo (o 

processo só era público a partir da decisão instrutória ou até ao momento em que a instrução já não podia ser requerida – 
n.º 1 do artigo 86.º, na versão inicial), foi atenuada, na revisão de 1998, com a permissão da publicidade do processo se a 
instrução tivesse sido requerida apenas pelo arguido e este, no requerimento, não declarasse que se opunha à publicidade. 
Tratando‑se de fase de controlo judicial da decisão final tomada no inquérito, em que, por isso, a manutenção do segredo já 
não era exigida por preocupações de eficácia da investigação, entendeu‑se que, se a instrução tivesse sido requerida pelo 
assistente (ou pelo assistente e pelo arguido), o que pressupunha que já fora proferida uma decisão de não acusação (pelo 
menos parcial) do Ministério Público, a preservação do princípio da presunção de inocência do arguido legitimava a 
continuação do segredo; diversamente, se a instrução fosse requerida apenas pelo arguido, o que pressupunha a dedução 
de uma acusação, compreender‑se‑ia que lhe fosse facultada a opção entre a publicidade (se entendesse que ela 
propiciaria mais eficácia à sua defesa, que compensasse a perda de privacidade) e a continuação do segredo (se o juízo de 
ponderação levasse a resultado oposto). 

Quanto à fase do inquérito, sempre foi entendimento que nela se impunha a derrogação do princípio da publicidade, 
“importando salientar que esta derrogação está até constitucionalmente legitimada, a partir das alterações introduzidas 
pela Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro, uma vez que o artigo 20.º, n.º 3, da CRP passou a prever que «a lei 
define e assegura a adequada protecção do segredo de justiça»”, como salienta Maria João Antunes (estudo citado, p. 
1244), que acrescenta: 

“Justifica-se aquela derrogação tendo em conta que o inquérito compreende o conjunto de diligências que visam 
investigar a existência de um crime, determinar os seus agentes e a responsabilidade deles e descobrir e recolher as provas, 
em ordem à decisão sobre a submissão (ou não) da causa a julgamento, sendo praticados os actos e assegurados os meios 
de prova necessários à realização destas finalidades (artigos 262.º, n.º 1, e 267.º do CPP); que esta é uma fase cuja abertura 
depende da mera aquisição da notícia do crime (artigos 241.º e 262.º, n.º 2, do CPP); e tendo, ainda, em conta que é só no 
momento do encerramento do inquérito que é feita uma avaliação no sentido de saber se foram recolhidos indícios 
suficientes de se ter verificado crime e de quem foi o seu agente, se foi recolhida prova bastante de se não ter verificado 
crime, de o arguido não o ter praticado a qualquer título ou de ser legalmente inadmissível o procedimento ou se não foi 
possível obter indícios suficientes da verificação do crime ou de quem foram os seus agentes (artigos 276.º, 277.º e 283.º do 
CPP). Numa palavra, esta é uma fase em que para a realização da justiça e a descoberta da verdade material importa 
assegurar uma investigação da notícia do crime que não corra o risco de ser perturbada, ou mesmo irremediavelmente 
prejudicada, por factores exteriores à administração da justiça penal, ao mesmo tempo que importa tutelar de forma 
efectiva a presunção de inocência do arguido, o que é também uma forma de lhe garantir o direito ao bom nome e 
reputação (artigos 26.º, n.º 1, da CRP e 180.º do Código Penal), numa fase processual onde vale, por excelência, o 
mandamento constitucional de que todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de 
condenação (artigo 32.º, n.º 2, da CRP). No inquérito, o princípio da publicidade é derrogado por ser outra a forma como se 
procede à concordância prática das finalidades processuais conflituantes e por ser também outra a forma como se 
concretiza a ponderação dos direitos conflituantes que engrossam o catálogo dos direitos dos cidadãos que cabe ao 
processo penal salvaguardar. Uma outra forma que é ditada, num caso, pelo êxito da investigação da notícia do crime, 
especialmente no que diz respeito à aquisição e à conservação da prova e, noutro, por o princípio da presunção de inocência 
do arguido valer em termos absolutos.” 

Também Frederico de Lacerda da Costa Pinto (“Segredo de justiça e acesso ao processo”, em Jornadas de Direito 
Processual Penal e Direitos Fundamentais, Coimbra, 2004, pp. 67‑98), após demonstrar que a natureza tendencialmente 
secreta da fase do inquérito e a natureza tendencialmente pública da fase do julgamento se compreende em função dos 
propósitos e das finalidades de cada uma dessas fases, salienta que “a vigência do segredo de justiça nas fases preliminares 
do processo penal é plurisignificativa no plano axiológico: trata-se, por um lado, de um mecanismo destinado a garantir a 
efectividade social do princípio da presunção de inocência do arguido, durante fases processuais que ainda estão 
cronologicamente distantes do julgamento, julgamento esse que pode, inclusivamente, nem vir a ter lugar por força dum 
arquivamento do processo (artigo 277.º) ou duma não pronúncia (artigo 308.º, n.º 1, in fine); noutro plano, é uma forma de 
garantir condições de eficiência da investigação e de preservação de possíveis meios de prova, quer a prova obtida quer a 
eventual prova a obter; finalmente, como variante específica deste último aspecto, o segredo de justiça pode assumir 
igualmente uma função de garantia para pessoas que intervêm no processo – em particular as vítimas e as testemunhas – 
que, de outra forma, poderiam ficar numa fase preliminar do processo expostas a retaliações e vinganças de arguidos ou 
pessoas que lhes sejam próximas”. 

O carácter predominantemente secreto da fase do inquérito não obstava, porém, como os citados autores sublinham e a 
jurisprudência deste Tribunal proclamou, ao acesso do arguido aos elementos de prova sempre que tal acesso se mostrasse 
necessário para a eficácia da defesa dos seus direitos nessa fase, designadamente para contraditar – e, sendo caso, 
impugnar – a necessidade da aplicação de medidas de coacção, nomeadamente a sujeição a prisão preventiva. No Acórdão 
n.º 416/2003, retomando doutrina já expressa no Acórdão n.º 121/97, teve-se por constitucionalmente intolerável que se 
considerasse sempre e em quaisquer circunstâncias interdito o acesso aos elementos probatórios que foram determinantes 
para a imputação dos factos, para a ordem de detenção e para a proposta de aplicação da medida de coacção de prisão 
preventiva, com alegação de potencial prejuízo para a investigação, protegida pelo segredo de justiça, sem que se 
procedesse, em concreto, a uma análise do conteúdo desses elementos de prova e à ponderação, também em concreto, 
entre, por um lado, o prejuízo que a sua revelação pudesse causar à investigação e, por outro lado, o prejuízo que a sua 
ocultação pudesse causar à defesa do arguido. 

Foi neste quadro legal, jurisprudencial e doutrinal (cf., ainda, Maria da Assunção A. Esteves, “A jurisprudência do Tribunal 
Constitucional relativa ao segredo de justiça”, em O Processo Penal em Revisão, Lisboa, 1998, pp. 123‑131; Luís Manuel 
Teles de Menezes Leitão, “O segredo de justiça em processo penal”, em Estudos Comemorativos do 150.º Aniversário do 
Tribunal da Boa‑Hora, Lisboa, 1995, pp. 223‑234; Paulo Dá Mesquita, “O segredo do inquérito penal – Uma leitura 
jurídico‑constitucional”, Direito e Justiça, ano XIV, tomo 2, 2000, pp. 47‑134; Germano Marques da Silva, “O segredo de 
justiça – Perspectiva político‑jurídica da sua relevância no combate à criminalidade, na garantia dos direitos dos cidadãos e 
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no prestígio das instituições judiciárias”, e Henrique Pavão, “O regime do segredo de justiça no inquérito na sua vertente 
interna”, ambos em Conselho Superior da Magistratura, Balanço da Reforma da Acção Executiva – Segredo de Justiça e 
Dever de Reserva, Coimbra, 2005, pp. 75‑113 e 115‑128, respectivamente) que, no âmbito de uma anunciada revisão do 
sistema processual penal, em que um dos aspectos a reformular seria o relativo ao regime do segredo de justiça, se 
iniciaram os trabalhos que haveriam de culminar na revisão do CPP operada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto (cf. 
Agostinho Torres, “Segredo de justiça, sigilo profissional e protecção das fontes de informação – Alguns aspectos de uma 
perspectiva jurisdicional”, Polícia e Justiça – Revista do Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais, III Série, 
n.º 5, Janeiro‑Junho 2005, pp. 215‑242; Jorge Ribeiro de Faria, “Publicidade e justiça criminal”, Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade do Porto, ano IV, 2007, pp. 125‑153; Mário Ferreira Monte, “O segredo de justiça: algumas 
questões postas a propósito da anunciada alteração do seu regime”, e André Lamas Leite, “Segredo de justiça interno, 
inquérito, arguido e seus direitos de defesa”, ambos publicados em MaiaJurídica, ano IV, n.º 1, Janeiro‑Junho 2006, 
respectivamente a pp. 17‑34 e 35‑52, e o último publicado também em Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 16, n.º 
4, Outubro‑Dezembro 2006, pp. 539‑573; Maria Clara Oliveira, “Segredo de justiça – o mal amado!”, e Manuel Simas 
Santos, “O segredo de justiça”, ambos publicados em MaiaJurídica, ano IV, n.º 2, Julho‑Dezembro 2006, respectivamente a 
pp. 77‑94 e 145‑154). 

[…] 
Foi só no decurso na discussão e votação, na especialidade, dessas iniciativas legislativas, a cargo de um grupo de 

trabalho constituído no seio da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e especificamente 
na reunião final da Comissão, realizada em 18 de Julho de 2007, que foram apresentadas as propostas de alteração aos 
artigos 86.º e 89.º do CPP que acabariam por ser aprovadas, e que representaram uma alteração radical – para a qual o 
relatório da referida Comissão (DAR, II Série‑A, n.º 117, de 23 de Julho de 2007, p. 18) não fornece qualquer indicação que 
permita compreender a sua justificação (Tendo sido requerida a avocação pelo Plenário da votação, na especialidade, do 
artigo 86.º, cf. a parte correspondente do debate, a pp. 51 a 54, e da votação, a p. 56, do DAR, I Série, n.º 108, de 20 de 
Julho de 2007). 

[…] 
Tão drástica subversão da regra “natural” [na Exposição de motivos da Proposta de Lei n.º 157/ VII, que esteve na base 

da revisão do CPP de 1998, proclamou‑se: “o inquérito, em cujo âmbito se desenvolve a investigação é, por natureza, 
inquisitório e secreto”] do carácter secreto do inquérito, adoptada, sem explicitação das respectivas motivações, na última 
reunião da Comissão que procedeu à votação na especialidade dos projectos legislativos relativos à revisão do Código de 
Processo Penal, face a uma proposta de alteração apresentada, pela primeira vez, nessa ocasião, não pode ter deixado de 
causar as maiores perplexidades aos intérpretes e aplicadores do direito (para além do citado artigo de Pedro Vaz Patto, 
cf. Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, Lisboa, 2007, em especial pp. 241‑246 e 253‑262; 
Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, II vol., 4.ª edição, Lisboa, 2008, pp. 21‑42; Frederico de Lacerda da 
Costa Pinto, “Publicidade e segredo na última revisão do Código de Processo Penal”, em Estudos Comemorativos dos 10 
Anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, vol. II, Lisboa, 2008, pp. 627‑664, a publicar também no 
referido n.º 9 da Revista do CEJ, no prelo; João G. A. Simas Santos, “Processo penal – Segredo de justiça – Decisão do 
Ministério Público e validação pelo juiz de instrução”, Revista do Ministério Público, ano 29, n.º 113, Janeiro‑Março 2008, 
pp. 131‑144; Antonieta Borges, “Publicidade do processo penal e segredo de justiça – Inquérito – Aplicação do n.º 6 do 
artigo 89.º do Código de Processo Penal”, Revista do Ministério Público, ano 29, n.º 114, Abril‑Junho 2008, pp. 151‑177; 
acórdãos do Tribunal da Relação do Porto, de 27 de Fevereiro de 2008, P. 0747210, de 23 de Abril de 2008, P. 0841343, de 7 
de Maio de 2008, P. 0811925, de 28 de Maio de 2008, P. 0842007, de 4 de Junho de 2008, P. 0813660, de 11 de Junho de 
2008, P. 0842068, e de 25 de Junho de 2008, P. 0812926, em www.dgsi.pt/jtrp, e do Tribunal da Relação de Évora, de 27 de 
Dezembro de 2007, P. 3209/07‑1, em www.dgsi.pt/jtre; e Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra / Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, Monitorização da Reforma Penal – Primeiro 
Relatório Semestral, 30 de Maio de 2008, pp. 39‑47). 

[…] 
Procedendo à análise específica da norma do n.º 6 do artigo 89.º do CPP, Frederico de Lacerda da Costa Pinto 

(“Publicidade e segredo na última revisão do Código de Processo Penal”, citado, n.ºs 5 a 7 da parte IV), começa por recordar 
que “a solução do artigo 89.º, n.º 6, foi construída [no Anteprojecto e na Proposta de Lei] num contexto em que o Ministério 
Público decidia unilateralmente e sem controlo judicial do acesso ao processo, que ficaria em segredo de justiça enquanto o 
titular do inquérito não encerrasse esta fase processual. Portanto, o regime foi pensado para evitar um prolongamento 
excessivo do segredo de justiça dependente em todos os aspectos de uma única entidade – o que significava para o arguido 
a manutenção desse estatuto e para o assistente a ignorância do que estaria a ser feito, por força do regime de acesso aos 
autos”. “Ora – prossegue –, o regime mudou radicalmente com as alterações do Parlamento, pelo que a sua função 
estabilizadora dos diversos interesses em potencial conflito se encontra agora perdida e em risco de ser adulterada. No 
contexto da nova regulação do segredo de justiça e do acesso aos autos, matéria sujeita a um intenso controlo judicial, o 
regime do artigo 89.º, n.º 6, do CPP é razoavelmente desnecessário e gera mais problemas do que aqueles que resolve, 
podendo facilmente ser convertido num instrumento de boicote à investigação criminal. Por isso acho razoável insistir nas 
alterações legislativas referidas [criação no artigo 276.º de um regime de suspensão de contagem do prazo do inquérito 
quando estivessem em causa diligências a executar por terceiros, que não o Ministério Público ou os órgãos de polícia 
criminal, ou declaração da inaplicabilidade do regime à criminalidade organizada, em especial aos crimes 
económico‑financeiros, à corrupção e à criminalidade transnacional], ou mesmo ponderar a simples eliminação do preceito 
por desnecessidade da solução que consagra, porque os objectivos que visa são, no fundo, conseguidos pelos regimes de 
levantamento do segredo e de acesso aos autos, com controlo judicial: artigos 86.º, n.º 5, e 89.º, n.ºs 1 e 2, do CPP”. 

Encarando a situação criada com a formulação actual do regime do segredo de justiça no inquérito, e especificamente da 
norma do n.º 6 do artigo 89.º, o autor citado ensaia um esforço de interpretação conforme à Constituição, sendo certo 
que, no seu entender, se tal for julgado inviável, se impõe um juízo de inconstitucionalidade. Aduz, nesse sentido, o seguinte: 

“6. Resta saber se tal é possível por via do sistema hermenêutico, ou seja, ponderando e articulando as situações carentes 
de uma solução específica com elementos diversos do sistema legal, minimizar os inconvenientes do artigo 89.º, n.º 6, do 
CPP. Estou em crer que a gravidade do problema e a necessidade de tutelar a investigação criminal, como condição 
essencial do sistema constitucional de administração da justiça, exigem uma solução praeter legem. Ou uma intervenção 
legislativa específica que acautele devidamente os interesses em causa, nos termos ou com os contornos atrás referidos, ou, 
enquanto tal não existir, uma solução hermenêutica que permita atingir tal resultado. 

[…] 
Em conclusão, numa leitura articulada materialmente com o interesse público inerente à investigação criminal, o artigo 

89.º, n.º 6, do CPP não pode permitir o acesso automático aos autos sempre que tal possa pôr gravemente em causa a 
investigação, se a sua revelação impossibilitar a descoberta da verdade ou se a sua revelação criar perigo para a vida, 
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integridade física ou psíquica ou para a liberdade dos participantes processuais ou vítimas do crime. 
[…] 
Por isso, entendo que os aplicadores do Direito nesta matéria podem e devem fazer uma interpretação do artigo 89.º, n.º 

6, do CPP conforme a Constituição (ao artigo 20.º, n.º 3, da Constituição), com vista a salvaguardar as condições da 
investigação criminal e interesses particulares relevantes, nos termos citados. O que pode realizar‑se com a aplicação 
analógica do limite do artigo 194.º, n.º 4, alínea b), por maioria de razão, e do artigo 86.º, n.º 9, ambos do CPP, aos casos de 
quebra do segredo interno por decurso do prazo, vedando‑se, por via judicial, o acesso dos particulares a elementos quando 
o seu conhecimento possa pôr gravemente em causa a investigação, impossibilitar a descoberta da verdade ou colocar em 
perigo as pessoas referidas no artigo 194.º, n.º 4, alínea b), do CPP. Solução que tem ainda o seu apoio no já citado artigo 
86.º, n.º 9, do CPP. 

Se assim não se entender, deve concluir‑se, para todos os efeitos legais, que o artigo 89.º, n.º 6, do CPP é inconstitucional 
porque, ao criar um regime de quebra automática do segredo interno num contexto em que o acesso ao processo deixou de 
estar nas mãos do MP e passou a ser controlado pelo JIC (artigo 89.º, n.ºs 1 e 2), põe em causa de forma grave e 
desnecessária a investigação criminal, pelo que não garante uma adequada protecção ao segredo de justiça, como exige o 
artigo 20.º, n.º 3, da Lei Fundamental.” 

No presente caso, a decisão recorrida não adoptou a “interpretação conforme à Constituição” preconizada no estudo 
acabado de citar, antes adoptou como critério normativo – que este Tribunal tem de considerar como um dado da questão 
de constitucionalidade – o de que, findos os prazos previstos no artigo 276.º e os das prorrogações previstas no n.º 6 do 
artigo 89.º, o arguido tem acesso irrestrito a todos os elementos constantes do inquérito, independentemente da sua 
natureza. 

[…] 
A decisão recorrida adoptou um critério que não protege adequadamente os interesses de terceiros, consentindo a 

lesão da sua privacidade decorrente da irrestrita concessão de acesso a todos os elementos do inquérito aos arguidos que o 
requereram, justamente por ter partido de uma interpretação segundo a qual, verificada a situação prevista no n.º 6 do 
artigo 89.º do CPP, o acesso franco do arguido ao inquérito é irrecusável, sejam quais forem os riscos de lesão de outros 
valores que daí resultem. Ora, importa não esquecer que, sendo certo que a inclusão no inquérito de elementos cobertos por 
esses tipos de segredo já pressupôs um juízo de admissibilidade da sua quebra em homenagem aos interesses da 
investigação, não menos certo é que estão em jogo outros valores constitucionalmente protegidos, ligados à reserva das 
pessoas em causa a que esses segredos respeitam (sobre a relevância do segredo bancário para a defesa da intimidade da 
vida privada, cf., por último, o Acórdão n.º 442/2007), que nada justificará sejam sujeitos a devassa por parte dos restantes 
intervenientes processuais sem que previamente seja emitido o juízo de relevância para a prova previsto no n.º 7 do artigo 
86.º do CPP. 

Ora, é este critério normativo que, pelas razões expostas, se considera não respeitar a adequação na protecção do 
segredo de justiça que o artigo 20.º, n.º 3, da CRP impõe ao legislador. 

 
589/2006 
Julga inconstitucional, por violação do 1 do art.º 32.º da Constituição, a norma dos artigos 86.º, 5 e 89.º, 2, do CPP, na 

interpretação segundo a qual, querendo o arguido impugnar a decisão que lhe aplicou a medida de coacção de prisão 
preventiva, lhe pode ser recusado o acesso a elementos de prova que foram determinantes para fundamentar a aplicação 
daquela medida, sem que haja apreciação, em concreto, da existência de inconveniente grave na revelação do conteúdo 
desses elementos para os interesses que justificam o segredo de justiça. 

Extracto da fundamentação: 
A questão de determinar, durante o inquérito, fase processual coberta pelo segredo de justiça (artigo 86.º do Código de 

Processo Penal), qual a amplitude, do direito de acesso aos autos por parte do arguido constitucionalmente exigida, 
nomeadamente se o n.º 1 do artigo 32.º da Constituição impõe que lhe seja facultado o conhecimento do conteúdo dos 
elementos de prova em que concretamente se tenha fundamentado a decisão aplicativa da medida de coacção da prisão 
preventiva que pretenda impugnar, foi já objecto de apreciação por parte do Tribunal, designadamente, nos acórdãos n.º 
121/97 (Diário da República, II Série, de 30 de Abril de 1997), n.º 416/2003 (Diário da República, II Série, de 6 de Abril de 
2004) e n.º 586/2005 (Diário da República, II Série, de 4 de Janeiro de 2006). 

[…] 
E o mesmo acórdão n.º 416/2003, depois de destacar os critérios gerais da jurisprudência do Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem posterior ao caso Lamy, designadamente nos acórdãos de 13 de Fevereiro de 2001 nos casos Lietzow v. 
Alemanha, Garcia Alva v. Alemanha e Schöps v. Alemanha (todos disponíveis em www.echr.coe.int; cfr. a síntese 
apresentada por Henriques Gaspar, “Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (Direito penal e direito processual penal) 
2001”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 12, n.º 2, pág. 287 e segs.), conclui nos seguintes termos: 

"Recordadas as orientações da jurisprudência deste Tribunal Constitucional e do TEDH, e passando a apreciar o caso do 
presente recurso, constata‑se que basta perfilhar a orientação traçada no Acórdão n.º 121/97 − sem necessidade de 
acompanhar em toda a sua extensão a jurisprudência do TEDH − para concluir pela inconstitucionalidade da interpretação 
seguida pelo acórdão recorrido. 

Não se trata de afirmar o acesso irrestrito do arguido a todo o inquérito, mas apenas aos específicos elementos 
probatórios que foram determinantes para a imputação dos factos, para a ordem de detenção e para a proposta de 
aplicação da medida de coacção de prisão preventiva. Ora, relativamente a estes específicos elementos de prova é 
constitucionalmente intolerável, como se decidiu no Acórdão n.º 121/97, que se considere sempre e em quaisquer 
circunstâncias interdito esse acesso, com alegação de potencial prejuízo para a investigação, protegida pelo segredo de 
justiça, sem que se proceda, em concreto, a uma análise do conteúdo desses elementos de prova e à ponderação, também 
em concreto, entre, por um lado, o prejuízo que a sua revelação possa causar à investigação e, por outro lado, o prejuízo 
que a sua ocultação possa causar à defesa do arguido − ponderação a que, no caso, o acórdão recorrido não procedeu". 

Reitera-se este entendimento de princípio, pelo que importa passar à análise da concreta dimensão normativa que no 
presente recurso está sujeita a apreciação de conformidade com a Constituição. 

 
416/2003 
Julga inconstitucional, por violação dos artigos 28.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, da CRP, a norma do n.º 4 do artigo 141.º do 

Código de Processo Penal, interpretada no sentido de que, no decurso do interrogatório de arguido detido, a “exposição 
dos factos que lhe são imputados” pode consistir na formulação de perguntas gerais e abstractas, sem concretização das 
circunstâncias de tempo, modo e lugar em que ocorreram os factos que integram a prática desses crimes, nem 
comunicação ao arguido dos elementos de prova que sustentam aquelas imputações e na ausência da apreciação em 
concreto da existência de inconveniente grave naquela concretização e na comunicação dos específicos elementos 
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probatórios em causa. 
Extracto da fundamentação: 
Relativamente ao segredo de justiça interno, aqui em causa, não se ignora que a alínea a) do n.º 4 do artigo 86.º do CPP 

veda, em regra, a “tomada de conhecimento do conteúdo de acto processual a que [os participantes processuais] não 
tenham o direito (...) de assistir” e que o n.º 2 do artigo 89.º só lhes consente o “acesso a auto na parte respeitante a 
declarações prestadas e a requerimentos e memoriais por eles apresentados, bem como a diligências de prova a que 
pudessem assistir”. Trata‑se, porém, de uma proibição não absoluta, como o n.º 5 do artigo 86.º, para que também remete 
o n.º 2 do artigo 89.º, evidencia, e que parte significativa da doutrina não tem hesitado em qualificar de inconstitucional 
sempre que dela derive uma limitação desproporcionada dos direitos de defesa do arguido. 

Como refere Germano Marques da Silva (Curso de Processo Penal, III vol., 2.ª edição, Editorial Verbo, 2000, pág. 101), 
“relativamente aos actos jurisdicionais atinentes à aplicação de medidas de coacção e de garantia patrimonial importa 
que sejam públicos e que o arguido tenha efectivamente meios de se defender, o que passa pelo conhecimento das provas 
contra ele carreadas e que na perspectiva da acusação justificam a aplicação de medidas de segurança”. É que, como se lê 
no II volume da mesma obra (1993, pág. 223), “uma medida de coacção representa sempre a restrição da liberdade do 
arguido e por isso só na impossibilidade ou em circunstâncias verdadeiramente excepcionais deve ser aplicada sem que 
antes se tenha dado a possibilidade ao arguido de se defender, ilidindo ou enfraquecendo a prova dos pressupostos que a 
podem legitimar”. 

Subscrevendo essas críticas, Luís Manuel Teles de Menezes Leitão (“O segredo de justiça em processo penal”, Estudos 
Comemorativos do 150.º Aniversário do Tribunal da Boa-Hora, Ministério da Justiça, Lisboa, 1995, págs. 223‑234, em 
especial págs. 228-229) sublinha que “não conhecendo os indícios contra si reunidos, a defesa resulta extremamente 
dificultada, impossível muitas vezes”, sustentando que “na hipótese de serem aplicadas ao arguido medidas de coacção, 
especialmente no caso de ser determinada a prisão preventiva, impunha‑se que lhe fossem logo comunicados os elementos 
de prova já recolhidos nos autos, para que ele pudesse defender-se, quer apresentando provas, quer requerendo diligências 
de investigação em ordem a ilidir ou enfraquecer os indícios da sua responsabilidade”, sob pena de “esta limitação do 
direito do arguido à informação corre[r] o risco de atentar contra o artigo 32.º, n.º 1, da Constituição”. 

A conjugação entre o direito de defesa do arguido e o segredo de justiça foi objecto de tratamento por este Tribunal 
Constitucional, no Acórdão n.º 121/97 (Diário da República, II Série, n.º 100, de 30 de Abril de 1997, pág. 5148; Boletim do 
Ministério da Justiça, n.º 464, pág. 146; e Acórdãos do Tribunal Constitucional, 36.º vol., pág. 313), embora o recurso onde 
esse aresto foi proferido respeitasse já à fase de interposição de recurso do despacho determinativo da prisão preventiva 
(sobre o tema, cf. Maria da Assunção E. Esteves, “A jurisprudência do Tribunal Constitucional relativa ao segredo de justiça”, 
em O Processo Penal em Revisão – Comunicações, Universidade Autónoma de Lisboa, Lisboa, 1998, págs. 123‑131, 
republicado em Estudos de Direito Constitucional, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, págs. 145‑154). 

[…] 
Recordadas as orientações da jurisprudência deste Tribunal Constitucional e do TEDH, e passando a apreciar o caso do 

presente recurso, constata-se que basta perfilhar a orientação traçada no Acórdão n.º 121/97 − sem necessidade de 
acompanhar em toda a sua extensão a jurisprudência do TEDH − para concluir pela inconstitucionalidade da interpretação 
seguida pelo acórdão recorrido. 

Não se trata de afirmar o acesso irrestrito do arguido a todo o inquérito, mas apenas aos específicos elementos 
probatórios que foram determinantes para a imputação dos factos, para a ordem de detenção e para a proposta de 
aplicação da medida de coacção de prisão preventiva. Ora, relativamente a estes específicos elementos de prova é 
constitucionalmente intolerável, como se decidiu no Acórdão n.º 121/97, que se considere sempre e em quaisquer 
circunstâncias interdito esse acesso, com alegação de potencial prejuízo para a investigação, protegida pelo segredo de 
justiça, sem que se proceda, em concreto, a uma análise do conteúdo desses elementos de prova e à ponderação, também 
em concreto, entre, por um lado, o prejuízo que a sua revelação possa causar à investigação e, por outro lado, o prejuízo 
que a sua ocultação possa causar à defesa do arguido − ponderação a que, no caso, o acórdão recorrido não procedeu. 

 
121/1997 
Julga inconstitucionais as normas conjugadas dos art.ºs 86.º, n.º 1, e 89.º, n.º 2, do CPP, na interpretação segundo a qual 

o juiz de instrução não pode autorizar, em caso algum e fora das situações tipificadas nesta última norma, o advogado do 
arguido a consultar o processo na fase de inquérito para poder impugnar a medida de coacção de prisão preventiva que 
foi aplicada ao arguido, por violação das disposições conjugadas dos art.ºs 20.º, n.º 1, e 32.º, n.ºs. 1 e 5, da Constituição. 

Extracto da fundamentação: 
A solução legal que resulta da interpretação conjugada do nº 1 do art. 86º e do nº 2 do art. 89º CPP é violadora do art. 

32º, nº 1, da Constituição, impedindo, de forma desproporcionada, que o juiz autorize o acesso aos autos, quando de tal 
acesso não decorram riscos para as actividades de recolha da prova, ou inconvenientes sérios para a conclusão do inquérito, 
nomeadamente quando, como no caso dos autos, já passou um certo período de tempo após o momento de detenção do 
arguido. 

Foi seguramente com base em idêntico juízo que, no caso Lamy, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considerou 
violador do princípio da igualdade de armas, na fase de recurso da decisão de manutenção da prisão preventiva, a privação 
do arguido e do seu advogado de acesso a determinados relatórios policiais referentes a actividades probatórias já 
concluídas, não tendo detectado razões ponderosas que obstassem a tal acesso. 

 
3- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRE de 24-06-2014 : I. A sujeição a segredo de justiça, com adiamento e prorrogação, deve ser feita sem soluções de 
continuidade, não sendo admissível, perante o quadro legal vigente, deixar o processo retomar o seu carácter público 
para tempos depois regressar ao regime de segredo de justiça através dos mecanismos de dilação previstos no n.º 6 do 
art. 89.º do Código de Processo Penal. 
II. Prorrogar significa prolongar (o tempo) para além do prazo estabelecido, pressupondo que o prazo ainda não esteja findo 
pois, de outro modo, não haveria lugar à sua prorrogação, mas sim a um novo prazo ou um prazo sucessivo, que, assim, se 
iniciaria depois de esgotado o anterior e independentemente da existência de intervalos temporais entre ambos. 
III. Só no caso do prazo de inquérito estabelecido na lei ter sido ultrapassado, se justifica a necessidade de adiamento de 
acesso aos autos que foi determinado pelo titular do inquérito e validado judicialmente. 
IV. Mesmo que esse prazo não se mostre ultrapassado, se houve arquivamento do inquérito, por incapacidade da 
investigação, deixou de haver razão justificativa para a manutenção do segredo de justiça, retornando os autos ao regime-
regra da publicidade a partir de então, sem aguardar o transcurso da parte do prazo ainda não decorrida. 
V. Não se pode considerar que esse prazo ficou suspenso, retomando o seu curso com a reabertura do inquérito. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19970121.html
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Extracto da fundamentação: 
Estão bem definidas as duas teses em confronto: a do despacho recorrido, que considera que o segredo findou com o 

arquivamento do inquérito e que, restaurada a publicidade, não pode haver lugar à prorrogação, ao abrigo do disposto no 
nº 6 do art. 89º, do adiamento do acesso aos autos, e a do recorrente, que considera que, não estando o prazo de 
adiamento do acesso aos autos esgotado aquando do encerramento do inquérito, pode o mesmo, com a sua reabertura, ser 
objecto de prorrogação. 

Por muito engenhosa que esta segunda tese se apresente, pensamos que a razão está do lado da primeira. Na verdade, 
aceitá-la significaria, na prática, que o segredo de justiça se poderia manter indefinidamente não obstante a(s) quebra(s) 
que fossem ocorrendo pelo meio, o que não nos parece ter sido a intenção do legislador de 2007 ao instituir o regime do 
segredo de justiça em moldes que romperam com o paradigma anterior e causaram uma verdadeira revolução na matéria. 
Sendo, a partir de então, o regime-regra o da publicidade, interna e externa, do processo penal, mesmo nas suas fases 
preliminares, só nas hipóteses excepcionadas pela lei pode o processo ser sujeito, e continuar sujeito, a segredo de justiça, 
como resulta expressamente do disposto no nº 1 do art. 86º. Centrando-nos exclusivamente no que para a decisão do 
recurso interessa, e aplicado que foi aos autos de inquérito o segredo de justiça (“durante a fase de inquérito”, como aludido 
nos nºs 1 e 2 do art. 86º), vejamos em que condições a lei permite que o prazo inicial seja alargado. Rege nesta matéria o 
disposto no nº 6 do art. 89º, nos termos do qual “Findos os prazos previstos no artigo 276.º, o arguido, o assistente e o 
ofendido podem consultar todos os elementos de processo que se encontre em segredo de justiça, salvo se o juiz de 
instrução determinar, a requerimento do Ministério Público, que o acesso aos autos seja adiado por um período máximo de 
três meses, o qual pode ser prorrogado, por uma só vez, quando estiver em causa a criminalidade a que se referem as 
alíneas i) a m) do artigo 1.º, e por um prazo objectivamente indispensável à conclusão da investigação.”. Da própria letra do 
preceito se extrai que o adiamento e a prorrogação previstas têm lugar decorridos que se mostrem os prazos, de duração 
máxima do inquérito, previstos no art. 276º. Ou seja, enquanto esses prazos estiverem em curso, os autos mantêm-se em 
segredo de justiça, quando a ele hajam sido sujeitos. Findos, pode haver um adiamento do acesso aos autos por um prazo 
máximo de 3 meses e, uma, única, subsequente prorrogação, quando se investigue nomeadamente criminalidade violenta 
ou especialmente violenta (em cujo conceito, definido nas als. j) e l) do art. 1º, os factos em investigação são passíveis de 
enquadramento), por prazo que “é fixado pelo juiz de instrução pelo período de tempo que se mostrar objectivamente 
indispensável à conclusão da investigação, sem estar limitado pelo prazo máximo de três meses”, conforme jurisprudência 
fixada no AUJ nº 5/2010. 
Como vem sendo entendido pela jurisprudência largamente maioritária[2], também nós entendemos que a sujeição a 
segredo de justiça, com adiamento e prorrogação, deve ser feita sem soluções de continuidade, não sendo admissível, 
perante o quadro legal vigente, deixar o processo retomar o seu carácter público para tempos depois regressar ao regime de 
segredo de justiça através dos mecanismos de dilação previstos no nº 6 do art. 89º. E, muito concretamente, no que toca à 
prorrogação do prazo de adiamento do acesso aos autos, sendo esta precisa questão aquela que constitui o objecto do 
recurso e à qual há que dar resposta (de fora fica a de saber se, findo o segredo de justiça, podem os autos tornar a ficar 
sujeitos a esse regime através da aplicação de novos prazos, que constitui objecto de outro recurso que, no âmbito dos 
mesmos autos e como é do nosso conhecimento funcional, foi posteriormente interposto pelo MºPº). É que, “prorrogar” 
significa “prolongar (o tempo) para além do prazo estabelecido”[3]. A prorrogação constitui um prolongamento que 
ultrapassa, todo ele, o prazo anteriormente fixado, acrescendo-lhe, dilatando-o. O que pressupõe que o prazo ainda não 
esteja findo pois, de outro modo, não haveria lugar à sua prorrogação, mas sim a um novo prazo ou um prazo sucessivo, 
que, assim, se iniciaria depois de esgotado o anterior e independentemente da existência de intervalos temporais entre 
ambos. Aplicando as regras da hermenêutica jurídica, presumindo que o legislador se exprimiu em termos adequados (art. 
9º nº 3 do C. Civil) e perscrutando o sentido do elemento literal que nada no regime instituído contraria, pensamos não ter 
sido uma solução deste tipo que o legislador quis criar no quadro previsto no nº 6 do art. 89º. 

 
I – Em sede de inquérito, a decisão do Juiz de Instrução que desatenda o pedido do arguido, do assistente ou do ofendido 

que tenha requerido segredo de justiça é irrecorrível. 
II – Em fase de inquérito a decisão preferida pelo Juiz de Instrução face ao disposto no n.º 2 do art.º 86.º do CPP, é 

irrecorrível, quer este decida pela sujeição, quer decida pela não sujeição, do processo a segredo de justiça. 
III – Perante o novo modelo adoptado pela nossa lei penal adjectiva que estabelece a excepcionalidade do segredo de 

justiça, não cabe levar a efeito uma interpretação ampla do referido n.º 2 do art.º 86.º do CPP distinguindo o sentido da 
decisão. 

(Acórdão do TRL, de 02-03-2011, proc. n.º 129/09.0GTALQ-A.L1-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/45d570e0ad09bd2880257855006a4d64?OpenDocumen
t) 

 
Ac. TRL de 11-01-2011 : I. A função primeira do segredo de justiça é a preservação da integridade da investigação; 

II. Existindo um inquérito, com um «suspeito» e com indícios que tornam provável a verificação de um crime grave, deve o 
juiz de instrução validar o segredo de justiça determinado pelo Ministério Público em nome dos interesses da investigação, 
mesmo que os indícios ainda sejam pouco consistentes e a investigação se encontre numa fase incipiente. 
III. Mesmo estando em causa um dos crimes de «catálogo», para deferimento do pedido de intercepção e gravação de 
comunicações telefónicas, deve exigir-se que os indícios tenham alguma consistência e que esteja evidenciada a 
necessidade de usar meios de obtenção de prova mais invasivos, pelas dificuldades de prosseguir a investigação, devido à 
sofisticação dos procedimentos, reserva dos contactos ou dispersão dos suspeitos. 

Extracto da fundamentação: 
Há ou não uma investigação por crime grave? 
Há e o Ministério Público mencionou isso mesmo no despacho não validado pelo Sr. juiz de instrução. 
Está essa investigação em andamento e, por conseguinte, dada a gravidade do ilícito e a ainda pouca consistência do 

«indício» há que proteger a sua integridade, ou não? 
Está, pese embora esse carácter incipiente, o que por si não quer dizer que não haja um relevante interesse em a manter 

protegida pois a qualquer momento os desenvolvimentos podem ser significativos quanto à expressividade e importância 
dos indícios. 

Há já um arguido constituído que tenha de alguma forma interesses concretos a ponderar? 
Não, há um suspeito que pode ser equiparado a um sujeito processual e como tal titular de um conjunto de direitos (cfr a 

propósito o Prof Paulo P. Albuquerque, in “Comentário …” anotação 15 ao art. 57º) mas no momento, relativamente ao 
exercício dos seus direitos, sem um interesse concreto na exclusão do segredo prevalecendo então de forma nítida o 
interesse na integridade da investigação. 

Há, portanto, uma decisão fundamentada na medida em que para invocar o segredo de justiça o magistrado recorrente 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/45d570e0ad09bd2880257855006a4d64?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/45d570e0ad09bd2880257855006a4d64?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7a0d0fc1cc3d2aec8025781b0042628c?OpenDocument
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esgrimiu o argumento da existência de uma investigação em curso por crime grave e não há, por outro lado, um interesse 
concreto, materializado, de qualquer sujeito processual que haja de ponderar-se em contraponto com o da integridade da 
investigação. 

E de resto, sempre será de ter em conta que a válvula de segurança, digamos, em relação à eventual aplicação do segredo 
numa fase precoce do inquérito está consagrada nos nºs 4 e 5 do art. 86º. Qualquer sujeito processual – mas não o suspeito, 
note-se já agora – pode requerer o levantamento do segredo e no caso de o Ministério Público não acolher essa pretensão 
cabe ao juiz de instrução decidir por despacho irrecorrível. Então sim, será porventura o momento de ponderar e sopesar de 
um lado os interesses da investigação, e do outro, os direitos (e os concretos interesses) dos sujeitos processuais. 

 
Ac. TRL de 17-03-2010 : I. O decurso do prazo normal de inquérito previsto no artigo 276.º do CPP, sem que o Ministério 

Público requeira, antes dele findar, a declaração de excepcional complexidade do processo ou o adiamento do acesso aos 
autos nos termos do artigo 89.º, n.º 6 do CPP, implica a cessação do segredo de justiça na sua dimensão interna, não 
havendo necessidade de uma decisão que expressamente o declare. 
II. O pedido do Ministério Público, de prorrogação do acesso aos autos deve ser feito antes de expirado o prazo do 
inquérito previsto no artigo 276.º do CPP. 
III. É desconforme com o regime do segredo de justiça resultante da Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, o despacho proferido 
num momento em que se havia completado o prazo normal de inquérito previsto no artigo 276.º do CPP e em que findara 
o segredo de justiça na sua vertente interna, que determinou, ao arrepio do disposto no artigo 89.º, n.º6, que os autos se 
mantenham em segredo de justiça por um período transitório, até ser proferido um ulterior despacho a apreciar o 
requerimento de excepcional complexidade do processo. 

Extracto da fundamentação: 
O n.º 6 do referido artigo 89.º tem suscitado várias dificuldades de interpretação, designadamente no que diz respeito ao 

termo inicial de contagem do prazo de adiamento e à duração do prazo de prorrogação, ambos nele previstos (vide, entre 
outros, os Acórdãos da Relação do Porto de 2008.04.03, Processo n.º 0841343, in www.dgsi.pt, da Relação de Lisboa de 
2008.09.17, Processo n.º 5036/08, in www.pgdlisboa.pt, e da Relação de Lisboa de 2009.01.06, Processo n.º 6085/2008-5, in 
www.dgsi.pt). 

Mas dele resulta, a nosso ver, de forma clara, o fim do segredo de justiça, na sua vertente de segredo interno, 
relativamente ao arguido, assistente e ofendido, uma vez decorrido o prazo máximo de duração do inquérito previsto na lei. 

Esta a perspectiva que foi acolhida no Acórdão desta Relação e Secção de 2008.10.08 (Processo n.º 5079/08, sumariado in 
www.pgdlisboa.pt), cujas considerações a este propósito inteiramente subscrevemos, e que a dado passo refere: 

“Tal como resulta do próprio preceito, o segredo interno cessa automaticamente a não ser que o M.º Público requeira o 
adiamento da quebra desse segredo pelo prazo máximo de 3 meses, prazo esse que pode ser prorrogado por uma só vez, 
pelo tempo objectivamente indispensável à conclusão da investigação e caso se trate de algum dos crimes previstos nas 
alíneas i) a m) do art.º 1º do CPP. 

Estes adiamentos da quebra do segredo interno só podem ter lugar a requerimento do M.º Público, independentemente 
do arguido, do assistente ou do ofendido manifestarem ou não a vontade de consultar o processo, e têm de ser requeridos 
ainda antes do termo do prazo legal do inquérito, ou antes do termo do primeiro adiamento por 3 meses, no caso de ser 
possível a prorrogação deste prazo, sob pena de o segredo de justiça interno caducar no termo desses prazos, relativamente 
ao arguido, ao assistente e ao ofendido.” 

Também neste sentido, de que o pedido do Ministério Público, de prorrogação do segredo de justiça, deve ser feito antes 
de expirado o prazo do inquérito previsto no artigo 276.º do Código de Processo Penal foi recentemente proferido o Acórdão 
da Relação de Coimbra de 2010.02.20 (Processo n.º 167/08.0GACLB-A.C1 in www.dgsi.pt) e pronuncia-se Paulo Pinto de 
Albuquerque, in Comentário do Código de Processo Penal à Luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem, 3.ª edição actualizada, Lisboa 2009, p. 253, citando Lamas Leite, “Segredo de justiça interno, inquérito, 
arguido e seus direitos de defesa”, in RPCC, ano 16, 2006, p. 571. 

Não sendo o pedido do Ministério Público, de prorrogação do segredo de justiça, feito antes de expirado o prazo do 
inquérito previsto no artigo 276.º do Código de Processo Penal, e completando-se desse modo o prazo normal do inquérito, 
sem que nele exista decisão judicial susceptível de determinar a elevação de tal prazo para uma data posterior por força da 
eventual excepcional complexidade que caracterize o processo, cessa o segredo de justiça na sua vertente interna. 

Invoca o Digno Magistrado do Ministério Público na sua resposta que sempre seria necessária uma decisão que 
determinasse o levantamento do segredo de justiça para que pudesse voltar a aplicar-se o regime da publicidade 
processual, daqui inferindo que o mero decurso do prazo de inquérito não tem aquela consequência. 

Como decorre do já exposto, não perfilhamos este entendimento no que diz respeito ao segredo de justiça na sua vertente 
interna, a única que está em causa neste recurso. 

Nesta vertente, o segredo de justiça pode findar pelo mero “esgotamento dos prazos em que pode vigorar de acordo com 
a versão em vigor do Código” (partindo deste pressuposto, vide o Parecer da PGR n.º 25/2009 - V/6 - in DR II série, de 17 de 
Novembro de 2009). 

O levantamento do segredo de justiça referenciado nos n.ºs 4 e 5 do artigo 86.º – e nenhum outro preceito prevê a 
prolação de uma decisão judicial no sentido do levantamento do segredo de justiça – pressupõe que esteja em vigor o 
regime do segredo de justiça e que o Ministério Público, o arguido, o assistente ou o ofendido entendam ser oportuno fazê-
lo cessar, renascendo a regra geral da publicidade prescrita no n.º 1 do mesmo artigo 86.º. É esta a conclusão a que conduz 
o teor literal dos preceitos e, também, a sua inserção sistemática. 

Nestes casos, cabe em princípio ao Ministério Público (por iniciativa própria ou a requerimento) determinar o 
levantamento do segredo de justiça, pertencendo a decisão final sobre o assunto ao Juiz de Instrução quando o Ministério 
Público não deferir o requerimento que lhe haja sido formulado nesse sentido pelo arguido, pelo assistente ou pelo 
ofendido. 

Uma vez decidido o levantamento do segredo de justiça, ressurge a regra geral da publicidade, pondo fim ao segredo de 
justiça tanto na sua dimensão interna (perante os sujeitos processuais) como na sua dimensão externa (perante o público 
em geral). 

Verificando-se, tão só, que se completou o tempo prescrito no artigo 276.º do Código de Processo Penal, cessa ope legis o 
segredo de justiça na sua dimensão interna nos termos do preceituado no n.º 6 do artigo 89.º do mesmo código, não 
havendo qualquer necessidade de uma decisão que expressamente o declare. 

 
Ac. TRC de 10-02-2010 , CJ, 2010, T1, pág. 54: I. Sendo a regra, actualmente, a publicidade do inquérito, o segredo de 

justiça apenas pode vigorar, com a concordância do Juiz, durante os prazos estabelecidos na lei para a realização do 
inquérito; fora desses prazos, o segredo de justiça pode manter-se, a requerimento do Ministério Público, por um 
período máximo de 3 meses, que pode ser prorrogado por uma só vez e, mesmo depois desta prorrogação, numa 
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exigência de interpretação conforme ao artº 20º, nº3 da CRP, quando o acesso aos autos puser em causa gravemente a 
investigação, se a sua revelação criar perigo para a vida, integridade física ou psíquica ou para a liberdade dos participantes 
processuais ou vítimas de crime. 
II. A determinação de aplicação do segredo de justiça pelo Ministério Público, nos termos do artº 86º, nº3, do CPP, deverá 
ocorrer dentro dos prazos de duração máxima do inquérito assinalados no artº 276º do CPP. 
III. O pedido do Ministério Público, de prorrogação do segredo de justiça, deve ser feito antes de expirado o prazo do 
inquérito previsto no artº 276º do CPP. 
IV. Sendo a validação da decisão do Ministério Público de aplicação do segredo de justiça um acto decisório do Juiz de 
Instrução, para este ponderar os interesses que subjazem ao afastamento da regra da publicidade, terá o Ministério Público 
que indicar minimamente as razões pelas quais no caso concreto se deverá afastar a regra e optar-se pela excepção da 
sujeição do inquérito ao segredo de justiça. 

Extracto da fundamentação: 
Adoptando a interpretação preconizada pelo Prof. Frederico de Lacerda da Costa Pinto, o Tribunal Constitucional, no seu 

acórdão n.º 428/2008, de 12 de Agosto de 2008, decidiu julgar inconstitucional, por violação do art. 20.º, n.º3, da 
Constituição da República Portuguesa, a interpretação do art. 89.º, n.º6, do Código de Processo Penal, na redacção dada 
pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, segundo a qual é permitida e não pode ser recusada ao arguido, antes do 
encerramento do inquérito a que foi aplicado o segredo de justiça, a consulta irrestrita de todos os elementos do processo, 
neles incluindo dados relativos à reserva de vida privada de outras pessoas, abrangendo elementos bancários e fiscais 
sujeitos a segredo profissional, sem que tenha sido concluida a sua análise em termos de poder ser apreciado o seu relevo e 
utilização como prova, ou, pelo contrário, a sua destruição ou devolução, nos termos do n.º7 do artigo 86.º do Código de 
Processo Penal. 

Em face do exposto, considerando o regime legal resultante da Lei n.º 48/2007, o Tribunal da Relação entende que, sendo 
a regra actualmente a publicidade do inquérito, o segredo de justiça apenas pode vigorar, com a concordância do Juiz, 
durante os prazos estabelecidos na lei para a realização do inquérito; fora desses prazos o segredo de justiça pode manter-
se, a requerimento do Ministério Público, por um período máximo de 3 meses, que pode ser prorrogado por uma só vez e, 
mesmo depois desta prorrogação - numa exigência de interpretação conforme ao art.20.º, n.º 3, da C.R.P. - quando o acesso 
aos autos puser em causa gravemente a investigação, se a sua revelação criar perigo para a vida, integridade física ou 
psíquica ou para a liberdade dos participantes processuais ou vítimas do crime. 

Assim, tal como se defende nos acórdãos da Relação do Porto, citados no despacho recorrido, entendemos que a 
determinação de aplicação do segredo de justiça pelo Ministério Público, nos termos do art. 86.º, n.º 3 do C.P.P., deverá 
ocorrer dentro dos prazos de duração máxima do inquérito assinalados no art.276.º do Código de Processo Penal. 

Também o pedido do Ministério Público, de prorrogação do segredo de justiça, deve ser feito antes de expirado o prazo do 
inquérito previsto no art.276.º do C.P.P – cfr. neste sentido, o Prof. Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de 
Processo Penal, Univ. Católica Ed., 2007, pág. 258. 

Pese embora a direcção do inquérito caiba ao Ministério Público, assistido pelos órgãos de polícia criminal (art.263.º, n.º1, 
do C.P.P.) e seja ele quem procede à determinação de aplicação do segredo de justiça (art.86.º, n.º3 do C.P.P.), incumbe ao 
Juiz de Instrução a validação dessa determinação de aplicação do segredo de Justiça. 

Sendo a validação, ou não, um acto decisório do Juiz de Instrução, para este ponderar os interesses que subjazem ao 
afastamento da regra da publicidade, terá o Ministério Público de indicar minimamente as razões pelas quais no caso 
concreto se deverá afastar a regra e optar-se pela excepção da sujeição do inquérito ao segredo de justiça. 

 
Ac. TRP de 4-03-2009, CJ, 2009, T2, pág. 233: I. A intervenção do juiz na definição do segredo de justiça na fase do 

inquérito, tendo como limites a autonomia do MP e a eficácia da investigação, deve restringir-se aos casos em que, 
manifestamente, a investigação não pode ser comprometida, ou em que não haja risco para a presunção de inocência, nem 
para a segurança das testemunhas ou de outros intervenientes processuais. 
II. Quando o que se investiga é um dos crimes previstos nas als.i) a m) do artº 1º do CPP, ou nas Leis nºs 36/94, de 29-09, e 
5/2002, de 11-01, o segredo de justiça e, em regra, o que melhor permite preservar a eficácia da investigação e a segurança 
das pessoas. 
III. Por isso, investigando-se um desses crimes, se o MP, em obediência à Directiva do PGR de 9-01-2008, entende dever-se 
sujeitar o inquérito a segredo de justiça, o juiz só deve dissentir desse entendimento, havendo nos autos algo que o 
desaconselhe. 
 

Ac. TRP de 7-05-2008, CJ, 2008, T3, pág. 202: I. A aplicação do segredo de justiça na fase do inquérito é uma excepção à 
regra da publicidade de processo penal e representa uma compressão, entre outros, do direito de defesa do arguido. 
II. O MP, quando, em nome dos interesses da investigação, decida aplicar o segredo de justiça ao inquérito, tem de 
fundamentar que esses interesses justificam a não publicidade do inquérito. 
III. É essa fundamentação do MP que há-se permitir ao juiz formular o seu próprio juízo sobre se o segredo de justiça é ou 
não justificado pelas necessidades da investigação e, assim, validar ou não a determinação do MP. 
IV. Apelar à necessidade de, num processo por crime de maus tratos, proteger a intimidade e a reserva dos ofendidos, não 
constitui fundamentação bastante para a aplicação do segredo de justiça. 
3. O pedido do Ministério Público, de prorrogação do segredo de justiça, deve ser feito antes de expirado o prazo do 
inquérito previsto no art. 276.º do C.P.P. 
4.Sendo a validação da decisão do Ministério Público de aplicação do segredo de justiça um acto decisório do Juiz de 
Instrução, para este ponderar os interesses que subjazem ao afastamento da regra da publicidade, terá o Ministério Público 
de indicar minimamente as razões pelas quais no caso concreto se deverá afastar a regra e optar-se pela excepção da 
sujeição do inquérito ao segredo de justiça. 

 
I. O tipo objectivo da incriminação contida no n.º 1 do artigo 44º da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro (Lei de Protecção de 

Dados Pessoais), cuja epígrafe é «Acesso Indevido», caracteriza o agente como sendo a pessoa a quem, por não estar 
devidamente autorizada, o acesso está vedado, descreve a acção como consubstanciando o acto de aceder aos dados 
pessoais e indica como objecto desta acção esses mesmos dados, cuja definição consta da alínea a) do artigo 3º. 

II. A licitude do acesso a dados pessoais dessa natureza juntos a um processo judicial está dependente do regime de 
acesso ao próprio processo, nos termos definidos nos artigos 86º e segs. do Código de Processo Penal. 

(Acórdão do TRL, de 27-03-2008, proc. n.º 6041/2008-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ce7999e8a0dc962f802574d4004ef5f9?OpenDocument) 

 
I – O segredo de justiça, instituto consagrado no art.º 86.º, do CPP, destina-se a garantir o êxito da investigação criminal 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ce7999e8a0dc962f802574d4004ef5f9?OpenDocument
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e uma boa administração da justiça. É, assim, meramente instrumental e não um valor em si. A sua preservação não pode 
levar ao comprometimento desse objectivo final de todo e qualquer processo, a boa administração da justiça. 

II – O direito ao recurso é um dos aspectos fundamentais da defesa – art.º 32.º, da CRP -, sendo certo que para o tornar 
efectivo é necessário habilitá-la com o conhecimento dos elementos existentes no processo e que fundamentaram a 
decisão de que se pretende recorrer, uma vez que só assim a defesa poderá contestar válida e conscientemente, perante 
outras instâncias, a interpretação e conclusões desses elementos extraídos pelo tribunal recorrido. 

III – Assim, devem ser facultadas ao arguido cópias dos autos de vigilância externa e das apreensões efectuadas, bem 
como do relatório policial final que acompanhou a apresentação do detido, para que aquele possa contrariar os 
fundamentos da decisão recorrida que assentou em tais elementos processuais. 

(Acórdão do TRL, de 09-05-2007, proc. n.º 202/2007-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f051bf4f334b219a802573060039de30?OpenDocument) 

 
I - O direito de narração ou reprodução de actos processuais pela comunicação social, a que se referem os arts. 86.º, n.º 

2, al. b) e 88.º, n.º 1, ambos do CPP, tem desde logo um pressuposto essencial: que esses actos não se encontrem cobertos 
pelo segredo de justiça ou que a eles seja permitida a assistência do público em geral (que sejam actos públicos). 

II - Em consequência, um acto processual que se encontre coberto pelo segredo de justiça nunca poderá ser objecto de 
notícia (narração circunstanciada) por parte da comunicação social. 

III – Mas, mesmo que o processo não se encontre coberto pelo segredo de justiça, não é autorizada a reprodução de 
peças processuais ou de documentos incorporados no processo, até à sentença de 1.ª instância (art.º 88.º, n.º 2, do CPP). 

IV - Como resulta claramente da lei, esta proibição de reprodução de peças processuais ou de documentos, aplica-se em 
todas as fases do processo, desde o momento em que este se inicia e até à sentença de 1.ª instância. 

V - A violação dessa proibição tem como consequência a punição a título de desobediência simples, o que nos remete 
para o art.º 348.º, do CP, no que concerne à moldura penal correspondente. 

VI - Objectivamente, a conduta ilícita é preenchida com a simples publicação, fora dos casos autorizados, em meio de 
comunicação social, da peça processual ou documento incorporado no processo. A ordem para “não publicar” resulta 
directamente da lei, é o legislador que directamente a impõe, e não de qualquer autoridade ou funcionário. 

VII - Por outro lado, para que o elemento subjectivo do ilícito se verifique, basta que o agente tenha consciência de que 
essa publicação é proibida e, apesar disso, tenha querido tal publicação (dolo directo). 

VIII - Agiu com dolo eventual a arguida que, tendo previsto ser proibida a reprodução e exibição de peças processuais, 
não se inibiu de proceder à exibição pública da acusação formulada num determinado processo, através de um canal de 
televisão, conformando-se com o resultado da sua conduta. 

IX - As normas dos artigos 86.º e 88.º, do CPP, respeitam rigorosamente os princípios constitucionais da liberdade de 
imprensa, liberdade de expressão e comunicação (arts. 37.º, 38.º e 18.º, n.º 2, da CRP), não indo além do necessário para 
protecção dos valores subjacentes, sem que ponham, de forma desmesurada e desnecessária, em causa o direito de 
informar. 

X - Assim, não está ferido de inconstitucionalidade material o artigo 88.º, n.º 2, al. a), do CPP, na interpretação ora feita, 
não se mostrando violado o disposto nos arts. 37° e 38° da CRP e art.º 10.º da CEDH. 

(Acórdão do TRL, de 27-03-2007, proc. n.º 10502/2006-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b0164bcc2601d49f802572d8004e5c56?OpenDocument) 

 
Tendo em atenção o preceituado nos art.º s 86.º, n.º 1 e 89.º, n.º 2 do CPP e uma vez que o requerimento de abertura de 

instrução em que o assistente reage ao despacho de arquivamento equivale, face ao disposto nos art.º s 287.º, n.º 2 e 
283.º, n.º 3, als. b) e c) do CPP, a uma acusação, não pode ser recusada certidão de tal peça processual ao arguido, já que a 
ele se não pode aplicar o conceito de segredo de justiça e tal recusa viola o direito do arguida à sua defesa, 

(Acórdão do TRL, de 23-02-2005, proc. n.º 10716/2004-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/aa8ff6565dbafc69802570ab005aef58?OpenDocument) 

 
I – O n.º 5 do artigo 86.º do Código de Processo Penal permite que a autoridade judiciária que preside à fase processual 

respectiva dê, ordene ou permita «que seja dado conhecimento a determinadas pessoas do conteúdo de acto ou de 
documento em segredo de justiça, se tal se afigurar conveniente ao esclarecimento da verdade». 

II – Este poder, durante a fase do inquérito, pertence também ao juiz de instrução, quando em causa estiverem os actos 
por ele praticados, competindo-lhe, nomeadamente, definir as peças processuais a que o arguido deve ter acesso para 
impugnar o despacho que lhe aplicou uma medida de coacção. 

III – O sentido da decisão a tomar deve ficar dependente do juízo que vier a ser feito quanto à conveniência, para o 
esclarecimento da verdade, de o arguido ou o seu defensor conhecerem os meios de prova em que se fundou o despacho 
que aplicou a prisão preventiva. 

IV – Para a formulação de um tal juízo, o tribunal não deve esquecer que a garantia do contraditório, o debate racional, o 
mais amplo possível, travado entre todos os sujeitos processuais é não só o método mas também o critério da verdade. 

(Acórdão do TRL, de 17-12-2003, proc. n.º 8723/2003-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/36132e923ef8c55180256f100046a76f?OpenDocument) 

 
I - O carácter secreto do processo penal ou a reserva de publicidade que lhe é imposta pelo artigo 86.º n. 1, do CPP, cessa 

com a prolação da decisão instrutória ou, não havendo lugar a instrução, a partir do momento em que já não pode ser 
requerida. 

II - A perda do carácter secreto do processo penal não está dependente do trânsito em julgado da decisão instrutória e 
nem da pronúncia ou não pronúncia do arguido. 
(Acórdão do TRL, de 21-05-1996, proc. n.º 0002295, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/18c342a79e7a4c2880256803000497c4?OpenDocument
) 

 
4- Decisões dos TR 
 

Decisão sumária do TRL de 20-12-2010, Proc. 129/09.0gtalq-A.L1 3ª Secção I. A irrecorribilidade consagrada no nº2 do 
artº 86º do CPP não está dependente do sentido da decisão proferida pelo juiz de Instrução: é sempre irrecorrível a decisão, 
proferida em fase de inquérito pelo Juiz de Instrução, quer este decida pela sujeição, quer decida pela não sujeição, do 
processo a segredo de justiça. 
II. Perante o novo paradigma relativo à publicidade do processo e ao segredo de justiça, o nº2 o artº 86º do CPP não 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f051bf4f334b219a802573060039de30?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b0164bcc2601d49f802572d8004e5c56?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/aa8ff6565dbafc69802570ab005aef58?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/36132e923ef8c55180256f100046a76f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/18c342a79e7a4c2880256803000497c4?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/18c342a79e7a4c2880256803000497c4?OpenDocument
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comporta uma interpretação que conduzisse à conclusão da insindicabilidade da decisão do Juiz de Instrução que, deferindo 
o requerimento de qualquer dos sujeitos processuais, determine a sujeição do processo ao regime-excepção de segredo de 
justiça e que já tivesse aquela decisão por sindicável quando o Juiz, decidindo manter o regime-regra da publicidade, 
indefira o pedido de sujeição do processo a segredo de justiça.  
Idêntica dimensão normativa resulta da decisão do TRE, de 18 de Janeiro de 2008, proferida em sede de reclamação (artº 
405º do CPP), in CJ, 2008, Tomo I, pág. 257. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 
Decisão do TRE de 18-01-2008, proferida no âmbito do artº 405º do CPP, in CJ, 2008, T1, pág. 257: I. O despacho de Juiz de 

instrução criminal que validou a decisão do MP de aplicação do segredo de justiça, durante a fase de inquérito, admite 
recurso por parte do arguido. 
II. Nos artºs 86º, nº2 e 89º, nº2, do CPP estão em causa decisões judiciais tomadas na sequência de requerimentos do 
arguido, do assistente ou do ofendido e após audição do MP; no artº 86º, nº3, trata-se de validação de uma decisão do MP, 
sem prévia audição do arguido, do assistente ou do ofendido. Entre umas e outra não existe identidade material, o que 
justifica o diferente regime de recorribilidade fixado pelo legislador. 
III. Na dúvida, devem os recursos ser admitidos, para dar ensejo a que a questão seja apreciada e decidida no tribunal 
superior. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 

5- Pareceres da PGR 
 

Parecer do Conselho Consultivo da PGR nº 25/2009 , DR, 2ª Série de 17-11-2009: 
1.ª Os elementos recolhidos no processo penal que estejam enquadrados por um específico regime de segredo 

continuam a beneficiar da tutela inerente a esse regime, apesar da sua integração naquele processo, independentemente 
da existência ou não de segredo de justiça no mesmo; 

2.ª Quando constate que os elementos referidos na 1.ª conclusão não têm interesse como meio de prova no âmbito da 
realização das finalidades do processo, a autoridade judiciária competente dá cumprimento ao disposto no n.º 7 do artigo 
86.º do Código de Processo Penal; 

3.ª A redução da lesão do direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar ao mínimo necessário à realização da 
justiça penal, em conformidade com o artigo 18.º, n.º 2, da Constituição da República, pode legitimar a proibição do acesso 
aos elementos referidos na conclusão 1.ª, nos termos do n.º 1 do artigo 89.º do Código de Processo Penal, enquanto não 
for proferida decisão subjacente ao n.º 7 do artigo 86.º do mesmo código; 

4.ª O respeito pelos princípios relativos à restrição de direitos fundamentais, decorrentes do n.º 2 do artigo 18.º da 
Constituição da República, pode impor, igualmente, a exclusão da publicidade nas audiências sobre aqueles elementos, nos 
termos do n.º 2 do artigo 87.º do Código de Processo Penal, bem como a proibição de acesso aos mesmos, nos termos do 
artigo 90.º do citado código, e da sua divulgação, nos termos do artigo 88.º daquele diploma, devendo tais normas ser 
interpretadas em conformidade com aquele dispositivo da Lei Fundamental. 

5.ª Os processos de inquérito instaurados pelo Conselho Superior do Ministério Público têm natureza confidencial até à 
decisão, por força do disposto nos artigos 212.º e 193.º, n.º 1, do Estatuto do Ministério Público, o que impede o acesso ao 
conteúdo dos mesmos, por parte de jornalista; 

6.ª O acesso por jornalista aos processos referidos na conclusão anterior é possível, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da 
Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto, após o decurso do prazo para instauração de procedimento disciplinar relativamente aos 
factos que constituem o seu objecto. 

7.ª As actas das reuniões do Conselho Superior do Ministério Público integram-se na categoria de documentos 
administrativos, nos termos e para os efeitos do disposto na Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto; 

8.ª Nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto, não é possível o acesso, por jornalista às actas referidas 
na conclusão 7.ª que sejam susceptíveis de ser consideradas documentos nominativos, sem que se mostrem preenchidas as 
condições referidas no n.º 5 daquele artigo; 

9.ª Não é igualmente possível o acesso por jornalista a actas das reuniões daquele Conselho Superior que contenham 
elementos que se encontrem subordinados a um qualquer regime de sigilo, nos termos dos n.os 1, 2 e 6 do artigo 6.º 
daquela Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto. 

Extracto da fundamentação: 
No parecer deste Conselho n.º 121/80, de 23 de Julho de 1981([publicado in Pareceres, Procuradoria-Geral da República, 

Volume VII, pp. 47 e ss.]), definiu-se o segredo de justiça como «aquele especial dever, de que são investidas determinadas 
pessoas que intervêm no processo penal, de não revelar factos ou conhecimentos que só em razão dessa qualidade 
adquiriram». 

O regime do segredo de justiça veda, ainda nos termos daquele parecer, o acesso ao conteúdo do processo, «em termos 
absolutos, a quem a lei não incluir no restrito número de pessoas autorizadas a nele intervir e a tomar conhecimento no 
todo ou em parte do mesmo». 

Este conjunto de limitações no acesso à informação constante do processo, que é objecto do referido segredo, tem 
encontrado na doutrina justificações nem sempre coincidentes. 

Assim, no mencionado parecer deste Conselho n.º 121/80, referiu-se: 
«O segredo de justiça em processo penal, serve assim variados interesses, alguns em notória tensão dialéctica: o 

interesse do Estado na realização de uma justiça isenta e independente, poupada a intromissões de terceiros, a 
especulações sensacionalistas ou a influências que perturbem a serenidade dos investigadores e dos julgadores; o interesse 
de evitar que o arguido pelo conhecimento antecipado dos factos e das provas, actue de forma a perturbar o processo, 
dificultando o apuramento daqueles e a reunião destas, senão mesmo subtrair-se à acção da justiça; o interesse do mesmo 
arguido em não ver publicamente revelados factos que podem não vir a ser provados sem que com isso se evitem graves 
prejuízos para a sua reputação e dignidade; enfim o interesse de outras partes no processo, designadamente os presumíveis 
ofendidos, na não revelação de certos factos prejudiciais à sua reputação e consideração social»([ibidem, p. 62.]). 

COSTA PINTO, debruçando-se sobre os fundamentos daquele segredo, refere que se trata «por um lado, de um 
mecanismo destinado a garantir a efectividade social do princípio da presunção de inocência do arguido, durante as fases 
processuais que estão cronologicamente distantes do julgamento (...); noutro plano, é uma forma de garantir condições de 
eficácia da investigação e de preservação de possíveis meios de prova, quer a obtida quer a eventual prova a obter; 
finalmente, como variante específica deste último aspecto, o segredo de justiça pode assumir igualmente uma função de 
garantia para pessoas que intervêm no processo – em particular as vítimas e as testemunhas»([“Segredo de Justiça e Acesso 
ao Processo”, Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos Fundamentais, Almedina, 2004, p. 71]). 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410/34156d46d2de0da9802575dd00313e6d?OpenDocument&Highlight=0,publicidade,processo,segredo,sujeitos
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Já A. MEDINA DE SEIÇA, põe em dúvida alguns dos fundamentos tradicionalmente invocados, referindo que «a existência 
do segredo de justiça decorre primariamente de exigências de funcionalidade da administração da justiça, particularmente 
perante o risco de perturbação das diligências probatórias e de investigação. É essencialmente o perigo de inquinamento do 
material probatório susceptível de sofrer prejuízos caso os participantes processuais, sobretudo o arguido, conhecessem na 
sua plenitude a actividade de investigação»([Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo III, 2001, pp. 
645 e ss]) que justifica o regime do segredo de justiça. 

[…] 
O alargamento do princípio da publicidade para o inquérito levou à perda da autonomia do regime do segredo de justiça 

na instrução que vigorava na versão anterior do código desde as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 59/98, 
de 25 de Agosto. 

A sujeição do inquérito ao princípio da publicidade e o inerente recuo do espaço sujeito ao regime de segredo de justiça 
revelam um novo equilíbrio na dialéctica entre o segredo e a publicidade que está inerente ao processo penal. 

Segundo COSTA ANDRADE, «as situações de segredo de justiça ficaram reduzidas a casos decididamente marginais e 
excepcionais», uma vez que «tanto na existência como na essência, quer no se, quer no quando ou quanto, o segredo de 
justiça está hoje inteiramente dependente da iniciativa e da intervenção dos sujeitos processuais (arguido, assistente, 
Ministério Público e Juiz de Instrução) segundo diferentes modelos de interacção» ([“Bruscamente no Verão Passado” – A 
Reforma do Código de Processo Penal, Coimbra Editora, 2009, p. 62]). 

O segredo de justiça, de regra passa a excepção, e assume na sua fundamentação equilíbrios diversos relativamente à 
anterior versão do código: o relevo das exigências de investigação face à tutela da imagem do arguido e dos interesses com 
ela conexos é claramente reduzido. 

Deste modo, os sujeitos processuais arguido e o assistente e o simples ofendido, por força da nova redacção do n.º 2 
deste artigo, passam a ter o direito ao segredo de justiça durante o inquérito, «sempre que a publicidade» possa 
«prejudicar» os respectivos direitos. 

Este novo direito à sujeição do processo ao regime do segredo de justiça, a relevar na sua dimensão externa, efectiva-se a 
requerimento daqueles interessados e é concedido por despacho do juiz de instrução, que antes de decidir deve ouvir o 
Ministério Público. 

Por outro lado, os interesses da investigação que tradicionalmente foram uma das causas justificativas do segredo de 
justiça motivam o regime decorrente do n.º 3 daquele artigo 86.º, na sua nova redacção. 

Assim, quando o Ministério Público entender «que os interesses da investigação ou os direitos dos sujeitos processuais o 
justifiquem» pode determinar a sujeição do inquérito ao segredo de justiça. Esta determinação do Ministério Público está 
«sujeita a validação pelo juiz de instrução no prazo máximo de setenta e duas horas». 

A validação desta decisão do Ministério Público pelo juiz de instrução pode colidir com a função processual do segredo de 
justiça e com o equilíbrio desenhado no código nas relações entre as duas autoridades judiciárias. 

Tal como refere PEDRO PATTO, «a exigência de validação pelo JIC no art. 86.º, n.º 3 do CPP é um corpo estranho no 
inquérito dirigido pelo MP, constitui uma solução desnecessária perante o regime de levantamento do segredo e acesso aos 
autos com controlo judicial (art. 86.º, n.º 5 e 89.º do CPP) e pode vir a ser uma fonte de litigância e de problemas jurídicos 
complexos»([“O Regime do Segredo de Justiça no Código de Processo Penal Revisto”, Revista do Cej, 1.º Semestre de 2008, – 
Jornadas sobre a Revisão do Código de Processo Penal, pp. 45 e ss]). 

O segredo determinado nos termos do n.º 3 do artigo 86.º pode ser levantado a todo o tempo, oficiosamente ou a 
requerimento dos sujeitos processuais, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, havendo intervenção do juiz de instrução em 
caso de conflito. 

Os reflexos das alterações introduzidas sobre a estrutura do processo, permitem a COSTA ANDRADE afirmar que «as 
novas soluções normativas relevam já de um outro modelo processual, distinto daquele paradigma de processo 
basicamente acusatório e integrado por um princípio de investigação, tal como a Constituição da República o assumiu, 
sancionou e consagrou»([“Bruscamente no Verão Passado” – A Reforma do Código de Processo Penal, Coimbra Editora, 
2009, p.p. 64 e 65]). 

[…] 
O n.º 7 do artigo 86.º do Código de Processo Penal surge, assim, como um comando dirigido às autoridades judiciárias, 

impondo-lhes que analisem os elementos recolhidos que integram uma lesão do mencionado direito fundamental em ordem 
a saber se os mesmos relevam ou não para a realização dos objectivos do processo, no fundo, se constituem ou não prova 
dos factos em investigação. 

A exigência de análise dos elementos em causa em ordem à ponderação da sua permanência ou não no processo, como 
forma de salvaguarda da privacidade e da reserva da vida privada que esteja inerente a esses elementos, esteve subjacente 
à pronúncia de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal Constitucional no seu Acórdão n.º 428/2008, de 12 de Agosto 
de 2008([85]), amplamente referido no expediente subjacente ao presente pedido de consulta. 

Com efeito, aquele Tribunal declarou a inconstitucionalidade da interpretação do n.º 6 do artigo 86.º do Código de 
Processo Penal, na redacção resultante da Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, utilizada na decisão recorrida, «segundo a qual 
é permitida e não pode ser recusada ao arguido, antes do encerramento do inquérito a que foi aplicado o segredo de justiça, 
a consulta irrestrita de todos os elementos do processo, neles incluindo dados relativos à reserva da vida privada de outras 
pessoas, abrangendo elementos bancários e fiscais sujeitos a segredo profissional, sem que tenha sido concluída a sua 
análise em termos de poder ser apreciado o seu relevo e utilização como prova, ou, pelo contrário, a sua destruição ou 
devolução, nos termos do n.º 7 do artigo 86.º do Código de Processo Penal». 

Tal como resulta da fundamentação daquele acórdão, o Tribunal considerou que, «sendo certo que a inclusão no 
inquérito de elementos cobertos por esses tipos de segredo já pressupôs um juízo de admissibilidade da sua quebra em 
homenagem aos interesses da investigação, não menos certo é que estão em jogo outros valores constitucionalmente 
protegidos, ligados à reserva das pessoas em causa a que esses segredos respeitam (sobre a relevância do segredo bancário 
para a defesa da intimidade da vida privada, cf., por último, o Acórdão n.º 442/2007), que nada justificará sejam sujeitos a 
devassa por parte dos restantes intervenientes processuais sem que previamente seja emitido o juízo de relevância para a 
prova previsto no n.º 7 do artigo 86.º do CPP.» 

No caso de se concluir que os elementos em causa constituem prova dos factos em investigação, tais elementos 
permanecerão no processo, uma vez que se mantém a justificação para tal. Caso a autoridade judiciária conclua que tais 
elementos não têm relevo para a prova do processo, então há que dar cumprimento à segunda parte daquele dispositivo. 

Nos termos do referido n.º 7 do artigo 86.º, a autoridade judiciária «especifica, oficiosamente ou a requerimento», os 
elementos em causa, «relativamente aos quais se mantém o segredo de justiça» e ordena, «se for caso disso», «a sua 
destruição ou que sejam entregues à pessoa a quem disserem respeito». 

Decorre deste dispositivo, em primeiro lugar, que os elementos em causa continuam sujeitos a segredo de justiça, 
escapando à publicidade do processo, nomeadamente às formas de publicidade previstas no anterior n.º 6 daquele artigo. 
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Mas, para além disso, a autoridade judiciária, se tal for possível, nomeadamente nas situações em que os elementos têm 
autonomia relativamente a outros existentes no processo, ordena a «sua destruição ou que sejam entregues à pessoa a 
quem dizem respeito». Desta forma se faz cessar a lesão à reserva da vida privada que resultava da presença não justificada 
dos elementos em causa no processo. 

Quando os elementos se mantenham no processo ficam sujeitos ao regime de segredo de justiça vigente no mesmo, com 
as limitações inerentes à reserva da intimidade da vida privada que os enquadra e que é idêntica à dos meios de prova 
integrados no processo. 

Os elementos recolhidos no processo que se encontrem a coberto de um específico regime de segredo, muitas vezes 
integrados no processo na sequência da quebra desse segredo, encontram-se abrangidos por este n.º 7 do artigo 86.º, na 
medida em que a tutela do segredo que esteja em causa seja motivada na salvaguarda do direito à reserva da vida privada 
e familiar. 

 
Parecer do Conselho Consultivo do Ministério Público nº 84/07 de 28-02-2008, in DR, II Série, de 7-04-2008: 
1.ª Os interesses da investigação e a protecção da imagem social do arguido podem justificar a aplicação no processo 

contra-ordenacional do regime do segredo de justiça, resultante dos nºs 2 e 3 do artigo 86.º do Código de Processo Penal, 
nos termos do n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, que «institui o ilícito de mera ordenação 
social e o respectivo processo»; 

2.ª Nos termos do n.º 2 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, incumbe à autoridade administrativa 
que dirige o processo proferir a decisão de sujeição do mesmo ao regime de segredo, oficiosamente, ou a requerimento do 
arguido; 

3.ª Imposto o regime de segredo, nos termos das conclusões anteriores, a autoridade administrativa pode permitir ou 
indeferir, conforme o caso, o acesso por parte do arguido ao processo, nos termos da parte final do n.º 1 do artigo 89.º do 
Código de Processo Penal, aplicável também por força do disposto no n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 
de Outubro; 

4.ª As decisões administrativas proferidas nos termos das conclusões anteriores que decretem ou indefiram a sujeição a 
segredo, ou impeçam o acesso ao processo com fundamento no segredo, são susceptíveis de recurso de impugnação, para 
o tribunal, nos termos do 55.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro; 

5.ª Sujeito o processo ao regime de segredo de justiça, essa situação mantém-se, na sua dimensão externa, até à decisão 
proferida nos termos do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, se antes não cessar por se ter esgotado o 
seu fundamento, a requerimento, ou oficiosamente; 

6.ª As restrições de acesso ao processo em segredo de justiça por parte do arguido, cessam com o cumprimento do 
disposto no artigo 50.º do referido Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro; 

7.ª O Ministério Público, no quadro actual, não tem qualquer intervenção no processo das contra-ordenações na sua fase 
administrativa, não lhe cabendo ali quaisquer tarefas de impulso processual ou de fiscalização da acção da autoridade 
administrativa; 

8.ª Nas situações em que a lei preveja a existência de intervenções judiciais relativamente a actos instrutórios do 
processo das contra-ordenações é aplicável relativamente a esses actos o disposto no n.º 1 do artigo 53.º do Código de 
Processo Penal. 

 
6- Orientações do MP 

 
Na reunião de trabalho de 7 de Abril de 2011 realizada na PGDL, analisou-se a questão de saber se a irrecorribilidade a 

que se reporta o nº 2 do artº 86º do CPP depende, ou não, do sentido da decisão judicial proferida. 
Entendeu-se ser de sufragar que:I. A irrecorribilidade consagrada no nº 2 do artº 86º do CPP não está dependente do 

sentido da decisão proferida pelo juiz de Instrução: é sempre irrecorrível a decisão, proferida em fase de inquérito pelo Juiz 
de Instrução, quer este decida pela sujeição, quer decida pela não sujeição, do processo a segredo de justiça. II. Perante o 
novo paradigma relativo à publicidade do processo e ao segredo de justiça, o nº 2 o artº 86º do CPP não comporta uma 
interpretação que conduzisse à conclusão da insindicabilidade da decisão do Juiz de Instrução que, deferindo o requerimento 
de qualquer dos sujeitos processuais, determine a sujeição do processo ao «regime-excepção» de segredo de justiça e que já 
tivesse aquela decisão por sindicável quando o Juiz, decidindo manter o »regime-regra» da publicidade, indefira o pedido de 
sujeição do processo a segredo de justiça (cfr. Decisão Sumária do TRL de 20-12-2010, Proc. nº129/09.0gtalq-A.L1, 3ª 
Secção, relatada por Moraes Rocha). Esta mesma dimensão normativa resulta da decisão do TRL de 18-01-2008, proferida 
em sede de reclamação, in CJ, 2008, T1, pág. 257. 

Relativamente a esta matéria: Parecer do MP no TRL de 5-11-2010 . 
Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 
 
Despacho nº 3/08, de 3-01-2008, da PGD Lisboa, que, ao abrigo do estatuído no artº 58º, nº1, al.a) do EMP, considerou ser 

de sustentar o seguinte procedimento: 
O Ministério Público determinará, no início do inquérito, a sujeição deste a segredo de justiça, que submeterá a 

validação judicial, sempre que esteja em causa investigação relativa aos crimes previstos no artigo 47º, n.º 1 do Estatuto, 
no artigo 1º, alínea j) a m) do CPP, na Lei n.º 36/94 de 29 de Setembro e na Lei n.º 5/2002 de 11 de Janeiro, sem prejuízo de 
o fazer também em situações não abrangidas pelas hipóteses anteriores, desde que, em concreto, o magistrado identifique 
a necessidade de sujeição a segredo. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 

 
Artigo 87.º 
Assistência do público a actos processuais 
1 - Aos actos processuais declarados públicos pela lei, nomeadamente às audiências, pode assistir 

qualquer pessoa. Oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público, do arguido ou do assistente 
pode, porém, o juiz decidir, por despacho, restringir a livre assistência do público ou que o acto, ou 
parte dele, decorra com exclusão da publicidade. 

2 - O despacho referido na segunda parte do número anterior deve fundar-se em factos ou 
circunstâncias concretas que façam presumir que a publicidade causaria grave dano à dignidade das 

http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410/44c28d8d9d2208d7802573b7003f5d0b?OpenDocument&Highlight=0,segredo,justi%C3%A7a,contra-ordena%C3%A7%C3%B5es
http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/interv/pec_ficha.php?nid_peca=1545&lista_resultados=1545,1496,1475,1467,1476&exacta=&stringbusca=irrecorribilidade
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pessoas, à moral pública ou ao normal decurso do acto e deve ser revogado logo que cessarem os 
motivos que lhe deram causa. 

3 - Em caso de processo por crime de tráfico de pessoas ou contra a liberdade e autodeterminação 
sexual, os actos processuais decorrem, em regra, com exclusão da publicidade. 

4 - Decorrendo o acto com exclusão da publicidade, apenas podem assistir as pessoas que nele 
tiverem de intervir, bem como outras que o juiz admitir por razões atendíveis, nomeadamente de 
ordem profissional ou científica. 

5 - A exclusão da publicidade não abrange, em caso algum, a leitura da sentença. 
6 - Não implica restrição ou exclusão da publicidade, para efeito do disposto nos números anteriores, 

a proibição, pelo juiz, da assistência de menor de 18 anos ou de quem, pelo seu comportamento, puser 
em causa a dignidade ou a disciplina do acto. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 87.º 
(Assistência do público a actos processuais) 
1 - Aos actos processuais declarados públicos pela lei, nomeadamente às audiências, pode assistir qualquer pessoa. 
Oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público, do arguido ou do assistente pode, porém, o juiz decidir, por 
despacho, restringir a livre assistência do público ou que o acto, ou parte dele, decorra com exclusão da publicidade. 
2 - O despacho referido na segunda parte do número anterior deve fundar-se em factos ou circunstâncias concretas que 
façam presumir que a publicidade causaria grave dano à dignidade das pessoas, à moral pública ou ao normal decurso do 
acto e deve ser revogado logo que cessarem os motivos que lhe deram causa. 
3 - Em caso de processo por crime sexual que tenha por ofendido um menor de 16 anos, os actos processuais decorrem em 
regra com exclusão da publicidade. 
4 - Decorrendo o acto com exclusão da publicidade, apenas podem assistir as pessoas que nele tiveram de intervir, bem 
como outras que o juiz admitir por razões atendíveis, nomeadamente de ordem profissional ou científica. 
5 - A exclusão da publicidade não abrange, em caso algum, a leitura da sentença. 
6 - Não implica restrição ou exclusão da publicidade, para efeito do disposto nos números anteriores, a proibição, pelo 
juiz, da assistência de menor de 18 anos ou de quem, pelo seu comportamento, puser em causa a dignidade ou a disciplina 
do acto. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 87.º 
[...] 
3 - Em caso de processo por crime de tráfico de pessoas ou contra a liberdade e autodeterminação sexual, os actos 
processuais decorrem, em regra, com exclusão da publicidade. 
 

2- Acórdão do TC 
 

698/2004 
Não julga inconstitucional a norma extraída da conjugação dos artigos 321.º, 2 e 87.º, 5, do CPP. 
Extracto da fundamentação: 
Não implica qualquer violação da Constituição, nomeadamente do seu artigo 206.º, uma interpretação normativa 

extraída da conjugação dos artigos 321.º, 2 e 87.º, 5, ambos do CPP, no sentido de que, em caso de reformulação de 
acórdão condenatório declarado nulo por insuficiência de fundamentação e em que o acórdão a proferir em nada se afastou 
da matéria de facto dada como provada, é dispensada a leitura da decisão reformulada, sendo a mesma notificada às 
partes e estando acessível a qualquer um que esteja legitimado por um interesse no seu conhecimento. 

 
Artigo 88.º 
Meios de comunicação social 
1 - É permitida aos órgãos de comunicação social, dentro dos limites da lei, a narração circunstanciada 

do teor de actos processuais que se não encontrem cobertos por segredo de justiça ou a cujo decurso 
for permitida a assistência do público em geral. 

2 - Não é, porém, autorizada, sob pena de desobediência simples: 
a) A reprodução de peças processuais ou de documentos incorporados no processo, até à sentença de 

1.ª instância, salvo se tiverem sido obtidos mediante certidão solicitada com menção do fim a que se 
destina, ou se para tal tiver havido autorização expressa da autoridade judiciária que presidir à fase do 
processo no momento da publicação; 

b) A transmissão ou registo de imagens ou de tomadas de som relativas à prática de qualquer acto 
processual, nomeadamente da audiência, salvo se a autoridade judiciária referida na alínea anterior, por 
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despacho, a autorizar; não pode, porém, ser autorizada a transmissão ou registo de imagens ou tomada 
de som relativas a pessoa que a tal se opuser; 

c) A publicação, por qualquer meio, da identidade de vítimas de crimes de tráfico de pessoas, contra a 
liberdade e autodeterminação sexual, a honra ou a reserva da vida privada, excepto se a vítima 
consentir expressamente na revelação da sua identidade ou se o crime for praticado através de órgão 
de comunicação social. 

3 - Até à decisão sobre a publicidade da audiência não é ainda autorizada, sob pena de desobediência 
simples, a narração de actos processuais anteriores àquela quando o juiz, oficiosamente ou a 
requerimento, a tiver proibido com fundamento nos factos ou circunstâncias referidos no n.º 2 do artigo 
anterior. 

4 - Não é permitida, sob pena de desobediência simples, a publicação, por qualquer meio, de 
conversações ou comunicações interceptadas no âmbito de um processo, salvo se não estiverem 
sujeitas a segredo de justiça e os intervenientes expressamente consentirem na publicação. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 88.º 
(Meios de comunicação social) 
1 - É permitida aos órgãos de comunicação social, dentro dos limites da lei, a narração circunstanciada do teor de actos 
processuais que se não encontrem cobertos por segredo de justiça ou a cujo decurso for permitida a assistência do público 
em geral. 
2 - Não é, porém, autorizada, sob pena de desobediência simples: 
a) A reprodução de peças processuais ou de documentos incorporados em processos pendentes, salvo se tiverem sido 
obtidos mediante certidão solicitada com menção do fim a que se destina, ou se para tal tiver havido autorização expressa 
da autoridade judiciária que presidir à fase em que se encontra o processo no momento da publicação; 
b) A transmissão de imagens ou de tomadas de som relativas à prática de qualquer acto processual, nomeadamente da 
audiência, salvo se a autoridade judiciária referida na alínea anterior, por despacho, a autorizar; 
c) A publicação, por qualquer meio, da identidade de vítimas de crimes sexuais, contra a honra ou contra a reserva da vida 
privada, antes da audiência, ou mesmo depois, se o ofendido for menor de 16 anos. 
3 - Até à decisão sobre a publicidade da audiência não é ainda autorizada, sob pena de desobediência simples, a narração 
de actos processuais anteriores àquela quando o juiz, oficiosamente ou a requerimento, a tiver proibido com fundamento 
nos factos ou circunstâncias referidos no n.º 2 do artigo anterior. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 88.º 
[...] 
2 -... 
a) A reprodução de peças processuais ou de documentos incorporados no processo, até à sentença de 1.ª instância, salvo 
se tiverem sido obtidos mediante certidão solicitada com menção do fim a que se destina, ou se para tal tiver havido 
autorização expressa da autoridade judiciária que presidir à fase do processo no momento da publicação; 
b) A transmissão ou registo de imagens ou de tomadas de som relativas à prática de qualquer acto processual, 
nomeadamente da audiência, salvo se a autoridade judiciária referida na alínea anterior, por despacho, a autorizar; não 
pode, porém, ser autorizada a transmissão ou registo de imagens ou tomada de som relativas a pessoa que a tal se 
opuser; 
c)... 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 88.º 
[...] 
2 -... 
c) A publicação, por qualquer meio, da identidade de vítimas de crimes de tráfico de pessoas, contra a liberdade e 
autodeterminação sexual, a honra ou a reserva da vida privada, excepto se a vítima consentir expressamente na revelação 
da sua identidade ou se o crime for praticado através de órgão de comunicação social. 
4 - Não é permitida, sob pena de desobediência simples, a publicação, por qualquer meio, de conversações ou 
comunicações interceptadas no âmbito de um processo, salvo se não estiverem sujeitas a segredo de justiça e os 
intervenientes expressamente consentirem na publicação. 
 

2- Acórdãos do TC 
 

90/2011 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 88.º, n.º 2, alínea b) do CPP, quando interpretada no sentido de que proíbe, 

sem limite de tempo, que a comunicação social transmita a gravação do som da audiência de julgamento, contido no 
suporte magnético do próprio tribunal, sem que tenha havido autorização da autoridade judiciária que preside à fase do 
processo no momento da divulgação. 

Extracto da fundamentação: 
[…] há que identificar as razões que podem, em geral, ser avançadas para justificar resguardos e entraves limitativos à 

informação, por órgãos da comunicação social, da prática de actos judiciários submetidos a um regime de publicidade. 
Algumas dessas razões vêm impressivamente descritas no Acórdão n.º 605/2007, desta 2.ª Secção, ainda que a propósito 
da incriminação estabelecida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 88.º do CPP […] 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20110090.html
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[…] 
Estas razões diversificadas podem ser agrupadas em duas grandes categorias de justificações para a consagração de 

limites à liberdade de imprensa, quando exercitada em relação à prática judiciária: preservar as condições de uma 
adequada administração da justiça e salvaguardar direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, em colisão potencial 
com aquela liberdade. 

A essas razões gerais há a acrescentar razões específicas, atinentes à fase processual em causa – a audiência de 
julgamento – e aos meios utilizados para a recolha e difusão da informação. Cumpre salientar, na verdade, que o modo 
operativo dos meios técnicos necessários à tomada de som e ao registo de imagens é de molde a influenciar o próprio 
desenrolar daquele acto processual, pois alteram o “ambiente” em que ele é praticado e os comportamentos dos 
intervenientes processuais (cfr. JORGE BAPTISTA GONÇALVES, “ O processo penal e os media: algumas reflexões”, Revista do 
CEJ, 2005, n.º 3, 73 s., 90-91). 

Não estão em causa, apenas, as particulares formas e extensão comunicativas que os meios audiovisuais proporcionam 
de um acontecimento, uma vez ele produzido, mas também o risco sério de interferência performativa no modo da sua 
produção. Para além da maior ressonância mediática e da mais ampla publicidade que estes meios propiciam, em si 
mesmos favoráveis a um desejável escrutínio, pelos cidadãos, da função de julgar, mas também propícios a uma montagem 
de julgamentos paralelos, na praça pública, a captação, em directo, de imagens e de som de um julgamento, com todo o 
aparato que tal envolve, pode condicionar a actuação, em juízo, de todos quantos são chamados a intervir. 

É sobretudo esta razão que justifica, cremos, o tratamento diferenciado da recolha de informação, por escrito, e do seu 
registo fílmico ou fonográfico: enquanto que a primeira é, em princípio, livre, já o segundo depende de autorização. 

E esta última solução está inteiramente em linha com o princípio 14 do Anexo à Recomendação n.º Rec(2003)13, do 
Comité de Ministros do Conselho da Europa (transcrita na Revista do Ministério Público, n.º 97 (2004), 167 s.), o qual dispõe 
o seguinte: 

«As reportagens em directo ou as gravações efectuadas pelos meios de comunicação social nas salas de audiências não 
devem ser possíveis, salvo se e na medida em que a lei ou as autoridades judiciárias competentes o permitam 
expressamente. Tais reportagens só devem ser autorizadas se delas não resultar risco sério de influência indevida sobre as 
vítimas, as testemunhas, as partes nos processos penais, os jurados e os magistrados». 

Como resulta do texto, e o comentário apenso à Recomendação melhor esclarece (designadamente quando refere que as 
testemunhas e as vítimas “podem sentir-se intimidadas pelas câmaras e meios de comunicação social ou ser conduzidas a 
posar perante elas”), no horizonte de valoração que determinou um tal regime esteve presente a necessidade de prevenir a 
possível perturbação para o desenrolar das audiências judiciais das reportagens em directo e gravações efectuadas no seu 
decurso. 

[…] 
Dado que a sentença recorrida penalizou a utilização televisiva de um registo magnético da audiência de julgamento, está 

em causa, desde logo, o direito à palavra. A palavra falada integra expressamente o amplo e denso universo de bens 
pessoais protegidos pelo artigo 26.º da CRP, pois também pela palavra se exprime e define a individualidade própria de 
cada pessoa. Ela constitui, nesse sentido, um autónomo bem da personalidade. 

O conteúdo do direito à palavra abrange, em princípio, tanto a permissão de gravação, por outrem, da voz do titular, 
como a decisão quanto à utilização da voz gravada. Compete ao próprio definir não só o se da gravação, mas também o 
como e o quando da audição futura da voz, isto é, em que condições, perante quem e em que contexto situacional ela pode 
voltar a ser ouvida. 

No caso dos autos, porém, a primeira dimensão garantística do direito à palavra está prejudicada, porque a gravação dos 
depoimentos de todos os sujeitos intervenientes na audiência de julgamento está prescrita na lei do processo, visando 
acautelar um eventual recurso da matéria de facto. Na prossecução de fins legítimos, inerentes à própria administração da 
justiça, de acordo com a tramitação processual fixada, a gravação impõe-se a esses sujeitos, não ficando na sua livre 
autodeterminação uma decisão a tal respeito. 

Então, havendo razões legítimas que motivam esta restrição à livre autodeterminação quanto à gravação da palavra, 
justifica-se um especial amparo a quem a profere, i.e., uma especial protecção relativamente à utilização da palavra 
gravada, para além dos fins legalmente previstos. Sendo a palavra registada por razões de funcionamento da administração 
da justiça, e não podendo quem depõe eximir-se a tal gravação, tem-se por justificada a especial tutela traduzida na 
restrição imposta à comunicação social quanto à sua divulgação. Ou seja, uma vez que a gravação é legalmente 
determinada por razões processuais, é merecedor de especial protecção aquele que sujeita a sua palavra a registo, sem que 
a tal se possa recusar. 

[…] 
Em face do que fica dito, torna-se claro que a faculdade de oposição do autor das declarações gravadas em audiência de 

julgamento à sua posterior transmissão por um órgão da comunicação social (2.ª parte da alínea b) do n.º 2 do artigo 88.º 
do CPP), não só não merece reparo constitucional, como é imposta pela tutela constitucional do direito à palavra (artigo 
26.º, n.º 1, da RP). As razões que justificam a gravação, sobrepondo-se ao direito à “volatilidade da palavra”, não legitimam 
a sua livre difusão fora do círculo da actividade judicial a que ela está estritamente funcionalizada. Nem, por outro lado, a 
solução comporta o sacrifício total da liberdade de comunicação do que se passou na audiência de julgamento. É livre o 
relato circunstanciado desse facto, incluindo do conteúdo das declarações gravadas, apenas ficando vedado a utilização de 
som ou de imagem colhidas no momento em que elas eram prestadas – bens pessoais dos autores das declarações, de que 
eles não perderam a disponibilidade, para todos os fins que não sejam os que legitimaram a sua captação. 

[…] 
O núcleo problemático da questão de constitucionalidade que nos ocupa convoca a aferição, pelos parâmetros 

decorrentes do princípio da proporcionalidade, da constitucionalidade da exigência de autorização judicial. Foi essa (e não 
por ter sido contrariada uma recusa de autorização) a dimensão da norma que esteve presente na condenação da 
recorrente pelo crime de desobediência, tido por cometido pelo facto de o som ter sido divulgado sem prévio pedido de 
autorização ao juiz competente. 

Todavia, o juízo a formular quanto a esta questão não pode desprender-se da natureza dos bens cuja necessidade de 
tutela pode constituir, nesta fase, uma razão constitucionalmente credenciada para uma solução com potencial alcance 
restritivo da liberdade de comunicação social. 

Ora, como acima foi antes sublinhado, tendo já decorrido a audiência de julgamento e sido proferida a sentença, a 
iniciativa de divulgação do som naquela gravado já não pode ferir o interesse público de uma boa administração da justiça, 
no sentido de justiça que se está fazendo, pela simples razão de que esta já foi realizada. Neste momento (pelo menos, após 
a formação de caso julgado), a divulgação da palavra gravada não mais poderá influenciar o decurso e o resultado do 
julgamento. 

Permanece a necessidade de tutela do direito à palavra que é protegido com a possibilidade de oposição dos autores das 
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declarações à divulgação do seu registo sonoro, mesmo após a prolação da sentença, e com o reforço que a necessidade de 
autorização do juiz lhe acrescenta. A tutela constitucional traduz-se, aqui, na preservação da autodeterminação quanto ao 
destino das palavras que são suas, mas que foram proferidas num contexto funcionalizado à realização da justiça. 

[…] 
A exigência de autorização judicial para a transmissão do som gravado de declarações em audiência de julgamento, na 

interpretação de que ela não está sujeita a qualquer preclusão temporal, persistindo para além do término do processo em 
que essa audiência se integrou, não constitui uma solução desconforme e excessiva, sendo justificada, quer pela tutela do 
direito à palavra, quer por razões de boa administração de justiça, que legitimam a intervenção condicionante da liberdade 
de comunicação social. 

 
605/2007 
Não julga inconstitucional a norma do art.º 88.º, 2, alínea a), do CPP de 1987, interpretada como contendo a tipificação 

penal, no quadro do crime de desobediência, da reprodução de peças processuais ou de documentos incorporados no 
processo, num caso em que este ainda se encontre submetido ao segredo de justiça, abrangendo a tipificação criminal aí 
contida os actos praticados na fase anterior à decisão de sujeição do arguido a julgamento. 

Extracto da fundamentação: 
No artigo 88.º, n.º 2, a), do C.P.P., tipifica-se como crime de desobediência, punido nos termos do artigo 348.º, do C.P., a 

reprodução pelos órgãos de comunicação social de peças processuais ou de documentos incorporados em processos 
pendentes, salvo se tiverem sido obtidos mediante certidão solicitada com menção do fim a que se destina, ou se para tal 
tiver havido autorização expressa da autoridade judiciária que presidir à fase em que se encontra o processo no momento 
da publicação. 

Conferindo-se ao tribunal o poder de seleccionar quais as peças e documentos do processo cujo teor pode ser divulgado 
pelos órgãos de comunicação social, sem que haja perigo de perturbação da serenidade que deve presidir ao processo 
decisório do tribunal, ou que seja justificado pela preponderância de outros interesses relevantes, o legislador entendeu 
criminalizar a conduta que ignore esse poder ou que contrarie o seu exercício, traduzida na publicação não autorizada das 
referidas peças e documentos. 

Esta incriminação não visa apenas proteger o exercício da administração da justiça, de forma a evitar especulações, 
conjecturas extra-processuais e movimentos de pressão da opinião pública sobre os casos em apreciação pelos tribunais, 
que possam perturbar a serenidade, a isenção e a independência que deve presidir à tomada das decisões judiciais. Não 
deixando de ter presente a fase processual em que neste processo se verificou a conduta tipificada, podemos dizer que a sua 
criminalização é plurisignificativa no plano axiológico, sendo múltiplos os bens jurídicos tutelados: além do referido 
interesse público na realização de uma justiça isenta e independente, poupada a intromissões de terceiros, a especulações 
sensacionalistas ou a influências que perturbem a serenidade dos julgadores; o interesse do arguido em não ver 
publicamente revelados factos que podem vir a não ser considerados provados sem que com isso se evitem graves prejuízos 
para a sua reputação e dignidade; e o interesse de outras partes ou intervenientes no processo, designadamente os 
presumíveis ofendidos, na não revelação de certos factos prejudiciais à sua reputação e consideração social, ou que 
invadam a esfera da sua vida intima. 

O bem jurídico tutelado pelo tipo legal de crime em causa integra, pois, um leque de interesses públicos e privados, de tal 
importância, que é perfeitamente justificável, a criminalização da conduta violadora da restrição de publicidade contida no 
art.º 88.º, nº 2, a), do C.P.P., abrangendo, como considerou a decisão recorrida, a fase anterior à decisão de sujeição do 
arguido a julgamento, mostrando-se indiscutivelmente observados os princípios constitucionais da necessidade, adequação 
e proporcionalidade, a que devem obedecer as leis restritivas dos direitos, liberdades e garantias, nos termos dos artº 
18.º, n.º 2 e 3, da C.R.P.. 

Não se vislumbra que o legislador pudesse prescindir da reacção criminal para garantir a protecção eficaz daqueles bens 
jurídicos, face ao poder de facto de que gozam efectivamente os órgãos de comunicação social e à extensão potencial da 
considerável danosidade inerente à violação do referido bem jurídico complexo pelos mesmos (vide, sobre as consequências 
da cobertura mediática dos processos criminais, MARTINE MADOUX, em “Criminalidade, processo penal e meios de 
comunicação”, na “Revista Portuguesa de Ciência Criminal”, Ano 9, Fasc. 2.º, Abril-Junho 1999, págs. 225-226). 

E a circunstância de estar em causa uma incriminação de perigo abstracto não conduz à negação da tutela penal, na 
medida em que se justifica plenamente uma antecipação dessa tutela, pela já referida aptidão de elevada e devastadora 
danosidade, resultante da reprodução de peças processuais pelos media. 

A mera sanção pecuniária associada à infracção contra-ordenacional não assumiria um efeito dissuasor suficiente, 
perante os eventuais benefícios económicos advindos da conduta violadora, o que nos leva a concluir, com segurança, pela 
adequação e necessidade da tutela penal. 

Nestes termos, à luz do princípio constitucional da necessidade de pena, não se pode censurar a opção de criminalização 
da reprodução das peças e documentos contidos em processo penal sem autorização do tribunal, na fase anterior à decisão 
de sujeição do arguido a julgamento. 

 
3- Acórdãos do TR 
 

Ac. TRL de 9-04-2013 : I. Publicar o conteúdo de intercepções telefónicas não é o mesmo que divulgar o link que dá 
acesso à página onde as referidas intercepções se mostram acessíveis e não é o mesmo que ser o próprio jornal a publicá-
las. Por outras palavras: a remissão que um site da internet faz para outra página da internet, tão-somente através da 
divulgação de um link, não integra o conceito de «publicação» a que se refere o artigo 88.º, n.º 4, do CPP, a menos que se 
recorra a uma interpretação analógica que o direito penal, em sede de incriminação, não consente. 
II. O crime previsto e punido no artigo 194.º, n.º 3, do C.P., exige a divulgação do conteúdo das telecomunicações e não 
toda e qualquer divulgação, designadamente a divulgação de modos de acesso a esses mesmos conteúdos. Apenas a 
divulgação do conteúdo da comunicação integra a modalidade de conduta típica em causa. 
 

I - O direito de narração ou reprodução de actos processuais pela comunicação social, a que se referem os arts. 86.º, n.º 
2, al. b) e 88.º, n.º 1, ambos do CPP, tem desde logo um pressuposto essencial: que esses actos não se encontrem cobertos 
pelo segredo de justiça ou que a eles seja permitida a assistência do público em geral (que sejam actos públicos). 

II - Em consequência, um acto processual que se encontre coberto pelo segredo de justiça nunca poderá ser objecto de 
notícia (narração circunstanciada) por parte da comunicação social. 

III – Mas, mesmo que o processo não se encontre coberto pelo segredo de justiça, não é autorizada a reprodução de 
peças processuais ou de documentos incorporados no processo, até à sentença de 1.ª instância (art.º 88.º, n.º 2, do CPP). 

IV - Como resulta claramente da lei, esta proibição de reprodução de peças processuais ou de documentos, aplica-se em 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20070605.html
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todas as fases do processo, desde o momento em que este se inicia e até à sentença de 1.ª instância. 
V - A violação dessa proibição tem como consequência a punição a título de desobediência simples, o que nos remete 

para o art.º 348.º, do CP, no que concerne à moldura penal correspondente. 
VI - Objectivamente, a conduta ilícita é preenchida com a simples publicação, fora dos casos autorizados, em meio de 

comunicação social, da peça processual ou documento incorporado no processo. A ordem para “não publicar” resulta 
directamente da lei, é o legislador que directamente a impõe, e não de qualquer autoridade ou funcionário. 

VII - Por outro lado, para que o elemento subjectivo do ilícito se verifique, basta que o agente tenha consciência de que 
essa publicação é proibida e, apesar disso, tenha querido tal publicação (dolo directo). 

VIII - Agiu com dolo eventual a arguida que, tendo previsto ser proibida a reprodução e exibição de peças processuais, 
não se inibiu de proceder à exibição pública da acusação formulada num determinado processo, através de um canal de 
televisão, conformando-se com o resultado da sua conduta. 

IX - As normas dos artigos 86.º e 88.º, do CPP, respeitam rigorosamente os princípios constitucionais da liberdade de 
imprensa, liberdade de expressão e comunicação (arts. 37.º, 38.º e 18.º, n.º 2, da CRP), não indo além do necessário para 
protecção dos valores subjacentes, sem que ponham, de forma desmesurada e desnecessária, em causa o direito de 
informar. 

X - Assim, não está ferido de inconstitucionalidade material o artigo 88.º, n.º 2, al. a), do CPP, na interpretação ora feita, 
não se mostrando violado o disposto nos arts. 37° e 38° da CRP e art.º 10.º da CEDH. 

(Acórdão do TRL, de 27-03-2007, proc. n.º 10502/2006-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b0164bcc2601d49f802572d8004e5c56?OpenDocument) 

 
Artigo 89.º 
Consulta de auto e obtenção de certidão e informação por sujeitos processuais 
1 - Durante o inquérito, o arguido, o assistente, o ofendido, o lesado e o responsável civil podem 

consultar, mediante requerimento, o processo ou elementos dele constantes, bem como obter os 
correspondentes extractos, cópias ou certidões, salvo quando, tratando-se de processo que se encontre 
em segredo de justiça, o Ministério Público a isso se opuser por considerar, fundamentadamente, que 
pode prejudicar a investigação ou os direitos dos participantes processuais ou das vítimas. 

2 - Se o Ministério Público se opuser à consulta ou à obtenção dos elementos previstos no número 
anterior, o requerimento é presente ao juiz, que decide por despacho irrecorrível. 

3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, os autos ou as partes dos autos a que o arguido, 
o assistente, o ofendido, o lesado e o responsável civil devam ter acesso são depositados na secretaria, 
por fotocópia e em avulso, sem prejuízo do andamento do processo, e persistindo para todos o dever de 
guardar segredo de justiça. 

4 - Quando, nos termos dos n.os 1, 4 e 5 do artigo 86.º, o processo se tornar público, as pessoas 
mencionadas no n.º 1 podem requerer à autoridade judiciária competente o exame gratuito dos autos 
fora da secretaria, devendo o despacho que o autorizar fixar o prazo para o efeito. 

5 - São correspondentemente aplicáveis à hipótese prevista no número anterior as disposições da lei 
do processo civil respeitantes à falta de restituição do processo dentro do prazo; sendo a falta da 
responsabilidade do Ministério Público, a ocorrência é comunicada ao superior hierárquico. 

6 - Findos os prazos previstos no artigo 276.º, o arguido, o assistente e o ofendido podem consultar 
todos os elementos de processo que se encontre em segredo de justiça, salvo se o juiz de instrução 
determinar, a requerimento do Ministério Público, que o acesso aos autos seja adiado por um período 
máximo de três meses, o qual pode ser prorrogado, por uma só vez, quando estiver em causa a 
criminalidade a que se referem as alíneas i) a m) do artigo 1.º, e por um prazo objectivamente 
indispensável à conclusão da investigação. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 89.º 
(Consulta de auto e obtenção de certidão por sujeitos processuais) 
1 - Para além da entidade que dirigir o processo, do Ministério Público e daqueles que nele intervierem como auxiliares, o 
arguido, o assistente e as partes civis podem ter acesso a auto, para consulta, na secretaria ou noutro local onde estiver a 
ser realizada qualquer diligência, bem como obter cópias, extractos e certidões autorizados por despacho, ou 
independentemente dele para efeito de prepararem a acusação e a defesa dentro dos prazos para tal estipulados pela lei. 
2 - Se, porém, o Ministério Público não houver ainda deduzido acusação, o arguido, o assistente e as partes civis só podem 
ter acesso a auto na parte respeitante a declarações prestadas e a requerimentos e memoriais por eles apresentados, bem 
como a diligências de prova a que pudessem assistir ou a questões incidentais em que devessem intervir. Para o efeito, as 
partes referidas do auto ficam avulsas na secretaria, por fotocópia, pelo prazo de três dias, sem prejuízo do andamento do 
processo. O dever de guardar segredo de justiça persiste para todos. 
3 - As pessoas mencionadas no n.º 1 têm, relativamente a processos findos, àqueles em que não puder ou já não puder ter 
lugar a instrução e àqueles em que tiver havido já decisão instrutória, direito a examiná-los gratuitamente fora da 
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secretaria, desde que o requeiram à autoridade judiciária competente e esta, fixando prazo para tal, autorize a confiança 
do processo. 
4 - São correspondentemente aplicáveis à hipótese prevista no número anterior as disposições da lei do processo civil 
respeitantes à falta de restituição do processo dentro do prazo; sendo a falta da responsabilidade do Ministério Público, a 
ocorrência é comunicada ao superior hierárquico. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 89.º 
Consulta de auto e obtenção de certidão e informação por sujeitos processuais 
2 - Se, porém, o Ministério Público não houver ainda deduzido acusação, o arguido, o assistente, se o procedimento 
criminal não depender de acusação particular, e as partes civis só podem ter acesso a auto na parte respeitante a 
declarações prestadas e a requerimentos e memoriais por eles apresentados, bem como a diligências de prova a que 
pudessem assistir ou a questões incidentais em que devessem intervir, sem prejuízo do disposto no artigo 86.º, n.º 5. Para 
o efeito, as partes referidas do auto ficam avulsas na secretaria, por fotocópia, pelo prazo de três dias, sem prejuízo do 
andamento do processo. O dever de guardar segredo de justiça persiste para todos. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08, e Dec. Rect. n.º 100-A/2007, de 26/10 
Artigo 89.º 
[...] 
1 - Durante o inquérito, o arguido, o assistente, o ofendido, o lesado e o responsável civil podem consultar, mediante 
requerimento, o processo ou elementos dele constantes, bem como obter os correspondentes extractos, cópias ou 
certidões, salvo quando, tratando-se de processo que se encontre em segredo de justiça, o Ministério Público a isso se 
opuser por considerar, fundamentadamente, que pode prejudicar a investigação ou os direitos dos participantes 
processuais ou das vítimas. 
2 - Se o Ministério Público se opuser à consulta ou à obtenção dos elementos previstos no número anterior, o 
requerimento é presente ao juiz, que decide por despacho irrecorrível. 
3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, os autos ou as partes dos autos a que o arguido, o assistente, o 
ofendido, o lesado e o responsável civil devam ter acesso são depositados na secretaria, por fotocópia e em avulso, sem 
prejuízo do andamento do processo, e persistindo para todos o dever de guardar segredo de justiça. 
4 - Quando, nos termos dos n.ºs 1, 4 e 5 do artigo 86.º, o processo se tornar público, as pessoas mencionadas no n.º 1 
podem requerer à autoridade judiciária competente o exame gratuito dos autos fora da secretaria, devendo o despacho 
que o autorizar fixar o prazo para o efeito. 
5 - (Anterior n.º 4.) 
6 - Findos os prazos previstos no artigo 276.º, o arguido, o assistente e o ofendido podem consultar todos os elementos de 
processo que se encontre em segredo de justiça, salvo se o juiz de instrução determinar, a requerimento do Ministério 
Público, que o acesso aos autos seja adiado por um período máximo de três meses, o qual pode ser prorrogado, por uma 
só vez, quando estiver em causa a criminalidade a que se referem as alíneas i) a m) do artigo 1.º, e por um prazo 
objectivamente indispensável à conclusão da investigação. 
 

2- Acórdãos do TC 
 

428/2008 
Julga inconstitucional, por violação do artigo 20.º, n.º 3, da CRP, a interpretação do artigo 89.º, n.º 6, do CPP, na 

redacção dada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, segundo a qual é permitida e não pode ser recusada ao arguido, 
antes do encerramento do inquérito a que foi aplicado o segredo de justiça, a consulta irrestrita de todos os elementos 
do processo, neles incluindo dados relativos à reserva da vida privada de outras pessoas, abrangendo elementos 
bancários e fiscais sujeitos a segredo profissional, sem que tenha sido concluída a sua análise em termos de poder ser 
apreciado o seu relevo e utilização como prova, ou, pelo contrário, a sua destruição ou devolução, nos termos do n.º 7 do 
artigo 86.º do CPP. 

Ver nota ao art.º 86.º 
 
589/2006 
Julga inconstitucional, por violação do 1 do art.º 32.º da Constituição, a norma dos artigos 86.º, 5 e 89.º, 2, do CPP, na 

interpretação segundo a qual, querendo o arguido impugnar a decisão que lhe aplicou a medida de coacção de prisão 
preventiva, lhe pode ser recusado o acesso a elementos de prova que foram determinantes para fundamentar a aplicação 
daquela medida, sem que haja apreciação, em concreto, da existência de inconveniente grave na revelação do conteúdo 
desses elementos para os interesses que justificam o segredo de justiça. 

Ver nota ao art.º 86.º 
 
586/2005 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 89.º, n.º 2, do CPP, interpretado no sentido de que, muito embora possa e 

deva ser facultada ao arguido cópia do despacho que ordenou a sua prisão preventiva, bem como do seu próprio auto de 
interrogatório, sob pena de se violar o direito a um processo justo e equitativo, deve ser considerada sanada tal omissão se 
o arguido os pôde consultar através do seu mandatário. 

Não julga inconstitucional a norma do artigo 89.º, n.º 2, em conjugação com os artigos 61°, n.º 1, alíneas f) e h), e 141°, 
n.º 4, do CPP, interpretados no sentido de que pode ser negado ao arguido preso preventivamente para o efeito de este 
apresentar a sua defesa e apresentar o recurso dessa prisão o acesso a consultar os elementos de prova (ou súmula dos 
mesmos) em que concretamente se funda tal prisão preventiva, se do auto do interrogatório consta uma súmula dos 
factos acerca dos quais o arguido foi interrogado e se, das questões concretas colocadas, é possível concluir qual é a 
interpretação do Ministério Público acerca de um comportamento do arguido tido como relevante (porventura até, o 
mais relevante) para o efeito da sua eventual incriminação, caso em que se considera satisfeito o direito de defesa do 
arguido. 

 
416/2003 
Julga inconstitucional, por violação dos artigos 28.º, 1, e 32.º, 1, da CRP, a norma do 4 do art.º 141.º do CPP, 

interpretada no sentido de que, no decurso do interrogatório de arguido detido, a exposição dos factos que lhe são 
imputados pode consistir na formulação de perguntas gerais e abstractas, sem concretização das circunstâncias de tempo, 
modo e lugar em que ocorreram os factos que integram a prática desses crimes, nem comunicação ao arguido dos 
elementos de prova que sustentam aquelas imputações e na ausência da apreciação em concreto da existência de 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20080428.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20060589.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20050586.html
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inconveniente grave naquela concretização e na comunicação dos específicos elementos probatórios em causa. 
Nota: ver notas ao art.ºs 86.º e 141.º 
 
422/2000 
Não julga inconstitucional a artigos 89.º, n.º 1, do CPP e 106.º, n.º 2, do Código das Custas Judiciais, traduzida em fazer 

suportar pelo arguido os custos emergentes da passagem de cópia de peças processuais, por ele requerida após consulta 
do processo na secretaria, para melhor e mais comodamente organizar a sua defesa, estando expressamente ressalvada a 
gratuitidade de tal acto processual se o arguido requerer e obtiver apoio judiciário, com base na desproporção entre tais 
custos e a respectiva capacidade económica. 

 
133/1999 
A norma do art.º 70.º, § 2, do CPP de 1929, tal como foi interpretada na decisão recorrida, não sofre de 

inconstitucionalidade, não violando, nomeadamente, a norma do art.º 32.º da Constituição invocada pelo recorrente. As 
considerações então expendidas para negar provimento ao recurso mantém inteira validade na situação que agora 
constitui objecto dos autos, não se vendo motivo válido para nos afastarmos daquela jurisprudência - que, entretanto, foi já 
reafirmada pelo TC a propósito do art.º 89.º do CPP de 1987, que prevê uma forma de acesso aos autos para consulta 
similar à existente no diploma de 1929 (cfr., nesse sentido, o acórdão 117/96, in Diário da República, II Série, de 6 de Maio 
de 1996). Assim, à luz da doutrina emanada por essa jurisprudência, é de considerar que a norma do art.º 70.º, § 3, do CPP 
de 1929, na interpretação que dela fez a decisão recorrida, não é inconstitucional, não violando, designadamente, o art.º 
32.º da Constituição, mesmo quando estiver em causa o arguido. O argumento vale, por maioria de razão, quando está em 
causa o assistente, como no caso dos autos. 

Não julga inconstitucional a aludida norma do CPP de 1929. 
 
121/1997 
Julga inconstitucionais as normas conjugadas dos art.ºs 86.º, n.º 1, e 89.º, n.º 2, do CPP, na interpretação segundo a qual 

o juiz de instrução não pode autorizar, em caso algum e fora das situações tipificadas nesta última norma, o advogado do 
arguido a consultar o processo na fase de inquérito para poder impugnar a medida de coacção de prisão preventiva que 
foi aplicada ao arguido, por violação das disposições conjugadas dos art.ºs 20.º, n.º 1, e 32.º, n.ºs. 1 e 5, da Constituição. 

Ver nota ao art.º 86.º 
 
247/1996 
Julga inconstitucional a norma resultante da conjugação dos artigos 89.º, n.º 3, e 400.º, n.º 1, al. b), do CPP, na 

interpretação segundo a qual está em causa um acto de livre resolução do tribunal. 
Extracto da fundamentação: 
Deve reconhecer‑se que a confiança do processo (e a sua consulta fora da secretaria) não constitui conditio sine qua non 

do exercício das garantias de defesa. Sem embargo, é irrecusável que a consulta do processo pelo defensor no seu escritório 
- onde tem a possibilidade de proceder a uma análise mais demorada e profunda - assegura, tendencialmente, uma defesa 
do arguido mais eficaz. 

A esta luz se compreende que o nº 3 do artigo 89º do Código de Processo Penal configure, expressamente, como um 
direito a faculdade de o arguido (para além dos restantes sujeitos processuais e das próprias partes civis) consultar o 
processo fora da secretaria. No que respeita ao arguido este direito há-de ter-se, necessariamente, como instrumental das 
garantias de defesa (nesse mesmo sentido, cf. o Acórdão do Tribunal Constitucional nº 695/95, de 5/12/95, inédito). No que 
concerne aos demais sujeitos (ou mesmo intervenientes processuais), pretende assegurar-se a "igualdade de armas" entre 
defesa e acusação e, em última instância, o exercício do contraditório. 

Deve observar-se, por outro lado, que as garantias de defesa não são temporalmente limitadas pelo trânsito em julgado 
da sentença. Isso resulta, desde logo, da possibilidade do arguido, ainda que condenado por sentença transitada em 
julgado, interpor recurso extraordinário de revisão (artigo 449º do Código de Processo Penal) ou beneficiar da entrada em 
vigor de uma lei penal mais favorável (artigos 29º, nº 4, da Constituição e 2º, nº 2, parte final, do Código Penal). Por isso, a 
circunstância de o nº 3 do artigo 89º do Código de Processo Penal se referir a processos findos não afasta o direito do 
arguido examinar o processo fora da secretaria do âmbito das garantias de defesa. 

Seria excessivo concluir, todavia, que a autoridade judiciária está obrigada, em todos os casos, a autorizar a confiança do 
processo. O nº 3 do artigo 89º não contempla, estruturalmente, um direito potestativo, nem a Constituição impõe, no artigo 
32º, nº 1, a consagração de um tal direito. 

Assim, a autoridade judiciária competente pode recusar a confiança do processo, nos termos do nº 3 do artigo 89º do 
Código de Processo Penal. A questão que se coloca, no entanto, é a de saber se tal recusa constitui emanação de um poder 
discricionário, orientado para a boa condução do processo: isto é, decisão que ordena acto dependente da livre resolução do 
tribunal, nos termos do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 400º do Código de Processo Penal. 

A identificação de um despacho como dependente da livre resolução do tribunal há-de obedecer a critérios funcionais e 
teleológicos, que tenham presente o imperativo constitucional de conceder ao arguido as garantias de defesa. 

Nesta perspectiva, deve ter-se como despacho dependente da livre resolução do tribunal aquele que determina um acto 
ordenado do processo, insusceptível de afectar o exercício das garantias de defesa. Será o caso, por exemplo, do despacho 
que designa dia, hora e local para a audiência, desde que se não ultrapasse o limite estabelecido na segunda parte do nº 1 
do artigo 312º do Código de Processo Penal. 

Porém, no caso sub judice, existe um direito que é instrumental, como se viu, das garantias de defesa. E a decisão 
judicial que incida sobre o exercício desse direito não se pode considerar, por conseguinte, despacho dependente da livre 
resolução do tribunal. 

Não significa isto, porém, que a autoridade judiciária esteja obrigada a autorizar a confiança do processo. Ela poderá 
recusá-la, mas deverá fundamentar o seu despacho (artigo 97º, nº 4, do Código de Processo Penal), que será impugnável, 
nos termos gerais, mediante a interposição de recurso. Deste modo, a restrição da garantia de defesa poderá conter-se nos 
limites fixados pelo nº 2 do artigo 18º da Constituição. 

 
117/1996 
Não julga inconstitucional a norma dos n.ºs. 1 e 3 do artigo 89.º do CPP, na parte em que, para efeitos de preparação da 

sua defesa, nega ao arguido o direito a examinar o processo fora da secretaria, no decurso do prazo, previsto no artigo 
287.º, n.º 1, do mesmo Código, para requerer a abertura da instrução. 

Extracto da fundamentação: 
Como já se ponderou neste Tribunal, no acórdão nº 124/92 […] as garantias de defesa constitucionalmente asseguradas 
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ao arguido não resultam diminuídas "por forma desproporcionada, excessiva e desadequada, quando se tiver em atenção a 
fase processual a que a norma respeita, sendo certo que, em qualquer caso, o processo podia estar na disponibilidade do 
arguido em termos de o consultar com total liberdade e independência. 

Não existe assim, em bom rigor, uma dialéctica absoluta em termos de acusação/defesa, antes se devendo falar na 
concessão ao arguido de meios idóneos e suficientes que assegurem uma defesa efectiva dos seus direitos. 

Não interessa tanto contrapor, numa rígida postura de oposição dialéctica, as posições relativas da defesa e da acusação, 
importando mais averiguar se os termos e condições em que a defesa tem acesso, nesta fase processual, ao conteúdo do 
processo, lhe assegura os meios e as garantias necessárias a um exercício do direito de defesa efectiva e eficaz, o que 
manifestamente se verifica". 

As considerações então expendidas, relativas à interpretação de norma do Código de Processo Penal de 1929 (§ 2º do 
artigo 70º) mostram-se inteiramente relevantes no caso vertente, não se vendo motivo válido para nos afastarmos da sua 
doutrina. Com efeito, o problema concreto não é tanto - ou não é - o da paridade no esquema dialéctico 
constitucionalmente exigido entre a acusação e a defesa, mas sim, essencialmente, o do efectivo e concreto exercício do 
direito de defesa, acompanhado das garantias que lhe assistem por exigência constitucional. E, à luz da doutrina emanada 
dessa jurisprudência e do princípio da proporcionalidade não se tem por inconstitucional, nomeadamente por violação do 
artigo 32º citado, a interpretação dada pelo acórdão recorrido à norma contida no artigo 89º do Código de Processo Penal, 
na medida em que, no seu nº 3, se nega, no decurso do prazo previsto no nº 1 do artigo 287º do mesmo diploma, o direito à 
confiança do processo para exame fora dos locais nele mencionados, por parte do advogado constituído defensor do 
arguido nos autos. 

 
695/1995 
Julga inconstitucional a norma do art.º 89.º, 3, quando interpretada como não autorizando a confiança do processo 

penal em fase de adiamento da audiência de julgamento com fundamento na manifesta exiguidade do processado, e do 
art.º 342.º, 2, ambas do CPP, por violação do princípio das garantias de defesa ínsito no art.º 32.º, da CRP. 

Extracto da fundamentação: 
O direito à confiança do processo para ser analisado no escritório do respectivo mandatário integra, sem margem para 

dúvidas, uma forma de realização do direito de defesa dos arguidos em processo penal. 
Porém, existem neste domínio outros interesses constitucionalmente relevantes, como por exemplo, a impossibilidade 

de cumprimento de prazos ou termos atinentes à realização do julgamento em prazo razoável ou a impossibilidade de 
conceder direitos iguais a todos os interessados (princípio da igualdade de armas), o que leva a considerar que, nesta 
matéria, só deverão ser inconstitucionalizadas as normas ou interpretações que delas sejam feitas e que impliquem um 
encurtamento inadmissível das possibilidades de defesa do arguido. 

Ora, como se referiu, a arguida violação do preceito constitucional teria ocorrido em momento processual posterior à 
data já designada para o julgamento, em virtude de este ter sido adiado. O que significa, como bem salienta o Ministério 
Público nas suas alegações, que o arguido tinha podido já "ter acesso ao auto, para consulta na secretaria, bem como obter 
cópias, extractos e certidões autorizadas por despacho, ou independentemente dele para efeitos de preparar a defesa" 
dentro dos prazos legais (artigo 89º, nº 1, salvo o caso previsto no nº2 do mesmo preceito do CPP). 

Assim, com a notificação da acusação, o arguido e seu mandatário passaram a dispor de todos os elementos processuais 
disponíveis para organizar a respectiva defesa, dispondo ainda do acesso irrestrito e gratuito aos autos, na secretaria. O que 
significa que toda a defesa haverá de estar completa na data do julgamento. 

Mas, não sendo de excluir a necessidade do mandatário de consultar os autos mesmo após o adiamento da audiência, a 
questão que vem suscitada é a de saber se a «confinação» desta consulta à secretaria, por despacho do juiz, quando, por 
força da lei poderia ocorrer no escritório do mandatário, afecta, por forma constitucionalmente relevante, as garantias de 
defesa do arguido? 

A resposta à questão assim colocada só pode ser afirmativa: de facto, sendo a própria lei a conceder a confiança do 
processo e a sua consulta fora da secretaria, só fortes razões atinentes ao próprio processo e à dinâmica das secretarias 
judiciais poderiam justificar uma solução diferente da lei. 

Ora, no caso, estas razões não se vislumbram: a audiência tinha sido adiada para Outubro, o pedido foi feito em Julho 
(08/07) e o prazo requerido era de dois dias, pelo que em nada contenderia com outros eventuais prazos do outro arguido. 

Não podendo afastar-se liminarmente a necessidade da consulta dos autos para eventual aperfeiçoamento da defesa do 
arguido ‑ aspecto de que só o seu mandatário pode avaliar ‑ e não se vendo quaisquer motivos para a limitação 
«geográfica» da consulta à secretaria, tem de se concluir que não foram observadas todas as garantias de defesa do 
recorrente enquanto arguido. 

Nestes termos, entende-se que a norma do nº 3 do artigo 89 do CPP, interpretada como não autorizando a confiança do 
processo penal em fase de adiamento da audiência de julgamento com fundamento na manifesta exiguidade do processo, 
viola o princípio das garantias de defesa constantes do nº 1 do artigo 32º da Constituição. 

 
3- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

5/2010 
O prazo de prorrogação do adiamento do acesso aos autos a que se refere a segunda parte do artigo 89.º, n.º 6, do CPP, 

é fixado pelo juiz de instrução pelo período de tempo que se mostrar objectivamente indispensável à conclusão da 
investigação, sem estar limitado pelo prazo máximo de três meses, referido na mesma norma. 

Extracto da fundamentação: 
Por conseguinte, em matéria de segredo de justiça, as modificações introduzidas à última hora foram profundas. E mais: 

alteraram o respectivo paradigma. Na verdade, a derrogação do princípio da publicidade, na fase de inquérito, deixou de ser 
regra, como era próprio do regime anterior e conforme a uma longa tradição jurídica existente entre nós. Mesmo no 
anteprojecto apresentado pela Unidade de Missão para a Reforma Penal, o segredo de justiça continuava a ser 
consubstancial à fase de investigação, vigorando até ao termo do prazo para requerer a instrução, excepto se o Ministério 
Público, com a concordância do arguido, determinasse a sua publicidade, uma vez verificado que esta não prejudicava a 
investigação nem os direitos dos participantes processuais. Introduzia-se um módulo de flexibilização em tal regime, 
estabelecendo-se a possibilidade de derrogação do princípio do segredo, mesmo na fase de inquérito, se o Ministério Público 
assim o requeresse, verificadas determinadas condições e obtendo-se a concordância do arguido. No que toca à instrução, o 
regime era muito semelhante ao introduzido pela reforma de 1998, ou seja: pressupondo-se que o inquérito tinha decorrido 
com sujeição ao segredo de justiça, a publicidade passava a vigorar a partir do requerimento de abertura da instrução se 
esta fosse requerida pelo arguido e este não declarasse que se opunha à publicidade. 

[…] 
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Na versão que acabou por prevalecer e que passou para o texto da Lei, verificou-se a reviravolta assinalada: a publicidade 
do processo passou a ser a regra logo a partir da fase preliminar do processo, pondo-se termo, de uma forma radical, à 
tradição jurídica da derrogação da publicidade durante a investigação da notitia criminis. 

O segredo de justiça passou a existir como excepção casuística, devendo ser determinado, caso a caso, pelo Ministério 
Público, no interesse da investigação e (ou) dos direitos dos participantes processuais, mas carecendo, mesmo assim, tal 
decisão do único titular do inquérito de validação por parte do juiz de instrução. 

O juiz de instrução, por seu turno, também passou a poder determiná-lo, por despacho irrecorrível, a requerimento do 
arguido (mas não só deste; agora, também do assistente e do ofendido), depois de ouvido o Ministério Público. 

No caso de o segredo de justiça ser determinado por decisão do Ministério Público, validada pelo juiz de instrução, aquele 
passou a poder levantar o segredo a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento dos participantes processuais 
indicados. Porém, neste último caso, se o Ministério Público estiver em desacordo, intervém o juiz de instrução, que decide, 
por despacho irrecorrível. 

O segredo de justiça é limitado à fase de inquérito, cessando com o encerramento deste e não tem que coincidir, como se 
extrai do já exposto, com a sua duração. 

Quanto à instrução, esta passou a ser sempre pública, independentemente do sujeito processual requerente e da vontade 
dele. Ou seja, o segredo de justiça, a existir, fica confinado à fase de inquérito, segundo um mecanismo complicado em que 
entram os interesses conflituantes dos sujeitos processuais, cuja divergência é dirimida, em último termo, pelo juiz de 
instrução, que passa a ser elemento decisivo da sua determinação em concreto. 

No tocante ao acesso aos autos como consequência do termo dos prazos do inquérito (cessação do segredo interno), 
também aqui a versão final resultante da discussão na Assembleia da República foi contemplada com um acrescento na 
parte final do n.º 6 do artigo 89.º, passando a dispor-se que o prazo de três meses de adiamento do acesso aos autos por 
parte do arguido, do assistente e do ofendido "pode ser prorrogado, por uma só vez, quando estiver em causa a 
criminalidade a que se referem as alíneas i) a m) do artigo 1.º e por um prazo objectivamente indispensável à conclusão da 
investigação", residindo aqui, precisamente, como já foi assinalado, o punctum saliens do presente conflito de 
jurisprudência. 

Antes de centrarmos nele, decisivamente, a nossa atenção, salientemos, em jeito de conclusão, que a matéria do segredo 
de justiça veio a saldar-se, como já foi avançado, por uma inversão total em relação ao regime que vigorava antes e que se 
inscrevia na nossa tradição jurídica de muito longa data, inversão que também o é em relação ao regime proposto pela 
Unidade de Missão para a Reforma Penal no seu anteprojecto e mesmo em relação à proposta de Lei n.º 109/X, que 
continuava a prever o regime de segredo de justiça como inerente, de forma geral, à fase de investigação. Como salienta 
Costa Andrade, "[s]ignifica isto que, no contexto do novo ordenamento positivado, as situações de segredo de justiça 
ficaram reduzidas a casos decididamente marginais e excepcionais. Cabendo precisar que a marginalidade e a 
excepcionalidade não se revelam apenas no plano fáctico ou quantitativo segundo o modelo regra-excepção. Intervém 
também aqui um factor simbólico, expresso no teor 'fraco' da dignidade normativa reconhecida ao segredo de justiça: tanto 
na existência como na essência, quer no se quer no quando ou quanto, o segredo de justiça está hoje inteiramente 
dependente da iniciativa e da intervenção dos sujeitos processuais (arguido, assistente, Ministério Público, juiz de instrução), 
segundo diferentes modelos de interacção. Não resultando em nenhum caso de imposição ou injunção directa da Lei, o 
segredo está em toda a linha cometido à disponibilidade dos sujeitos processuais. O que significa que o legislador de 2007 se 
conforma com a possibilidade prática de não sobrar qualquer espaço para o segredo de justiça. E, por vias disso, com a 
possibilidade de não subsistir qualquer área de tutela para um segredo de justiça que, entretanto, o legislador constituinte 
erigiu à constelação dos bens jurídicos constitucionais (artigo 20.º, n.º 3, da Constituição da República)." ["'Bruscamente no 
Verão passado', a reforma do Código de Processo Penal", Revista de Legislação e Jurisprudência (RLJ), ano 137.º, n.º 3499 
(Março/Abril de 2008), pp. 230-231]. 

Críticas ao regime instituído. - Para além do reputado penalista citado, o regime instituído quanto ao segredo de justiça 
tem sido, de um modo geral, alvo das mais aceradas críticas [em sentido concordante com a reforma, manifestou-se 
Germano Marques da Silva, "A publicidade do processo penal e o segredo de justiça. Um novo paradigma?", Revista 
Portuguesa de Ciência Criminal (RPCC), ano 18, n.ºs 2 e 3, Abril/Setembro de 2008, pp. 257 e segs.]. Passaremos essas 
críticas sumariamente em revista, e não de forma exaustiva, por esse aspecto do problema só nos interessar como 
enquadramento da solução do caso. 

À cabeça de todos, colocaremos Figueiredo Dias, que alude a "uma aprofunda desfiguração da fase de inquérito, ao 
substituir o princípio do segredo de que uma tal fase se revestia pelo princípio oposto da publicidade" ("Sobre a revisão de 
2007 do Código de Processo Penal", RPCC, ano 18, n.ºs 2 e 3, p. 371). E mais adiante, depois de salientar a intenção da 
Unidade de Missão de manter o segredo de justiça na fase de inquérito, regulando-o, todavia, de uma forma mais 
equilibrada, afirma: "Fazendo tábua rasa deste propósito, o Parlamento operou deliberadamente uma revolução 
copernicana da natureza do inquérito. Com o que criou limites pesados e de consequências nefastas e impredictíveis à 
investigação criminal no seu todo; abriu a porta à multiplicação de tensões, entre, por um lado, o MP e os órgãos de polícia 
criminal e, por outro, entre estes e o juiz de instrução; e trouxe para a rua situações eventualmente dotadas de relevo 
jurídico-criminal, cujo conhecimento público, dado o estádio incipiente em que o seu esclarecimento se encontra, é 
prejudicial não só ao dever estadual de investigação do crime mas também a interesses elementares das pessoas 
presumivelmente - mas em muitos casos, em definitivo, infundadamente - implicadas." (p. 372). 

Frederico de Lacerda da Costa Pinto ("Publicidade e segredo na última revisão do Código de Processo Penal", Revista do 
CEJ, n.º 9 (especial) - 1.º semestre de 2008 - afirma que "o novo regime processual de segredo de justiça [...] assenta numa 
ruptura profunda do direito anterior" (p. 15). Segundo ele, são de assinalar a "consagração de limites muito significativos à 
investigação criminal e aos poderes do Ministério Público durante o inquérito criminal, a par de alguma desvalorização da 
instrução"; o aumento significativo dos poderes do JIC no inquérito - uma fase dirigida pelo Ministério Público; o 
desequilíbrio do modelo anterior assente na concordância prática dos vários interesses e direitos em conflito e modulada de 
acordo com a fase processual em causa; o desaparecimento de uma articulação clara entre as duas fases do processo (fase 
preliminar, compreendendo o inquérito e a instrução, e fase de julgamento), alteração que "pode pôr em causa a eficiência 
da investigação criminal, a eficácia processual de alguns meios de prova e a própria presunção de inocência do arguido, na 
sua vertente social, durante as fases preliminares do processo" (pp. 8 a 10). 

Henriques Gaspar partilha de opinião semelhante, ao assacar à reforma, tal como ela veio a materializar-se, uma 
"alteração radical do modelo, tanto no que respeita ao valor e às finalidades do princípio da exclusão da publicidade como 
também das funções do juiz de instrução"; "desvios de teleologia"; "inversão sistémica"; "perturbação intensa na coerência 
do processo"; "com consequências devastadoras na plano da operacionalidade, da eficácia e dos resultados" ("Processo 
penal: Reforma ou revisão: As rupturas silenciosas e os fundamentos (aparentes) da descontinuidade", RPCC, cit., pp. 347 e 
segs., particularmente pp. 353 a 355). 

Pedro Maria Godinho Vaz Patto afina pelo mesmo diapasão, ao falar de "alteração surpreendente"; menosprezo dos 
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direitos do arguido, nomeadamente do princípio da presunção de inocência, podendo o inquérito decorrer publicamente 
mesmo contra a sua vontade, ao contrário do que sucedia, quer no regime até então vigente quer no anteprojecto 
apresentado pela Unidade de Missão e mesmo na proposta de Lei n.º 109/X (seria o caso de o segredo de justiça não ser 
requerido pelo Ministério Público e o juiz de instrução não deferir requerimento do arguido nesse sentido, e o caso de o juiz 
de instrução não validar a decisão do Ministério Público de colocar o processo sob segredo de justiça), sucedendo que, na 
instrução, o processo é sempre público, mesmo que o arguido mantenha interesse no sigilo; subversão das funções do JIC, 
ao colocá-lo no centro da disputa sobre os interesses a salvaguardar na investigação ("O regime do segredo de justiça no 
processo penal revisto", Revista do CEJ, já citada, pp. 46 a 48). 

Curiosamente, Costa Andrade, que levanta um sem número de problemas e questões a propósito do novo regime 
publicidade/segredo - "um regime que nos escassos meses de vigência que já leva suscitou uma miríade de problemas 
normativos, doutrinais e prático-jurídicos que as primeiras reflexões, discussões e controvérsias vão deixando a descoberto" 
(ob. cit., p. 230), também vê com bastante apreensão as implicações de tal regime no estatuto e funções das respectivas 
magistraturas, a projectarem-se na eficácia e operacionalidade da própria investigação: do lado do juiz de instrução, a 
perda de "distanciação face ao fluir dos conflitos, que lhe assegurava a objectividade e neutralidade conaturais ao acto 
jurisdicional e seus marcadores eidéticos [...], surgindo como que mergulhado na própria conflitualidade" e "ganhando um 
maior comprometimento com a sorte da investigação, surgindo indissociavelmente associado ao respectivo sucesso ou 
fracasso. Tudo a projectar-se em diluição das responsabilidades das instâncias formais de controlo e em perda de confiança 
da comunidade [...] [a]s implicações são ainda maiores e mais perturbadoras do lado do Ministério Público. Porventura 
mesmo incompatíveis com o estatuto de uma magistratura autónoma." (P. 233.) 

Por outro lado, este mesmo autor assinala que o novo regime faz diluir as fronteiras entre as diversas fases do processo, 
estabelecendo a comunicabilidade entre o inquérito e o julgamento, pela dimensão de contraditoriedade que, desde logo, 
assume o inquérito e tornando questionável a existência de uma fase como a da instrução (pp. 230 e segs.) - opinião 
partilhada por Nuno Brandão, "A nova face da instrução", RPCC, ano 18, n.ºs 2 e 3 (Abril/Setembro de 2008), pp. 227 e segs. 
Tudo a potenciar, na opinião do primeiro autor citado, o fomento dos "meios ocultos de investigação" (idem, ibidem), ou, na 
opinião de Henriques Gaspar, "a recomposições na realização do inquérito", tais como "reordenar métodos e estratégias, 
redefinir prioridades, perspectivar resultados segundo prognose de eficácia ou de êxito, reservar ou preservar fontes, 
sobrestar processualmente na exposição precoce de meios de prova, no acomodamento que é possível com uma Leitura da 
intenção legislativa que não favorece o resguardo da eficácia [...]" (ob. cit., p. 351). 

Na mesma linha crítica da reforma, o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 428/2008 (Diário da República, 2.ª série, de 
30 de Setembro de 2008), acentua que "foi só no decurso da discussão e votação, na especialidade (a cargo de um grupo de 
trabalho constituído no seio da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e especificamente na 
reunião final da Comissão, realizada em 18 de Julho de 2007, que foram apresentadas as propostas de alteração aos artigos 
86.º e 89.º do CPP que acabariam por ser aprovadas e que apresentam uma alteração radical - para a qual o relatório da 
referida Comissão (Diário da Assembleia da República, 1.ª série-A, n.º 117, de 23 de Julho de 2007) não fornece qualquer 
indicação que permita compreender a sua justificação". 

[…] 
O segredo de justiça impõe-se, portanto, interna e externamente. Internamente, em relação aos próprios sujeitos e 

participantes processuais, que não podem assistir a actos processuais a que não tenham o direito de assistir nem divulgar a 
ocorrência de acto processual ou dos seus termos, mesmo relativamente a outro sujeito ou participante processual. 
Externamente, o segredo de justiça impõe-se a todas as pessoas que estejam de fora da relação processual, sendo de 
destacar, neste âmbito, que, para além da proibição de assistência ou tomada de conhecimento de qualquer acto 
processual, não pode ser divulgado o seu teor seja por quem for, independentemente de a tomada de conhecimento ter 
provindo de contacto com o processo - proibição que se relaciona com o tipo legal de crime do artigo 371.º do CP, que, nesse 
aspecto, sofreu um aditamento com as alterações da Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro, de mero esclarecimento, sendo os 
mesmos os respectivos elementos típicos, segundo uns, e traduzindo-se numa inovação típica, segundo outros (cf., quanto a 
esta querela, Frederico Lacerda da Costa Pinto, ob. cit., p. 40). 

O segredo de justiça visa uma tríplice ordem de objectivos: tradicional e fundamentalmente, o resguardo da 
investigação, com vista à descoberta do crime e dos seus agentes e à submissão destes a julgamento, assegurando-se a 
recolha e a preservação das provas; de acordo com posições que têm vindo a solidificar-se cada vez mais, visa também a 
realização do princípio da presunção de inocência do arguido, constitucionalmente garantido no artigo 32.º, n.º 2, da CRP, 
tanto mais que se trata de uma fase em que ainda não está devidamente aclarado o facto em investigação, protegendo-se, 
assim, o direito daquele ao bom nome e reputação, como também de outros participantes processuais; finalmente, a 
imparcialidade e serenidade na realização da própria justiça, evitando-se intromissões estranhas e perturbadoras, 
julgamentos antecipados e paralelos, nomeadamente por parte dos órgãos da comunicação social (tryal by newspapers). 

O segredo de justiça continua a não ser absoluto, conhecendo limites mais alargados em certos aspectos do que os que 
estavam previstos na Lei n.º anterior, embora sendo basicamente os mesmos. Assim admitem-se derrogações estritas, em 
certas condições: para esclarecimento da verdade [alínea a) do n.º 9 do artigo 86.º do CPP]; quando se mostrem 
indispensáveis ao exercício de direitos pelos interessados [alínea b)]; com o fim de juntar certidões de conteúdo de acto ou 
de documento a outro processo de natureza criminal ou para instruir processo disciplinar de natureza pública, e ainda para 
dedução de pedido de indemnização civil de uma forma geral (n.º 11) e, em especial, em processo respeitante a acidente 
provocado por veículo de circulação terrestre (n.º 12); com o fim de prestar esclarecimentos públicos, necessários ao 
restabelecimento da verdade e desde que não prejudiquem a investigação, neste caso a pedido de pessoas publicamente 
postas em causa ou para garantir a segurança de pessoas e bens ou a tranquilidade pública [n.º 13, alíneas a) e b)]. 

Para além destes limites, há ainda de ter em conta a regulamentação mais detalhada no âmbito do primeiro 
interrogatório de arguido detido e das medidas de coacção, tendentes a dar mais ampla satisfação ao direito de defesa, isto 
na sequência de jurisprudência do TC (Acórdãos n.ºs 121/97, já referido, e 607/2003, de 5 de Dezembro) (Diário da 
República, 2.ª série, de 8 de Abril de 2004). Nos termos do artigo 141.º, o juiz de instrução, para além do dever de informar 
o detido dos seus direitos, deve dar-lhe conhecimento dos motivos da detenção; dos factos que lhe são concretamente 
imputados, incluindo, sempre que forem conhecidas, as circunstâncias de tempo, lugar e modo; dos elementos do processo 
que indiciam os factos imputados, sempre que a sua comunicação não puser em causa a investigação, não dificultar a 
descoberta da verdade nem criar perigo para a vida, a integridade física ou psíquica ou a liberdade dos participantes 
processuais ou das vítimas do crime, devendo todas essas informações ficar a constar do auto de interrogatório. Por seu 
turno, o Ministério Público e o defensor podem suscitar pedidos de esclarecimento sobre as respostas dadas pelo arguido e 
podem ainda requerer ao juiz que formule as perguntas que entendam relevantes para a descoberta da verdade [n.ºs 4, 
alíneas a) a d), e 6]. 

Os restantes interrogatórios obedecem em tudo quanto for aplicável às mesmas regras. 
E, no que se refere à aplicação de medidas de coacção ou de garantia patrimonial, com excepção do termo de identidade 
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e residência, o Código estipula agora, de forma mais minuciosa, que tal aplicação é sempre precedida de audição do 
arguido, podendo ter lugar no acto do primeiro interrogatório judicial. O despacho que aplica aquelas medidas tem de ser 
fundamentado, sob pena de nulidade, com a descrição dos factos concretamente imputados ao arguido, incluindo, sempre 
que for possível, as circunstâncias de tempo, lugar e modo; com a enunciação dos elementos do processo que indiciam os 
factos imputados, sempre que a sua comunicação não puser gravemente em causa a investigação, impossibilitar a 
descoberta da verdade, ou criar perigo para a vida, a integridade física ou psíquica ou a liberdade dos participantes 
processuais ou das vítimas do crime; com a referência aos factos concretos que preenchem os pressupostos de aplicação da 
medida, incluindo os indicados no artigo 193.º, destinados a dar cumprimento às exigências de necessidade, adequação e 
proporcionalidade de cada uma das medidas, e os indicados no artigo 204.º, que se referem aos pressupostos de fuga ou 
perigo de fuga; ao perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do processo e, nomeadamente perigo 
para a aquisição, conservação ou veracidade da prova; ao perigo, em razão da natureza e das circunstâncias do crime ou da 
personalidade do arguido, de que este continue a actividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a tranquilidade 
públicas. 

Acresce que não podem ser considerados para a aplicação da medida quaisquer factos ou elementos do processo que não 
tenham sido comunicados ao arguido durante a audição, com ressalva dos perigos acima enunciados. E mais: o arguido e 
seu defensor podem consultar os elementos do processo determinantes da aplicação da medida durante o interrogatório 
judicial e no prazo previsto para a interposição do recurso [artigo 194.º, n.ºs 3, 4, alíneas a) a d), 5 e 6]. 

Será ainda de ter em conta o disposto no artigo 89.º, n.ºs 1 e 2, do CPP, já referido, que regulamenta o acesso aos autos 
na fase de inquérito, podendo o arguido, o assistente, o ofendido, o lesado e o responsável civil consultar, mediante 
requerimento, o processo ou elementos deles constantes, bem como obter extractos, cópias e certidões, quer ele esteja em 
segredo de justiça quer não esteja. Porém, estando em segredo de justiça, o Ministério Público pode opor-se a essa consulta, 
"por considerar, fundadamente, que pode prejudicar a investigação ou os direitos dos participantes processuais ou das 
vítimas". Neste caso, o requerimento é presente ao juiz, que decide por despacho irrecorrível. 

Por conseguinte, os sujeitos e participantes processuais, mesmo estando o processo a decorrer sob segredo de justiça, 
podem ter acesso a elementos dele constantes desde que se considere que tal não acarreta prejuízo para a investigação ou 
direitos dos participantes processuais ou das vítimas. Isso vem a traduzir-se numa significativa alteração em favor dos 
direitos dos participantes processuais, nomeadamente do arguido, o que se deve, sem dúvida, à jurisprudência do Tribunal 
Constitucional, principalmente os falados acórdãos. 

O adiamento do acesso aos autos e respectiva prorrogação do prazo: 
Estando os autos a decorrer sob segredo de justiça, estabelece inovadoramente, como vimos, o artigo 89.º, n.º 6, que, 

findos os prazos do inquérito (previstos no artigo 276.º), o arguido, o assistente e o ofendido passam a poder consultar 
todos os elementos do processo. Porém, o juiz de instrução pode determinar, a requerimento do Ministério Público, que o 
acesso aos autos seja adiado por um período máximo de três meses. 

[…] 
Fundamentalmente há duas teses, como vimos: uma segundo a qual a prorrogação do prazo, precisamente porque se 

trata de uma prorrogação e por uma só vez, não pode ultrapassar o prazo inicial, podendo embora ser menor. O tempo 
objectivamente indispensável à conclusão do inquérito seria, assim, o determinante do prazo de prorrogação, mas este teria 
de conter-se necessariamente dentro do limite de três meses. 

A outra tese é oposta: a prorrogação não teria prazo prefixo, podendo estender-se para além de três meses, consoante o 
tempo objectivamente indispensável para a conclusão do inquérito. 

Na primeira corrente alinham Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário..., p. 258, o qual afirma que "é esse o sentido 
limitativo da palavra prorrogação e da restrição da prorrogação a uma só vez. Se não, haveria frustração do propósito da 
Lei n.º de evitar a continuação ad aeternum de certos processos criminais, precisamente aqueles que dizem respeito à 
criminalidade das alíneas i) a m) do artigo 1.º."; Lobo Moutinho, A Limitação Temporal do Segredo do Processo 
relativamente ao Arguido - O Pós-Acórdão n.º 428-08 do Tribunal Constitucional, in www.servulo.pt, defendendo a 
necessidade de limitar temporalmente o segredo do processo na sua faceta interna, em nome dos direitos de defesa do 
arguido. Estes direitos estão comprimidos por força do segredo de justiça, que é estabelecido em prol da investigação, não 
devendo o arguido sofrer indefinidamente uma limitação desses direitos, sempre a crédito de quem investiga. O 
conhecimento dos elementos que constam do processo é imprescindível para o exercício de uma defesa eficaz, pelo que o 
prolongamento indefinido do segredo processual seria lesivo, por ofensa do princípio da proporcionalidade, dos direitos do 
arguido. Assim, conclui que "para além da flexibilidade introduzida logo pela possibilidade geral de prorrogação do acesso 
aos autos por um período máximo de três meses (artigo 89.º, n.º 6, i parte), como se viu, na ponta final dos trabalhos 
preparatórios da revisão de 2007 foi introduzida uma outra possibilidade de prorrogação por um máximo de mais três 
meses para os casos de terrorismo, criminalidade violenta e altamente organizada (artigo 89.º, n.º 6, ii parte). Por força da 
conjugação de ambas, o prazo máximo mais elevado (12 meses) pode ser acrescido nada mais nada menos do que em 
metade (6 meses)." 

Na segunda corrente, integram-se Frederico de Lacerda da Costa Pinto, visado especialmente no estudo referido 
anteriormente, o qual começa por referir as críticas tecidas por organizações profissionais e lamentando que não tenham 
tido eco suficiente na Unidade de Missão, quando bastaria "ter criado no artigo 276.º um regime de suspensão da contagem 
do prazo do inquérito, quando estivessem em causa diligências a executar por terceiros, que não o MP ou os OPC [órgãos de 
polícia criminal]", ou "[...] fixar-se um prazo limite para a realização de tais diligências ou mesmo para a duração da 
suspensão. Ou ainda declarar-se o regime inaplicável à criminalidade organizada, em especial aos crimes económico-
financeiros, à corrupção e à criminalidade transnacional. Propostas de alteração que o poder político deve ponderar 
rapidamente antes que o novo regime produza danos irreversíveis em algumas investigações criminais em curso e inviabilize 
processos futuros". 

Em última análise, postula um remedeio por via hermenêutica e defende que "numa Leitura articulada materialmente 
com o interesse público inerente à investigação criminal, o artigo 89.º, n.º 6, do CPP não pode permitir o acesso automático 
aos autos sempre que tal possa pôr gravemente em causa a investigação se a sua revelação impossibilitar a descoberta da 
verdade ou se a sua revelação criar perigo para a vida, integridade física ou psíquica ou para a liberdade dos participantes 
processuais ou vítimas do crime" (ob. cit., pp. 32 e 33). 

Também Pedro Maria Godinho Vaz Patto vai no mesmo sentido, advogando que, a considerar-se "que o segundo prazo 
também tem a duração máxima de três meses, não fará muito sentido que só este (e não também o primeiro, aplicável a 
quaisquer crimes) fosse, dentro desse limite, 'objectivamente indispensável à conclusão da investigação'. Ou seja, esta 
referência terá sentido se for ele apenas a fornecer o critério de fixação do prazo (e não apenas a fornecer esse critério 
dentro do prazo limite de três meses: se assim fosse, também seria aplicável ao prazo inicial, aplicável a quaisquer crimes)". 
Por outro lado, a história do preceito, levando em conta que o segmento da Lei n.º sobre a prorrogação do prazo não 
constava do anteprojecto nem da proposta de Lei, tendo sido introduzido aquando da discussão na Assembleia da 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/


 

294 
 

República, no seguimento das observações do Ministério Público, inculca que a ratio da Lei n.º está mais de acordo com o 
sentido proposto (ob. cit., pp. 64 e segs.). 

Germano Marques da Silva também se mostra favorável a esta interpretação. Com efeito, afirma: "Poder-se-ia, 
porventura, entender que, tratando-se de uma segunda prorrogação, não deveria ter duração superior à primeira, sob pena 
de se subverter a preocupação do legislador em estabelecer prazos máximos de duração do segredo de justiça, mas, 
atendendo ao tipo de criminalidade de que se trata e em razão da gravidade da qual é admitida a segunda prorrogação, 
entendemos que esta prorrogação tem natureza excepcional. Cremos que esta segunda prorrogação não tem limite 
temporal, tendo a duração que for objectivamente indispensável à conclusão da investigação. A letra do artigo da Lei n.º 
parece-nos reforçar este entendimento, ao dispor simplesmente que o prazo pode ser prorrogado 'por um prazo 
objectivamente indispensável à conclusão da investigação'. A prorrogação tem de ser fundamentada em elementos 
objectivos constantes do processo (exemplo: perícia demorada, carta rogatória que se aguarda)." (Curso de Processo Penal 
II, Editorial Verbo, 2008, 4.ª ed., p. 31). 

Impõe-se, pois, determinar o sentido da Lei, através dos cânones interpretativos. 
[…] 
Vejamos o elemento literal: 
[…] 
Esta prorrogação diz a Lei que é pelo prazo objectivamente indispensável para a conclusão da investigação. Ora, se é pelo 

prazo objectivamente indispensável, é pelo tempo que for necessário, em termos razoáveis e objectivos, para concluir as 
diligências investigatórias. Portanto, sem dependência do prazo inicial. Trata-se de uma prorrogação com determinação 
autónoma. […] 

[…] Por conseguinte, o elemento literal ou gramatical, ou seja, o próprio texto da norma na sua formulação verbal vai no 
sentido de a prorrogação do prazo ser pelo tempo objectivamente indispensável à conclusão da investigação, mesmo que 
superior aos três meses referidos inicialmente. 

Tal interpretação cabe sem esforço no enunciado legal, ao passo que a interpretação que pretende limitar a prorrogação 
referente aos crimes mais graves a três meses acomoda-se com dificuldade a esse enunciado ou tem mesmo de recorrer, 
artificialmente, a uma lacuna, a preencher de acordo com os princípios que regem os casos omissos, quando não se trata de 
lacuna alguma, mas de completude do texto legal. 

Por outro lado, se a interpretação que adiantámos é a que melhor se ajusta ao teor verbal da Lei, em termos lógicos, 
racionais ou teleológicos, afigura-se esta solução como a mais razoável. 

[…] 
Ora, só faltava que, em nome desses direitos de defesa do arguido, se abrisse totalmente o processo aos sujeitos e 

participantes processuais, no termo de um prazo rígida e abstractamente estabelecido por Lei, quando se imporia ainda 
realizar diligências de prova relevantes para a descoberta da verdade (de contrário, não sendo relevantes, não se justificava 
a prorrogação do prazo de acesso aos autos) para se vibrar uma última e fatal machadada na investigação de crimes da 
mais acentuada gravidade. 

O legislador não podia pretender, por absurda, uma tal solução. 
Em último termo, como anota Figueiredo Dias, com os olhos postos na injunção constitucional (artigo 20.º, n.º 3), o 

princípio da publicidade tem de ser interpretado "por formas restritivas tais que permitam o restabelecimento de um 
mínimo de concordância prática entre a manutenção do segredo indispensável à generalidade dos inquéritos, sobretudo da 
criminalidade grande e grave, e o mais liberal acesso aos autos possível da parte dos interessados" (ob. cit., pp. 374 e 375). 

Também no elemento sistemático encontramos subsídios a favor da interpretação que propomos. 
[…] 
Há, porém, outras normas que, regulando matérias afins, nos dão um contributo para a compreensão sistemática do 

sentido normativo que pretendemos captar. 
Assim, por exemplo, as normas já referidas relativamente ao interrogatório de arguido detido e à aplicação de medidas 

de garantia patrimonial ou de coacção diferentes do TIR. 
Nessas normas, tal como foram analisadas, houve uma preocupação do legislador similar à que é reflectida na regulação 

da questão da publicidade/segredo de justiça. Pode mesmo dizer-se que há uma estreita conexão entre elas e um mesmo 
objectivo: alargar o mais possível o âmbito do direito de defesa do arguido, nas relações conflituantes com o interesse 
público, típico da investigação criminal, de descoberta da verdade material, conservação e preservação da prova, submissão 
dos responsáveis a julgamento e reafirmação da paz social perturbada com a prática do crime. Isto para além de outros 
interesses e direitos dos participantes processuais. 

Ora, na regulação dessas matérias, o legislador procurou dar a maior eficácia possível ao direito de defesa, impondo um 
conjunto de regras e formalismos, já analisados, tendentes a dar a conhecer ao arguido o máximo de elementos 
relacionados com os factos imputados, os elementos que os indiciam, as provas que fundamentam a aplicação de medidas 
de coacção, indo mesmo ao ponto de permitir a consulta dos elementos existentes nos autos que serviram para o juiz tomar 
determinada decisão. Destarte, deu uma prevalência notável ao direito de defesa, com o inevitável recuo do secretismo 
processual em pontos fundamentais que com aquele se relacionam. 

Todavia, fixou um limite significativo que, ao mesmo tempo que constitui um ponto nodal de resistência ou de 
estruturação do sistema, serve de índice de aferição da prevalência a dar a certos valores conflituantes no processo penal. É 
o caso de, tanto no interrogatório de arguido detido como no da aplicação de medidas de coacção - actos estes que, aliás, 
podem estar fundidos no mesmo - a comunicação ao arguido ceder o passo ao sigilo do processo. Tal acontecerá sempre 
que a comunicação puser gravemente em causa a investigação, impossibilitar a descoberta da verdade ou criar perigo para 
a vida, a integridade física ou psíquica ou a liberdade dos participantes processuais ou das vítimas do crime [artigos 141.º, 
n.º 4, alínea d), e 194.º, n.ºs 4, alínea b), 5 e 6, ambos do CPP]. 

Ora, na questão do acesso aos autos, findos os prazos do inquérito, também é o direito de defesa, comprimido pelo 
secretismo processual, que se procura fazer prevalecer em definitivo. Todavia, esse acesso imediato e automático pode 
brigar ainda com as necessidades da investigação e outros direitos protegidos com o segredo de justiça, frustrando-os e 
pondo aquela em risco de se gorar. Daí que o legislador tenha previsto um prazo máximo de dilação de três meses para a 
generalidade da investigação de crimes e, para os crimes das alíneas i) a m) do artigo 1.º do CPP, uma prorrogação desse 
adiamento por um prazo objectivamente indispensável à conclusão da investigação. 

O elemento histórico conflui no mesmo sentido. Vejamos: 
[…] as organizações profissionais pronunciaram-se a seu tempo sobre as alterações propostas e as críticas tecidas 

incidiram de modo particular sobre a questão do segredo de justiça e o acesso aos autos pelos participantes processuais. 
Essas críticas focaram essencialmente aspectos relacionados com a complexidade, morosidade e dificuldade da 

investigação dos crimes mais graves, a dependência das entidades investigadoras de diligências da responsabilidade de 
outras entidades, muitas vezes sediadas no estrangeiro e mesmo inseridas no âmbito da cooperação judiciária 
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internacional. Por outro lado, chamava-se a atenção para os efeitos ruinosos a que poderia conduzir o acesso aos autos 
pelos sujeitos processuais, no termo de prazos rigidamente estabelecidos e alertava-se para o facto de não se conhecer 
"qualquer reflexão tendente a responder às possíveis consequências de uma tal inovação". Numa dessas posições 
propugnava-se como solução mais acertada a do Código de Processo Penal italiano, o qual, "fazendo coincidir o prazo do 
inquérito com o segredo de justiça, permite que justificando o Ministério Público perante o juiz de instrução as dificuldades 
de obtenção da prova e a necessidade de continuação do inquérito, este prorrogue os referidos prazos pelo tempo 
justificado e considerado necessário. Isto sem que com isso se invalide o sentido e utilidade das diligências probatórias de 
inquérito". 

[…] 
Ora, foi no seguimento dessas críticas que, em fase de discussão e aprovação na Assembleia da República, foi inserido no 

n.º 6 do artigo 89.º o último segmento, que aqui nos ocupa. Tudo leva a crer, assim, que o legislador, sensibilizado por 
aquelas chamadas de atenção, pretendeu à última hora estabelecer um regime especial para o acesso aos autos na 
investigação dos crimes mais graves, prevendo uma prorrogação do prazo não dependente de um período temporal fixo, 
mas, como veio a ficar redigido na versão final da Lei, pelo prazo objectivamente indispensável à conclusão da investigação. 

DR 94, SÉRIE I, de 14-05-2010: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
(Acórdão 5/2010 do STJ, de 15-04-2010, proc. n.º 60/09.9YFLSB, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dc2379d3edd9af8080257936004cf2cf?OpenDocument) 
 

4- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRL de 24-06-2014, CJ, 2014, T3, pág. 165: Encontrando-se a correr prazo para requerer a abertura de instrução, sem 
que esta tenha sido ainda requerida, compete ao Ministério Público decidir da confiança dos autos requerida pelo 
Defensor. 

 
Ac. TRC de 5-02-2014 : 1.Em inquérito sujeito a segredo de justiça, o regime especial de consulta dos elementos do 

processo previsto no nº 8 do art. 194º do C. Processo Penal não está sujeito à disciplina prevista no art. 89º, nº 1 e 2 do 
mesmo código; 
2. O juiz de instrução pode, nos termos do art. 194º, nº 8 do C. Processo Penal, não autorizar a consulta, no prazo para a 
interposição do recurso da decisão que aplicou a prisão preventiva, de certos elementos do processo determinantes da 
aplicação da medida, mesmo que os tenha feito constar da enunciação que integra a fundamentação do despacho, quando 
entende estar verificado algum dos perigos previstos na alínea b) do nº 6 do mesmo artigo; 
3. Decorrido o prazo previsto para a interposição do recurso do despacho que aplicou a medida de coação, extingue-se a 
compressão operada por aquele regime especial no regime geral do segredo de justiça, não havendo a partir daí lugar à 
autorização de consulta pelo arguido dos elementos do processo. 
 

Ac. TRP de 25-09-2013 : I. Do cotejo dos artigos 89º, n.º 6 e 276º, ambos do CPP, resulta evidente que, desde que 
ultrapassados os prazos de duração máxima do inquérito, os sujeitos processuais, nos quais se incluiu o arguido, terão 
acesso aos autos, excepto se existir o adiamento de acesso, eventualmente prorrogável. 
II. Neste contexto, e independentemente da ocasião em que foi proferido o despacho que validou o requerido segredo de 
justiça, desde que o inquérito corra contra pessoa determinada, ou em que alguém tenha sido constituído arguido, inicia-se 
nessa data a contagem do prazo de duração máxima do inquérito, independentemente de, depois disso, passar a haver 
mais pessoas determinadas e/ou constituídas como arguidos. 
III. O direito que o arguido tem a ver definida a sua situação num prazo razoável não permite se aceite a versão de que o 
prazo deverá contar-se apenas a partir do momento em que o último dos investigados venha a ser descoberto e, após, 
conhecido ou constituído como arguido. 

 
Estando a decorrer o prazo de duração máxima do segredo de justiça, ocorrendo um facto superveniente que leva ao seu 

encurtamento, de modo a já se ter esgotado, nomeadamente por ter passado a haver arguidos presos, é tempestiva a 
apresentação pelo Ministério Público de requerimento, no prazo de dez dias a contar daquele facto, pedindo a prorrogação 
do prazo de segredo de justiça, nos termos do art.º 89, n.º 6, do C.P.P.; 

(Acórdão do TRL, de 08-11-2011, proc. n.º 56/10.8SLLSB-D.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/91b8328221baff0b80257961005390cd?OpenDocument) 

 
A prorrogação a que alude a parte final do art.º 89.º, n.º 6, do CPP, na redacção introduzida pela Lei 48/2007 de 29/08, 

nunca poderá ser superior a três meses. 
(Acórdão do TRL, de 06-01-2009, proc. n.º 6085/2008-5, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ebd571f7f01b46288025754e00553c40?OpenDocument) 
 

Ac. TRP de 10-12-2008, CJ, 2008, T5, pág. 217: I. O arguido, que pretenda examinar fora da secretaria os autos de 
inquérito que se tenham tornado públicos, deve requerer tal exame ao MP. 
II. Se o MP recusar o exame dos autos fora da secretaria, o arguido pode reclamar do despacho para o respectivo superior 
hierárquico, mas não pode provocar a intervenção do juiz de instrução. 
III. De facto, o despacho de recusa de exame dos autos de inquérito fora da secretaria não pode ser sindicado pelo juiz de 
instrução, sob pena de violação do princípio do acusatório e, designadamente, da direcção do inquérito pelo MP. 

 
Ac. TRL de 24-09-2008, CJ, 2008, T4, pág. 136: I. Com a revisão do CPP ocorrida em 2007, sendo determinado, por decisão 

judicial, a sujeição do processo a segredo de justiça, esta decisão, se não vier a ser alterada, determina que o segredo se 
aplica ao processo até ao termo do prazo de duração máxima do inquérito. 
II. O artº 89º, nº 6 do CPP, prevê a possibilidade de duas derrogações do segredo, extraordinárias e cumulativas: uma por 
3 meses, a pedido do MP e aplicável em qualquer processo; outra, aplicável em processos em que se investigue alguma da 
criminalidade a que se referem as alíneas i) a m) do artº 1º do CPP, não sujeita ao limite de 3 meses, nem a qualquer outro 
prazo pré-estabelecido na lei. III. O despacho judicial sobre o pedido de prorrogação do segredo deve ser fundamentado. 

 
Ac. TRL de 15-09-2008, CJ, 2008, T4, pág. 129: I. Decorre do artº 89º, nº 6, do CPP, após a revisão de 2007, que o termo 

do segredo de justiça é estabelecido por referência ao termo do prazo normal de duração máxima do inquérito. 
II. Findo tal prazo, admite-se que o acesso aos autos por parte dos sujeitos processuais possa ser adiado por decisão do JIC, 
sem limite temporal fixado na lei, tendo essa prorrogação a duração que for objectivamente indispensável à conclusão da 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/05/09400/0165701674.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dc2379d3edd9af8080257936004cf2cf?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dc2379d3edd9af8080257936004cf2cf?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/77a3900f4509386a80257c7c003fd407?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/65b23d97093dab5b80257bfa00476523?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/91b8328221baff0b80257961005390cd?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ebd571f7f01b46288025754e00553c40?OpenDocument
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investigação. 
 
Ac. TRL de 11-12-2007, CJ, 2007, T5, pág. 140: I. Constitui uso abusivo do direito, o requerimento formulado pelo 

assistente beneficiário de apoio judiciário, de obtenção de cópias correspondentes a mais de metade do processado, a 
expensas do erário público, sem qualquer relevância para o exercício do direito de requerer a instrução. 
II. O pedido de certidão do processado não interrompe nem suspende a contagem do prazo para requerer a instrução, não 
sendo imprescindível à prática do acto. 

 
I - Para efeito de consulta do processo pelos sujeitos processuais, a situação em que o Ministério Público ainda não 

deduziu acusação, mas ainda a pode formular, prevista no n.º 2, do art.º 89.º, do CPP, não é equiparável àquela em que não 
deduziu acusação, determinando o arquivamento dos autos e em que foi requerida a instrução, prevista no n.º 1, do 
mesmo preceito. 

II - Após o despacho de arquivamento do MP, embora se mantenha o segredo de justiça externo, cessa o segredo 
interno, passando os sujeitos processuais a ter acesso aos autos, nos termos do art.º 89.º, n.º 1, do CPP “...para efeito de 
prepararem a acusação e a defesa”. 

(Acórdão do TRL, de 13-03-2007, proc. n.º 1297/2007-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ade2ee88eed0a2e7802572d40053961c?OpenDocument
) 

 
Ac. TRP de 17-01-2007 : Não pertence ao juiz de instrução, mas ao Ministério Público, a competência para, na fase de 

instrução, decidir sobre um pedido para consultar e fotocopiar peças do processo. 
 
I- A acção de indemnização por responsabilidade civil conexa com a criminal quando proposta em separado, fora dos 

casos previstos na lei, é causa de incompetência em razão da matéria; tal situação é diversa tratando-se de acção executiva, 
pois aqui não se trata já de declarar a existência da indemnização, mas de assegurar a realização desse direito, finalidades 
diversas que não impõem nem justificam a adesão da acção executiva ao processo penal. 

II- No entanto, pode verificar-se a excepção de litispendência designadamente quando, ocorrendo identidade de partes e 
de pedido, se constate identidade de causa de pedir considerada a obrigação exequenda que não se confunde com o título 
executivo que a corporiza. 

III- Não tendo sido invocada a excepção de litispendência no processo penal como no caso se impunha face ao disposto 
no artigo 499.º do Código de Processo Civil, a decisão final absolutória proferida em processo penal, transitada em julgado, 
constitui caso julgado nos termos em que a lei atribui eficácia de caso julgado às sentenças civis (artigo 89.º do Código de 
Processo Penal). 

IV- O acatamento do caso julgado material formado pela decisão penal atinente ao pedido de indemnização obsta a que 
a questão se volte a suscitar (função negativa do caso julgado) e, no que respeita à acção executiva pendente onde foram 
deduzidos embargos de executado, a excepção dilatória do caso julgado conduz à absolvição da instância executiva (artigos 
288.º, alínea e), 493.º, n.º s 1 e 2, 494.º, alínea i), 495.º, 497.º e 498.º todos do Código de Processo Civil) 

(Acórdão do TRL, de 12-07-2006, proc. n.º 6554/2005-7, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/02334b92df050246802571ed004f9e87?OpenDocument) 

 
1. O art.º 89.º do C.P.P. ao não permitir a consulta do processo no escritório do Advogado após a dedução da acusação e 

ao impor tal consulta na secretaria não viola qualquer preceito constitucional de garantia de direitos de defesa. 
2. Os art.º s 15.º e 53.º da Lei do Apoio Judiciário e o art.º 12.º, n.º 2 do DL 391/88, de 26 de Outubro (Regulamento do 

Apoio Judiciário) não contemplam o pedido de concessão gratuito de cópias do processo. 
(Acórdão do TRL, de 09-12-2003, proc. n.º 9469/2003-5, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f7903cc95a37e3b180256e9000538336?OpenDocument) 
 
Em matérias relativas à aplicação de medidas de coacção, não basta a notificação na pessoa do mandatário judicial. A Lei 

exige a notificação pessoal (artigo 113, n. 5, do CPP). Só deste modo se pode considerar o arguido devidamente notificado. 
(Acórdão do TRL, de 19-02-1996, proc. n.º 0000505, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/803c7d26246965a5802568030003c441?OpenDocument
) 

 
5- Parecer da PGR 
 

Parecer do Conselho Consultivo da PGR nº 25/2009 , DR, 2ª Série de 17-11-2009. 
Ver nota ao art.º 86.º 

 
Artigo 90.º 
Consulta de auto e obtenção de certidão por outras pessoas 
1 - Qualquer pessoa que nisso revelar interesse legítimo pode pedir que seja admitida a consultar auto 

de um processo que se não encontre em segredo de justiça e que lhe seja fornecida, à sua custa, cópia, 
extracto ou certidão de auto ou de parte dele. Sobre o pedido decide, por despacho, a autoridade 
judiciária que presidir à fase em que se encontra o processo ou que nele tiver proferido a última 
decisão. 

2 - A permissão de consulta de auto e de obtenção de cópia, extracto ou certidão realiza-se sem 
prejuízo da proibição, que no caso se verificar, de narração dos actos processuais ou de reprodução dos 
seus termos através dos meios de comunicação social. 

 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ade2ee88eed0a2e7802572d40053961c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ade2ee88eed0a2e7802572d40053961c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/fc605883589638e58025726e003dd162?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/02334b92df050246802571ed004f9e87?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f7903cc95a37e3b180256e9000538336?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/803c7d26246965a5802568030003c441?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/803c7d26246965a5802568030003c441?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/7fc0bd52c6f5cd5a802568c0003fb410/34156d46d2de0da9802575dd00313e6d?OpenDocument&Highlight=0,publicidade,processo,segredo,sujeitos
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Notas: 
 
1- Acórdão do TC 
 

661/1994 
Não julga inconstitucional a norma do n.º 1 ao artigo 90.º do CPP, na interpretação de que, mesmo quando seja um 

advogado a requerer o fornecimento de certidão de peças de processo que já se não encontre em segredo de justiça, deve 
especificar concretamente o interesse que legitima essa pretensão. 

Extracto da fundamentação: 
Maia Gonçalves, no Código de Processo Penal Anotado (3.ª ed., p. 169), após referir que a consulta do processo e o 

fornecimento de cópias, extractos e certidões está, por força do artigo 30.º do C.P.P., dependente da existência de um 
interesse legítimo das pessoas interessadas e que incumbirá à jurisprudência definir os contornos daquele interesse, 
sublinha que «[i]mportará, porém, ressalvar sempre a vida privada das pessoas, de modo a evitar abusivas intromissões 
nesse domínio». 

É, por isso, justificável que a norma em crise imponha que a pessoa interessada em obter cópia, extracto ou certidão de 
auto ou parte dele constante de um processo que já se não encontre em segredo de justiça, tenha, para tal obtenção, de 
invocar um «interesse legítimo». Só assim, na verdade, pela ponderação desse interesse, se poderá avaliar se o desiderato 
de obtenção possui uma dimensão bastante que justifique o «risco» de publicitação de factos ou actos que, 
eventualmente, podem constituir uma intromissão na vida privada das pessoas. 

Aliás, se bem se atentar, o recorrente não põe em causa a bondade constitucional da norma em apreciação quando exige 
a qualquer pessoa que não a um advogado a invocação de um «interesse legítimo» como condição de obtenção de uma 
certidão em processo que já se não encontre em segredo de justiça. O que questiona, e isso sim, é que, tratando-se de um 
advogado que pretenda tal obtenção, se lhe faça uma exigência concretizada do interesse legitimador da pretensão. 

Simplesmente, se se concluiu que, do ponto de vista constitucional, é justificável que a lei ordinária, em face do «risco» de 
publicitação a que acima se fez referência, venha a exigir a pessoas interessadas na obtenção de cópias, extractos ou 
certidões de autos ou partes deles, constantes de processos findos, a invocação de um interesse legítimo, não se vislumbra 
que a um advogado, que, ou age por si, ou como representante daquelas pessoas, lhe não seja feita idêntica exigência, até 
porque o interesse prosseguido com tal exigência não se «dilui» ou caracteriza diferenciadamente em face da qualidade de 
quem peticiona a obtenção das ditas cópias, extractos ou certidões. 

Aliás, também da norma do n.º 3 do artigo 89.º, acima transcrito, decorre que o exame gratuito de processos findos fora 
da secretaria, mesmo que solicitado por advogados, tenha de ser precedido de autorização de confiança por parte da 
competente autoridade judiciária. 

Por outro lado, de todo o modo e como acima ficou delineado, a exigência constante do n.º 1 ao artigo 90.º do Código de 
Processo Penal, interpretada como se aplicando também a advogados, não vai, seguramente, em si e de modo directo, 
inviabilizar ou, ao menos, tornar intolerável ou excessivamente mais difícil o direito à informação e consulta jurídicas e ao 
patrocínio judiciário, perspectivado este último como o direito que os cidadãos têm em serem técnico-juridicamente 
aconselhados com vista a realizarem a concreta defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos. 

 
2- Acórdão do TR 
 

Ac. TRL de 18-09-2014 : I. Decorre do disposto no art. 90.º, n.º 1, do CPP, que o único critério para aferir da pretensão de 
terceiros para aceder à consulta de processo que não se encontre em segredo de justiça ou obter cópia, extracto ou 
certidão de auto ou de parte dele, é o da existência de interesse legítimo por parte do requerente, que o deve alegar e 
provar. 
II. Entre as pessoas que, não sendo sujeitos processuais, podem ter um interesse legítimo no acesso ao processo 
encontram-se os jornalistas. 
III. Os jornalistas beneficiam de um regime especial por força do disposto no art. 8.º, n.ºs 2 e 3 do Estatuto dos Jornalistas, 
estabelecido pela Lei n.º 1/99 de 13/1, constituindo interesse legítimo a invocação pelo jornalista do interesse no acesso 
às fontes de informação. 
IV. É de considerar como legítimo o interesse do requerente, ora recorrente, em consultar os autos ou obter cópia da 
acusação do Ministério Público, com o objectivo de realizar trabalho jornalístico, à luz do disposto no n.º 1 do art. 90.º do 
CPP. 

 
Artigo 91.º 
Juramento e compromisso 
1 - As testemunhas prestam o seguinte juramento: «Juro, por minha honra, dizer toda a verdade e só 

a verdade.» 
2 - Os peritos e os intérpretes prestam, em qualquer fase do processo, o seguinte compromisso: 

«Comprometo-me, por minha honra, a desempenhar fielmente as funções que me são confiadas.» 
3 - O juramento referido no n.º 1 é prestado perante a autoridade judiciária competente e o 

compromisso referido no número anterior é prestado perante a autoridade judiciária ou a autoridade 
de polícia criminal competente, as quais advertem previamente quem os dever prestar das sanções em 
que incorre se os recusar ou a eles faltar. 

4 - A recusa a prestar o juramento ou o compromisso equivale à recusa a depor ou a exercer as 
funções. 

5 - O juramento e o compromisso, uma vez prestados, não necessitam de ser renovados na mesma 
fase de um mesmo processo. 

6 - Não prestam o juramento e o compromisso referidos nos números anteriores: 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19940661.html
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7416be94d3eaa1fa80257d5b00583c4a?OpenDocument
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a) Os menores de 16 anos; 
b) Os peritos e os intérpretes que forem funcionários públicos e intervierem no exercício das suas 

funções. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 91.º 
(Juramento e compromisso) 
1 - As testemunhas prestam o seguinte juramento: «Juro, por minha honra, dizer toda a verdade e só a verdade.' 
2 - Os peritos e os intérpretes prestam, em qualquer fase do processo, o seguinte compromisso: «Comprometo-me, por 
minha honra, a desempenhar fielmente as funções que me são confiadas.' 
3 - O juramento e o compromisso referidos nos números anteriores são prestados perante a autoridade judiciária 
competente, a qual adverte previamente quem os dever prestar das sanções em que incorre se os recusar ou a eles faltar. 
4 - A recusa a prestar o juramento ou o compromisso equivale à recusa a depor ou a exercer as funções. 
5 - O juramento e o compromisso, uma vez prestados, não necessitam de ser renovados na mesma fase de um mesmo 
processo. 
6 - Não prestam o juramento e o compromisso referidos nos números anteriores: 
a) Os menores de 16 anos; 
b) Os peritos e os intérpretes que forem funcionários públicos e intervierem no exercício das suas funções. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 91.º 
[...] 
3 - O juramento referido no n.º 1 é prestado perante a autoridade judiciária competente e o compromisso referido no 
número anterior é prestado perante a autoridade judiciária ou a autoridade de polícia criminal competente, as quais 
advertem previamente quem os dever prestar das sanções em que incorre se os recusar ou a eles faltar. 
 

2- Acórdão do TC 
 

197/2007 
Não julga inconstitucional o art.º 91.º, s 2 e 3, do CPP, na interpretação segundo a qual a omissão da prestação de 

compromisso de honra por parte de intérprete de comunicações telefónicas em língua estrangeira constitui mera 
irregularidade, que se considera sanada se não tiver sido arguida nos termos e dentro do prazo fixado no art.º 123.º do 
CPP. 

Extracto da fundamentação: 
A prestação do compromisso de honra previsto no artigo 91.º, n.º 2, do Código de Processo Penal visa possibilitar que o 

intérprete exerça funções atribuindo-se fé pública ao resultado da sua actividade (atente-se em que estão dispensados da 
prestação do compromisso os “peritos e os intérpretes que forem funcionários públicos e intervierem no exercício das suas 
funções”, nos termos do artigo 91.º, n.º 6, alínea b), do Código de Processo Penal). O intérprete deve ser advertido na 
prestação do compromisso das sanções em que incorre se faltar a ele, incorrendo, por esse facto, em mais grave 
responsabilidade criminal, nos termos do artigo 360.º, n.º 3, do Código Penal (crime de “falsidade de testemunho, perícia, 
interpretação ou tradução). Deve notar-se, porém, que mesmo na falta de prestação de compromisso de honra, o tradutor 
ou intérprete que, perante tribunal ou funcionário competente para receber como meio de prova ou tradução, fizer tradução 
falsa, “é punido com pena de prisão de 6 meses a 3 anos ou com pena de multa não inferior a 60 dias”, nos termos do artigo 
360.º, n.º 1, do mesmo Código. 

No presente caso, porém, não foi posta em causa a conformidade da tradução, invocando-se a sua falsidade, nem na 
primeira instância (sendo esse um dos motivos do despacho proferido na audiência), nem no presente recurso. Antes está 
apenas em causa a inexistência (com registo nos autos) da prestação do compromisso de honra previsto no artigo 91.º, n.º 
2, do Código de Processo Penal. Considerou-se que tal falta, constituíra uma irregularidade, contra a qual o arguido tinha 
podido reagir – pelo que não está em causa prescindir sem mais de um acto legalmente previsto, destinado em primeira 
linha a possibilitar o exercício de funções pelo intérprete, alertando-o para a sua responsabilidade e obtendo o 
correspondente compromisso. As garantias de defesa do arguido constitucionalmente consagradas não impõem, porém, 
que, na falta de tal compromisso, e na falta de invocação, pelo próprio arguido, da correspondente irregularidade, o 
processo tenha de ficar ferido de nulidade. 

Na verdade, qualquer ofensa aos direitos e garantias fundamentais devido à omissão da prestação de compromisso por 
parte de intérprete de intercepções telefónicas em língua estrangeira podia ter sido sanada se o arguido, agindo com a 
prudência e diligência normal, se tivesse apercebido – como podia ter – desse vício e se tivesse logo reagido, como lhe 
incumbia (para o Ministério Público, indagando sobre a diligência e zelo do interessado no conhecimento da omissão 
verificada, tida como irregularidade, caberia mesmo “ao recorrente arguir a irregularidade, se não antes, pelo menos nos 
três dias seguintes a ser notificado da acusação, altura em que teve pleno acesso ao processo”, pois então tomou, ou podia 
ter tomado, conhecimento efectivo de todas as decisões proferidas nos autos). Esses ónus de diligência e boa fé processual 
não se afiguram excessivamente pesados, nem constituem obstáculos significativos ao exercício da defesa pelo arguido. E, 
correspondentemente, a qualificação do vício resultante da falta do compromisso de honra do intérprete como mera 
irregularidade não põe em causa as garantias de defesa do arguido (mormente quando este não é impedido de invocar a 
falsidade da tradução) nem compromete a equidade do processo criminal (sobre o desrespeito dos direitos do arguido que 
compromete globalmente a equidade do processo, v. as referências de jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem, em Ireneu Cabral Barreto, A Convenção Europeia dos Direitos do Homem anotada, 3.ª ed., Coimbra, Coimbra Ed., 
2005, art. 6.º, p. 165). 

 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20070197.html
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PARTE I 
LIVRO II 

Dos actos processuais 
TÍTULO II 

Da forma dos actos e da sua documentação 
 

Artigo 92.º 
Língua dos actos e nomeação de intérprete 
1 - Nos actos processuais, tanto escritos como orais, utiliza-se a língua portuguesa, sob pena de 

nulidade. 
2 - Quando houver de intervir no processo pessoa que não conhecer ou não dominar a língua 

portuguesa, é nomeado, sem encargo para ela, intérprete idóneo, ainda que a entidade que preside ao 
acto ou qualquer dos participantes processuais conheçam a língua por aquela utilizada. 

3 - O arguido pode escolher, sem encargo para ele, intérprete diferente do previsto no número 
anterior para traduzir as conversações com o seu defensor. 

4 - O intérprete está sujeito a segredo de justiça, nos termos gerais, e não pode revelar as 
conversações entre o arguido e o seu defensor, seja qual for a fase do processo em que ocorrerem, sob 
pena de violação do segredo profissional. 

5 - Não podem ser utilizadas as provas obtidas mediante violação do disposto nos n.os 3 e 4. 
6 - É igualmente nomeado intérprete quando se tornar necessário traduzir documento em língua 

estrangeira e desacompanhado de tradução autenticada. 
7 - O intérprete é nomeado por autoridade judiciária ou autoridade de polícia criminal. 
8 - Ao desempenho da função de intérprete é correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 

153.º e 162.º 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 92.º 
(Língua dos actos e nomeação de intérprete) 
1 - Nos actos processuais, tanto escritos como orais, utiliza-se a língua portuguesa, sob pena de nulidade. 
2 - Quando houver de intervir no processo pessoa que não conhecer ou não dominar a língua portuguesa, é nomeado, sem 
encargo para ela, intérprete idóneo, ainda que a entidade que preside ao acto ou qualquer dos participantes processuais 
conheçam a língua por aquela utilizada. 
3 - É igualmente nomeado intérprete quando se tornar necessário traduzir documento em língua estrangeira e 
desacompanhado de tradução autenticada. 
4 - Ao desempenho da função de intérprete é correspondentemente aplicável o disposto nos artigos 153.º e 162.º 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 92.º 
[...] 
3 - O arguido pode escolher, sem encargo para ele, intérprete diferente do previsto no número anterior para traduzir as 
conversações com o seu defensor. 
4 - O intérprete está sujeito a segredo de justiça, nos termos gerais, e não pode revelar as conversações entre o arguido e 
o seu defensor, seja qual for a fase do processo em que ocorrerem, sob pena de violação do segredo profissional. 
5 - Não podem ser utilizadas as provas obtidas mediante violação do disposto nos n.ºs 3 e 4. 
6 - (Anterior n.º 3.) 
7 - O intérprete é nomeado por autoridade judiciária ou autoridade de polícia criminal. 
8 - (Anterior n.º 4.) 
 

2- Acórdão do TC 
 

547/1998 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 92.º n.º 2 do CPP, em conjugação com o disposto no artigo 111.º n.º 1 al. c) 

do mesmo Código, na interpretação segundo a qual na notificação da acusação a arguido que desconheça a língua 
portuguesa, não tem que lhe ser entregue cópia da peça acusatória traduzida na língua que ele domina, bastando a 
entrega de cópia escrita em português, acompanhada da transmissão oral do seu conteúdo, por intérprete nomeado. 

Extracto da fundamentação: 
A tradução oral da acusação, por intérprete, não compromete as garantias de defesa do arguido consagradas no 

comando constitucional com a assinalada dimensão. 
Na verdade, esta forma de notificação não obsta a que o arguido p. ex. vá colhendo da leitura as notas (escritas) que 

entender convenientes, peça esclarecimentos ao intérprete ou solicite repetições sobre trechos eventualmente mais 
complexos, tudo no sentido de uma percepção completa, minuciosa e profunda da peça acusatória. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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Competindo ao funcionário encarregado da notificação a transmissão fiel do conteúdo da acusação, o desempenho 
perfeito da função de interpretação há-de permitir ao arguido os procedimentos referidos em termos que o apetrechem com 
o conhecimento necessário e suficiente para gizar a estratégia de defesa subsequente. 

[…] 
Invoca ainda o recorrente a violação do artigo 6º nº 3 al. a) da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 
Vale aqui o que se disse no Acórdão deste Tribunal nº 352/98, in DR II Série, nº 160, de 14/7/98, a propósito de invocação 

semelhante noutro processo: 
"(...) se a Convenção Europeia dos Direitos do Homem deve ser perspectivada num sentido de aplicação directa no 

ordenamento jurídico nacional, é necessário não olvidar que, se dos preceitos constitucionais relativos aos direitos 
fundamentais já se retirarem em todas as suas vertentes (aqui se incluindo as que se extratam de uma interpretação, como 
dizem Gomes Canotilho e Vital Moreira in Constituição da República Portuguesa Anotada, 3ª ed., p. 138, "de acordo com as 
regras hermenêuticas, à ordem constitucional dos direitos fundamentais"), o alcance e sentido que porventura se encontrem 
naquela Convenção, nada lhe sendo, pois, acrescentado por esta, o recurso à mesma é, de todo e na realidade das coisas, 
destituido de sentido (cf. por entre muitos, os Acórdãos deste Tribunal nºs 14/84, nº 2.2, parte final, publicado nos Acórdãos 
do Tribunal Constitucional, 2º vol., pp. 339 e segs. e 222/90, idem, 16º vol., pp. 635 e segs.). 

[…] 
Dispõe o artigo 6º nº 3 al. a) da CEDH: 
"3 " O acusado tem, no mínimo, os seguintes direitos: 
a) Ser informado no mais curto espaço, em língua que entenda e de forma minuciosa, da natureza e da causa da 

acusação contra ele formulada;" 
A este preceito importa aproximar o que consta da al. e) do mesmo artigo 6º nº 3 que reconhece ao acusado o direito de 

"fazer-se assistir gratuitamente por intérprete, se não compreender ou não falar a língua usada no processo". 
Ora, sobre estes preceitos a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) colhe-se do que foi 

decidido no Caso Kamasinski (Acórdão de 19/12/89, série A, nº 168), onde, entre outras questões, se suscitava a de saber se 
a Convenção obrigava, na comunicação da acusação ao arguido que não dominasse a língua usada no processo, à tradução 
escrita da peça acusatória. 

Muito embora chamando a atenção para o extremo cuidado de que deve revestir-se a notificação da acusação, o TEDH ali 
expressamente reconheceu que a Convenção não exige a tradução escrita da peça acusatória. 

 
3- Acórdãos do STJ 
 

VI - Entende a recorrente ser nula a tradução do MDE (art.º 92.º do CPP, aplicável subsidiariamente ao caso por força do 
art.º 34.º da Lei 65/2003, de 23-08), nulidade essa, que contamina de nulidade o decidido, pelo que o acórdão recorrido se 
tem também de considerar nulo. 

VII - Como tem entendido a jurisprudência, a ausência dos requisitos de conteúdo e de forma do MDE, a que se refere o 
art.º 3.º da Lei 65/2003, de 23-08, não é causa de recusa obrigatória ou de recusa facultativa, previstas, respectivamente, 
nos seus arts. 11.º e 12.º. A falta desses requisitos importa uma irregularidade sanável, nos termos do art.º 123.º do CPP, 
aplicável subsidiariamente por força do art.º 34.º da Lei 65/2003, de 23-08, que, no caso concreto, é de ter por sanada pois 
que o recorrente não tomou sobre ela qualquer posição, em tempo útil. 

VIII - Por outro lado, resultando da documentação que integra o MDE que o mesmo tem força executiva, é o que basta, 
atento o princípio da confiança dos Estados nas decisões proferidas por qualquer deles, para se considerarem respeitadas 
as exigências legais (art.º 3.º, n.º 1, al. c), da Lei 65/2003, de 23-08). 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 09-08-2013, proc. n.º 750.º/13.1YRLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c2e1db517896ca0680257bdd003d2646?OpenDocument
) 

 
I - O fundamento do recurso de revisão é uma sentença proferida por aquele Tribunal, doravante designado por TEDH, a 

requerimento do co-arguido B, datada de 01-07-2008, que se seguiu à condenação em 1.ª instância, sua confirmação pela 
Relação e ao não conhecimento pelo TC de um recurso do despacho judicial recusando a tradução para língua ucraniana do 
Ac. da Relação, em violação das normas dos arts. 92.º, n.º 2, 425.º n.º 6, do CPP, 13.º, 26.º, n.º s 1 e 2, 39.º, n.º s 1 e 2, da 
CRP, e 6.º, da CEDH. 

XVII - É imperioso fazer actuar um crivo de exigente verificação sobre os pressupostos de revisão sob pena de esse meio 
extraordinário encobrir e se converter em meio ordinário, a qualquer momento, «permitindo uma verdadeira eternização e 
discussão de uma mesma causa”, nas palavras de Fátima Mata-Mouros. E a competência do STJ para a revisão é uma 
competência directa e funcional, não especialmente hierárquica, porque é assente na própria lei, que, directa, excepcional 
e expressamente lha defere, no art.º 11.º, n.º 4, al d), do CPP. 

XVIII - O aqui recorrente conclamando pela falta de notificação de acusação em língua ucraniana, não invoca facto novo, 
de que só agora tomou conhecimento ou recentemente revelado. Claro que é da mais elementar evidência, e dever, 
resultante, aliás, da lei, por banda do tribunal, que os actos processuais de relevo, entre as quais a acusação, sejam levados 
ao conhecimento da língua pátria do arguido – art.º 92.º, n.º 2, do CPP –, salientando-se, quanto ao domínio da nossa 
língua pelo arguido, incisiva e intencionalmente, em acta do julgamento, em 1.ª instância, que ele «revelou grande à 
vontade em audiência, designadamente respondendo de imediato a invectivas do público”. 

XIX - Igualmente consta que foi lida a acusação em língua russa, deslocando-se ao EP, para o efeito, a intérprete e um 
funcionário judicial, facto noticiado na sentença do TEDH, porém o recorrente salienta que inexiste coincidência entre a 
língua russa, a processualmente usada na leitura, e o léxico ucraniano, do país de que é natural. Isto, estranhamente, 
apesar de reconhecer que as diferenças são muito poucas. Independentemente de não comprovar essa diferenciação, 
quem invectiva as acusações do público português é porque domina o mínimo da nossa língua e sendo poucas as diferenças 
entre os idiomas russo e ucraniano, não é sequer apropriado, adequado, o paralelismo invocado entre a língua espanhola e 
os dialectos regionais, basco (euskara) ou catalão por ser público e notório que, pelo menos, com o basco são bastante 
acentuadas as diferenças. 

XX - Estando ele representado por advogado, a não entrega da acusação em língua ucraniana, antes a sua leitura em 
língua russa, aceitando o facto, por não arguido, configura simples irregularidade, nos termos do art.º 123.º, n.º 1, do CPP, 
de há muito sanada, não sendo visível, de resto, que fosse causa de qualquer afronta aos direito de defesa do arguido, 
impossibilitando-lhe ou dificultando em grau injustificado a compreensão do libelo acusatório, proferido em 19-07-2002, 
tudo gerador de grave dúvida sobre a justiça da condenação e afastamento do direito a um processo justo e equitativo. 

XXI - De resto o TEDH, contra o que sustenta o recorrente, não se debruçou expressamente sobre esta questão, que não 
integrava uma de entre as várias queixas movidas contra o Estado Português pelo seu co-arguido. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c2e1db517896ca0680257bdd003d2646?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c2e1db517896ca0680257bdd003d2646?OpenDocument
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XXII - O Estado português vinculando-se ao cumprimento da Convenção deve fornecer os meios internos indispensáveis a 
fazer respeitar as sentenças definitivas que emerjam do TEDH, mas esta questão não lhe foi colocada. Presente, isso sim, à 
apreciação de tal Tribunal, foi o desempenho deficitário por falta de domínio da língua ucraniana da intérprete, que, disse 
dominar a língua russa, mas não está, contudo, reconhecida oficialmente como tradutora, particularmente por acreditação 
no Consulado da Rússia, da Ucrânia, Sindicato de Tradutores ou Associação Profissional. Essa comprometedora 
diferenciação entre os dois idiomas não se demonstrou, seja por expressa constatação do tribunal, da sua advogada, 
defensora, que não apontou tais divergências ou falta de qualidade profissional da intérprete, ajuramentada e que bem 
podia ser recusada, nos termos do art.º 153.º, n.º s 1 e 2, do CPP. 

XXIII - O TEDH, a tal respeito sentenciou que as autoridades nacionais não devem limitar-se a nomear o intérprete, mas a 
controlar se, disso alertadas para o efeito, a qualidade funcional respectiva compromete o conhecimento da acusação em 
termos do direito à defesa ser real e efectivo. Mais disse, e também aqui se reitera, que o recorrente não concretizou em 
que medida os problemas advindos com a intérprete tenham afectado o direito a um processo justo, pois que pelo exame 
dos «dossiers”, se alcança que houve problemas, mas sem interferência na justa decisão da causa, considerando a queixa 
mal fundada, ao arrepio da violação do art.º 6.º da Convenção. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 06-10-2010, proc. n.º 1106/02.7PBBRG-E.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/aebd39eb20e546648025787f004e498d?OpenDocument
) 

 
4- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRL de 2-10-2014 : Considera-se validamente apresentada a queixa por cidadão estrangeiro, mesmo que não 
domine a língua portuguesa e ao qual não foi nomeado intérprete nos termos do artigo 92º, nº 2 do CPP, desde que ao 
mesmo seja traduzido e explicado o conteúdo do auto em que se consagra desejar procedimento criminal. 

 
Ac. TRE de 1-10-2013 : A nulidade decorrente da ausência de tradução, a arguido estrangeiro que não domina a língua 

portuguesa, de depoimento prestado por testemunha de acusação em julgamento, deve ser arguida no próprio acto e 
antes que este (o julgamento) esteja terminado. 

 
Ac. TRP de 24-10-2012 : Não é obrigatória a nomeação de intérprete para uma revista em que a pessoa visada 

desconheça ou não fale a língua portuguesa. 
 
Ac. TRE de 1-04-2008, CJ, 2008, T2, pág. 272: I. O ordenamento jurídico português reconhece o direito do acusado à total 

compreensão dos actos essenciais do processo. 
II. Embora seja aceite que, qualquer acusado tem direito a assistência gratuita dum intérprete nomeado pelo Tribunal, é 
razoável que as notificações feitas ao arguido pessoalmente (por exemplo, medidas de coacção e para dedução do pedido 
cível) sejam por si inteligíveis, o que só acontece se o respectivo acto for traduzido para a língua do arguido. 
III. Contudo, improcede o recurso, uma vez que, este não incide relativamente a qualquer acto concreto que deva obedecer 
àquele requisito (tradução), mas sim, sobre o reconhecimento do direito à «tradução de todos (ou alguns) actos praticados 
no processo», pedido genérico esse que, não tem tutela legal. 

 
Ac. TRG de 14-05-2007, CJ, 2007, T3, pág. 291: Não é obrigatória a nomeação de intérprete para a realização de teste 

de alcoolemia a pessoa que desconheça a língua portuguesa. 
 
O artigo 92.º n.º 2 do CPP não impõe a nomeação de intérprete no acto de detenção, em flagrante delito, de pessoa 

que não domine a língua portuguesa. 
(Acórdão do TRL, de 12-01-1999, proc. n.º 0080105, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8483bb77b1ea0b4a802568850038bd3d?OpenDocumen
t) 

 
Artigo 93.º 
Participação de surdo, de deficiente auditivo ou de mudo 
1 - Quando um surdo, um deficiente auditivo ou um mudo devam prestar declarações, observam-se as 

seguintes regras: 
a) Ao surdo ou deficiente auditivo é nomeado intérprete idóneo de língua gestual, leitura labial ou 

expressão escrita, conforme mais adequado à situação do interessado; 
b) Ao mudo, se souber escrever, formulam-se as perguntas oralmente, respondendo por escrito. Em 

caso contrário e sempre que requerido nomeia-se intérprete idóneo. 
2 - A falta de intérprete implica o adiamento da diligência. 
3 - O disposto nos números anteriores é aplicável em todas as fases do processo e 

independentemente da posição do interessado na causa. 
4 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.os 3 a 5 do artigo anterior. 
 
Nota: 
 
Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 93.º 
(Participação de surdo, mudo ou surdo-mudo) 
1 - Quando um surdo, um mudo ou um surdo-mudo deverem prestar declarações, observam-se as regras seguintes: 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/aebd39eb20e546648025787f004e498d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/aebd39eb20e546648025787f004e498d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/13d3d94eeb6a158180257d6c00335319?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/246f95e01f629ee280257bf70054608d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/f017e7e8d295bfd180257aae0043a899?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8483bb77b1ea0b4a802568850038bd3d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8483bb77b1ea0b4a802568850038bd3d?OpenDocument
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a) Ao surdo formulam-se as perguntas por escrito, respondendo ele oralmente; 
b) Ao mudo formulam-se as perguntas oralmente, respondendo ele por escrito; 
c) Ao surdo-mudo formulam-se as perguntas por escrito, respondendo ele também por escrito. 
2 - Se o surdo, o mudo ou o surdo-mudo não souberem ler ou escrever, a autoridade competente nomeia intérprete 
idóneo. O mesmo sucede se as declarações deverem ser prestadas em audiência e o tribunal considerar preferível a 
intervenção de intérprete. 
3 - O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável aos requerimentos orais e à prestação de 
juramento. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 93.º 
Participação de surdo, deficiente auditivo ou de mudo 
1 - Quando um surdo, deficiente auditivo ou um mudo devam prestar declarações, observam-se as seguintes regras: 
a) Ao surdo ou deficiente auditivo é nomeado intérprete idóneo de língua gestual, leitura labial ou expressão escrita, 
conforme mais adequado à situação do interessado; 
b) Ao mudo, se souber escrever, formulam-se as perguntas oralmente, respondendo por escrito. Em caso contrário e 
sempre que requerido nomeia-se intérprete idóneo. 
2 - A falta de intérprete implica o adiamento da diligência. 
3 - O disposto nos números anteriores é aplicável em todas as fases do processo e independentemente da posição do 
interessado na causa. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 93.º 
Participação de surdo, de deficiente auditivo ou de mudo 
1 - Quando um surdo, um deficiente auditivo ou um mudo devam prestar declarações, observam-se as seguintes regras: 
4 - É correspondentemente aplicável o disposto nos n.ºs 3 a 5 do artigo anterior. 

 
Artigo 94.º 
Forma escrita dos actos 
1 - Os actos processuais que tiverem de praticar-se sob a forma escrita são redigidos de modo 

perfeitamente legível, não contendo espaços em branco que não sejam inutilizados, nem entrelinhas, 
rasuras ou emendas que não sejam ressalvadas. 

2 - Podem utilizar-se máquinas de escrever ou processadores de texto, caso em que se certifica, antes 
da assinatura, que o documento foi integralmente revisto e se identifica a entidade que o elaborou. 

3 - Podem igualmente utilizar-se fórmulas pré-impressas, formulários em suporte electrónico ou 
carimbos, a completar com o texto respectivo, podendo recorrer-se a assinatura electrónica certificada. 

4 - Em caso de manifesta ilegibilidade do documento, qualquer participante processual interessado 
pode solicitar, sem encargos, a respectiva transcrição dactilográfica. 

5 - As abreviaturas a que houver de recorrer-se devem possuir significado inequívoco. As datas e os 
números podem ser escritos por algarismos, ressalvada a indicação por extenso das penas, montantes 
indemnizatórios e outros elementos cuja certeza importe acautelar. 

6 - É obrigatória a menção do dia, mês e ano da prática do acto, bem como, tratando-se de acto que 
afecte liberdades fundamentais das pessoas, da hora da sua ocorrência, com referência ao momento do 
respectivo início e conclusão. O lugar da prática do acto deve ser indicado. 

 
Nota: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 94.º 
(Forma escrita dos actos) 
1 - Os actos processuais que tiverem de praticar-se sob a forma escrita são redigidos de modo perfeitamente legível, não 
contendo espaços em branco que não sejam inutilizados, nem entrelinhas, rasuras ou emendas que não sejam 
ressalvadas. 
2 - Podem utilizar-se máquinas de escrever ou processadores de texto, caso em que se certifica, antes da assinatura, que o 
documento foi integralmente revisto e se identifica a entidade que o elaborou. 
3 - Podem igualmente utilizar-se fórmulas pré-impressas ou carimbos, a completar com o texto respectivo. 
4 - Em caso de manifesta ilegibilidade do documento, qualquer participante processual interessado pode solicitar, sem 
encargos, a respectiva transcrição dactilográfica. 
5 - As abreviaturas a que houver de recorrer-se devem possuir significado inequívoco. As datas e os números podem ser 
escritos por algarismos, ressalvada a indicação por extenso das penas, montantes indemnizatórios e outros elementos 
cuja certeza importe acautelar. 
6 - É obrigatória a menção do dia, mês e ano da prática do acto, bem como, tratando-se de acto que afecte liberdades 
fundamentais das pessoas, da hora da sua ocorrência, com referência ao momento do respectivo início e conclusão. O 
lugar da prática do acto deve ser indicado. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 94.º 
[...] 
3 - Podem igualmente utilizar-se fórmulas pré-impressas, formulários em suporte electrónico ou carimbos, a completar 
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com o texto respectivo. 
- Lei n.º 48/2007, de 29/08 

Artigo 94.º 
[...] 
3 - Podem igualmente utilizar-se fórmulas pré-impressas, formulários em suporte electrónico ou carimbos, a completar 
com o texto respectivo, podendo recorrer-se a assinatura electrónica certificada. 
 

2- Acórdão do TR 
 

Ac. TRL de 17-06-2009, Proc. 359/07.GACSC.L1 3ª Secção: O despacho do Ministério Público que acompanhou a acusação 
particular contém uma expressão que foi entrelinhada sem que tenha sido ressalvada (artº 94º, nº1, CPP). Tal omissão, 
constitui uma mera irregularidade que, por não ter sido atempadamente suscitada, se deve ter por sanada (artº 123º, do 
CPP). 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 

 
Artigo 95.º 
Assinatura 
1 - O escrito a que houver de reduzir-se um acto processual é no final, e ainda que este deva 

continuar-se em momento posterior, assinado por quem a ele presidir, por aquelas pessoas que nele 
tiverem participado e pelo funcionário de justiça que tiver feito a redacção, sendo as folhas que não 
contiverem assinatura rubricadas pelos que tiverem assinado. 

2 - As assinaturas e as rubricas são feitas pelo próprio punho, sendo, para o efeito, proibido o uso de 
quaisquer meios de reprodução. 

3 - No caso de qualquer das pessoas cuja assinatura for obrigatória não puder ou se recusar a prestá-
la, a autoridade ou o funcionário presentes declaram no auto essa impossibilidade ou recusa e os 
motivos que para elas tenham sido dados. 

 
Nota: 
 
Acórdãos do STJ 
 

I - Decorre das disposições conjugadas dos arts. 95.º, n.ºs 1 e 2 e 374.º, n.º 3, al. e), ambos do CPP e do art. 2.º da 
Portaria 280/2013, de 26-08, que, em processo penal, continua a ser exigida a assinatura autógrafa do juiz nos actos por 
ele praticados, não sendo legal substituí-la por assinatura electrónica, da mesma forma que o art. 96.º, do CPP, proíbe o 
uso de quaisquer meios de reprodução da assinatura ou rubrica. 

II - A assinatura electrónica de um acórdão penal proferido por um tribunal colectivo, constitui uma mera irregularidade 
que pode ser sanada, devendo para o efeito, após a baixa dos autos à 1.ª instância, serem apostas pelos membros do 
colectivo, no final do acórdão, as respectivas assinaturas autógrafas e rubricadas as restantes folhas. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 17-09-2015, proc. n.º 134/10.3TAOHP.S3, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/004578dc2a73242c80257ec4003f591d?OpenDocument) 

 
I - Os arts. 95.º e 374.º, n.º 3, al. e), ambos do CPP, que exigem a assinatura pelo próprio punho no final dos actos 

processuais reduzidos a escrito e a rubrica das folhas intermédias, não foram revogados ou, sequer, alterados, pelo que o 
art. 19.º da Portaria 280/2013, de 23-08 pode ser aplicado em processo crime, não podendo, assim, as peças essenciais 
proferidas em processo penal, ser “assinadas electronicamente”. 

III - Tal tresleitura da lei resulta numa irregularidade que não se apresenta com potencialidade para afectar o valor do 
acto (art. 123.º do CPP). 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 21-05-2015, proc. n.º 605/11.4TAOAZ.P1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/24f59c441d83123180257e4d0033e8ab?OpenDocument
) 

 
Artigo 96.º 
Oralidade dos actos 
1 - Salvo quando a lei dispuser de modo diferente, a prestação de quaisquer declarações processa-se 

por forma oral, não sendo autorizada a leitura de documentos escritos previamente elaborados para 
aquele efeito. 

2 - A entidade que presidir ao acto pode autorizar que o declarante se socorra de apontamentos 
escritos como adjuvantes de memória, fazendo consignar no auto tal circunstância. 

3 - No caso a que se refere o número anterior devem ser tomadas providências para defesa da 
espontaneidade das declarações feitas, ordenando-se, se for caso disso, a exibição dos apontamentos 
escritos, sobre cuja origem o declarante será detalhadamente perguntado. 

4 - Os despachos e sentenças proferidos oralmente são consignados no auto. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/24f59c441d83123180257e4d0033e8ab?OpenDocument
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5 - O disposto no presente artigo não prejudica as normas relativas às leituras permitidas e proibidas 
em audiência. 

 
Nota: 
 
Acórdãos do STJ 
 

I - Decorre das disposições conjugadas dos arts. 95.º, n.ºs 1 e 2 e 374.º, n.º 3, al. e), ambos do CPP e do art. 2.º da 
Portaria 280/2013, de 26-08, que, em processo penal, continua a ser exigida a assinatura autógrafa do juiz nos actos por 
ele praticados, não sendo legal substituí-la por assinatura electrónica, da mesma forma que o art. 96.º, do CPP, proíbe o 
uso de quaisquer meios de reprodução da assinatura ou rubrica. 

II - A assinatura electrónica de um acórdão penal proferido por um tribunal colectivo, constitui uma mera irregularidade 
que pode ser sanada, devendo para o efeito, após a baixa dos autos à 1.ª instância, serem apostas pelos membros do 
colectivo, no final do acórdão, as respectivas assinaturas autógrafas e rubricadas as restantes folhas. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 17-09-2015, proc. n.º 134/10.3TAOHP.S3, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/004578dc2a73242c80257ec4003f591d?OpenDocument) 

 

Artigo 97.º 
Actos decisórios 
1 - Os actos decisórios dos juízes tomam a forma de: 
a) Sentenças, quando conhecerem a final do objecto do processo; 
b) Despachos, quando conhecerem de qualquer questão interlocutória ou quando puserem termo ao 

processo fora do caso previsto na alínea anterior. 
2 - Os actos decisórios previstos no número anterior tomam a forma de acórdãos quando forem 

proferidos por um tribunal colegial. 
3 - Os actos decisórios do Ministério Público tomam a forma de despachos. 
4 - Os actos decisórios referidos nos números anteriores revestem os requisitos formais dos actos 

escritos ou orais, consoante o caso. 
5 - Os actos decisórios são sempre fundamentados, devendo ser especificados os motivos de facto e 

de direito da decisão. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 97.º 
(Actos decisórios) 
1 - Os actos decisórios dos juízes tomam a forma de: 
a) Sentenças, quando conhecerem a final do objecto do processo; 
b) Despachos, quando conhecerem de qualquer questão interlocutória ou quando puserem termo ao processo fora do 
caso previsto na alínea anterior; 
c) Acórdãos, quando se tratar da decisão de um tribunal colegial. 
2 - Os actos decisórios do Ministério Público tomam a forma de despachos. 
3 - Os actos decisórios referidos nos números anteriores revestem os requisitos formais dos actos escritos ou orais, 
consoante o caso.4 - Os actos decisórios são sempre fundamentados. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 97.º 
[...] 
4 - Os actos decisórios são sempre fundamentados, devendo ser especificados os motivos de facto e de direito da decisão. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 97.º 
[...] 
2 - Os actos decisórios previstos no número anterior tomam a forma de acórdãos quando forem proferidos por um tribunal 
colegial. 
3 - (Anterior n.º 2.) 
4 - (Anterior n.º 3.) 
5 - (Anterior n.º 4.) 
 

2- Acórdãos do TC 
 

391/2015 
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 97.º, n.º 5, do Código de Processo Penal, na interpretação 

segundo a qual a fundamentação da decisão que decreta a medida de prisão preventiva, pode ser feita por remissão para 
a promoção do Ministério Público. 

Extracto da fundamentação: 
[…] independentemente do juízo quanto à forma mais correta de dar cumprimento ao dever constitucional de 

fundamentação, não se possa concluir, em abstrato, que a opção de remeter para o conteúdo de anterior promoção do 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/004578dc2a73242c80257ec4003f591d?OpenDocument
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20150391.html
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Ministério Público requerendo a aplicação da medida de prisão preventiva atente, sem mais, contra o princípio da reserva 
de juiz. Nessa medida, a interpretação segundo a qual a fundamentação dessa decisão pode ser feita para a promoção do 
Ministério Público não é, em si mesma, inconstitucional, como já anteriormente decidiram os Acórdãos n.ºs 189/99 e 
396/2003 (acessíveis em www.tribunalconstitucional.pt). 

Só em concreto se poderá avaliar se a decisão proferida, neste ou em qualquer outro processo, pelo Juiz de Instrução 
Criminal é suscetível de originar dúvidas sobre se a mesma transmite um juízo autónomo e pessoal do seu subscritor ou 
representa um simples «“ir atrás” do Ministério Público» (Acórdão n.º 189/99). E esse é um juízo que cabe exclusivamente 
às instâncias, não tendo o Tribunal Constitucional competência para o formular. 

[…] 
Constitucionalmente é exigível que na fundamentação seja visível uma racionalização dos motivos da decisão, revelando-

se aos sujeitos processuais e à comunidade o conhecimento das razões que subjazem ao concreto juízo decisório, devendo, 
para isso, a fundamentação revelar uma aptidão comunicativa na exteriorização das premissas que presidem à sua 
conclusão, assim como o respetivo juízo de valoração, de modo a transmitir, como condição de inteligibilidade, a intrínseca 
validade substancial do decidido. E numa decisão como a que decreta a prisão preventiva de uma pessoa, dado estar em 
causa a aplicação de uma medida que restringe de uma forma particularmente intensa o direito à liberdade do detido, a 
necessidade de observância daqueles requisitos faz-se sentir de uma forma mais intensa. 

Contudo, tais exigências não ficam materialmente prejudicadas quando uma decisão que decrete a prisão preventiva, 
perante uma pronúncia anterior fundamentada sobre a questão a decidir emitida por um dos intervenientes processuais, 
designadamente o Ministério Público, remeta para as razões aí invocadas, subscrevendo um juízo que se considera 
totalmente adequado. Na verdade, nada impede que o resultado de uma avaliação crítica efetuada com total autonomia 
pelo julgador acabe por conduzir ao acolhimento integral dos argumentos explicitados previamente pelo Ministério 
Público, remetendo-se a fundamentação da decisão, por economia de meios, para aquela pronúncia, o que não deixa de 
permitir aos interessados e à comunidade o cabal conhecimento das razões determinantes do que se decidiu. Elas são as 
que foram avançadas pelo Ministério Público na sua promoção e que o juiz acolheu e declarou fazê-las suas, constituindo 
uma fundamentação cognoscível da decisão tomada. 

E se é verdade que, estando em causa a aplicação de uma medida que restringe severamente o direito à liberdade, as 
exigências de explicitação da fundamentação são maiores, também é verdade que a necessidade dessa decisão ser 
proferida imediatamente ao termo do interrogatório do arguido e após audição dos intervenientes processuais, sem 
demoras nem hiatos que acarretem uma dilação desrazoável da decisão (vide acórdão n.º 135/2005, deste Tribunal, 
acessível em www.tribunalconstitucional.pt), justifica que se recorra a técnicas de fundamentação que privilegiem uma 
economia de meios. 

Por estas razões é de manter a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que não viola qualquer parâmetro 
constitucional, designadamente o princípio da reserva de juiz e o dever de fundamentação das decisões judiciais, a norma 
constante do artigo 97.º, n.º 5, do Código de Processo Penal, na interpretação segundo a qual a fundamentação da decisão 
que decreta a medida de prisão preventiva, pode ser feita por remissão para a promoção do Ministério Público, assim 
improcedendo este fundamento do recurso. 

 
281/2005 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 97.º, n.º 4, 379.º, n.º 1, alínea a), e 425.º, n.º 4, do CPP, interpretados 

no sentido de que havendo lugar a uma total confirmação do anteriormente decidido, a fundamentação da decisão em 
matéria de facto, proferida em acórdão de recurso que confirmou a decisão de pronúncia se basta com remissão para a 
prova indicada na decisão recorrida, não sendo exigível à decisão a proferir que explicite, especificadamente, os 
fundamentos dessa adesão autonomizando a enumeração dessa prova, a especificação dos motivos de facto que 
fundamentam a decisão e a análise da mesma, mas tão só que se indiquem as razões pelas quais valida a conclusão fáctica 
e jurídica em apreço. 

Extracto da fundamentação: 
A questão da fundamentação das decisões judiciais constitui uma das problemáticas mais relevantes envolvida no âmbito 

da concreta realização judicativo-decisória do direito. 
Essa importância específica resulta, desde logo, em termos metodológicos, do reconhecimento de que qualquer “decisão, 

ao radicar imediatamente na voluntas de quem a profere, é marcada por uma ineliminável subjectividade, pelo que só não 
se perverterá em arbítrio se for adequadamente fundamentada (...) “(Fernando José Bronze, Lições de Introdução ao 
Direito, Coimbra, 2002, pp. 569-571). 

Não se estranha, pois, que tal preocupação tenha sido manifestada, expressis verbis, no texto constitucional, ainda que, 
nesta sede, se tenha remetido para o legislador a tarefa de concretizar os aspectos processuais[-formais] concretizadores 
daquela exigência, e que, em face da regulamentação contida na norma normarum, o Tribunal Constitucional tenha já sido, 
por diversas vezes, chamado a considerar alguns problemas suscitados nesse domínio particular jurídico-processual (cf., 
inter alia, os Acórdãos n.ºs 680/98, 102/99 e 396/03, publicados, respectivamente, no Diário da República II Série, de 5 de 
Maio de 1989, de 1 de Abril de 1999 e de 4 de Fevereiro de 2004, e Acórdãos do Tribunal Constitucional, 41º vol., pp. 539, 
42º vol., pp. 457 e 56º vol. 801). 

[…] 
Atente-se a esse nível no que se escreveu no Acórdão nº 680/98, estando aí em causa a inconstitucionalidade de "uma 

interpretação das normas pertinentes do CPP, nomeadamente do artigo 374º, n.º 2, e 410º, n.º 2, als. b) e c), no sentido de 
dispensar a indicação dos elementos que conduziram a que a convicção do tribunal se formasse em determinado sentido ou 
valorasse de determinada forma os diversos meios de prova apresentados em audiência": 

[…] 
Ora, numa aproximação a esta concreta questão de constitucionalidade, faz sentido recordar, desde já, a jurisprudência 

deste Tribunal que, apesar de em hipótese não coincidente, considerou a legitimidade constitucional de uma 
fundamentação por remissão no seio do processo penal. 

Atente-se, por exemplo, na argumentação constante do Acórdão n.º 147/00 (onde se apreciou “a questão de saber se é 
conforme à CRP a norma do artigo 123º, n.º 1, do CPP, interpretada no sentido de se considerar como mera irregularidade, 
sanável por falta de impugnação, o despacho que decreta a prisão preventiva fundamentado por remissão para as razões – 
que faz suas – de outras peças processuais”): 

[…] 
Assim recortado o âmbito material dos parâmetros constitucionais aqui relevantes, pode antecipar-se, desde já, que “as 

normas dos artigos 97.º, n.º 4, 379.º, n.º 1, alínea a) e 425.º, n.º 4 do Código de Processo Penal interpretadas no sentido de 
que havendo lugar a uma total confirmação do anteriormente decidido, a fundamentação da decisão em matéria de facto, 
proferida em acórdão de recurso que confirmou a decisão de pronúncia se basta com remissão para a prova indicada na 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20050281.html


 

306 
 

decisão recorrida, não sendo exigível à decisão a proferir que explicite, especificadamente, os fundamentos dessa adesão – 
autonomizando, em texto próprio, a enumeração dessa prova, a especificação dos motivos de facto que fundamentam a 
decisão e a análise da mesma –, mas tão só que se indiquem as razões pelas quais valida a conclusão fáctica e jurídica em 
apreço”, não padecem de inconstitucionalidade por violação dos artigos 32.º, n.º 1, e 205.º, n.º 1, da Constituição da 
República Portuguesa. 

[…] 
Ora, como transparece dos autos, a decisão recorrida louvou-se numa total adesão ao que previamente havia sido 

decidido, concluindo expressamente que a prova indiciária constante da decisão em crise “é idónea e bastante para 
sustentar a pronúncia do Arguido”, não deixando de avaliar ou analisar – e fazer suas – as razões pelas quais “os elementos 
de prova que, nestes Autos, sustentam o juízo incriminatório imputado ao Arguido [que] são os indicados no Despacho (...) 
[permitem afirmar que] resulta claro existir uma séria probabilidade de o Arguido ter cometido os factos denunciados nos 
autos”. 

Assim sendo, é indubitável que o Acórdão recorrido sindicou e ponderou “a questão de saber se a prova recolhida nos 
Autos – seja em fase de inquérito, seja na instrução – indicia suficientemente, ou não, a prática pelo Arguido dos dois crimes 
que lhe são imputados”, tendo, na sua decisão, manifestado concordância com a fundamentante argumentação que 
constava da decisão recorrida. 

Por isso, a autonomização, em texto próprio, da enumeração da prova, da especificação dos motivos de facto que 
fundamentam a decisão e da análise da mesma, num caso, como o dos autos – em que o tribunal manifesta total 
concordância com a prova enumerada, os motivos de facto que fundamentaram a decisão e análise crítica efectuada na 
decisão recorrida –, nada acrescentaria, num plano material-substantivo, à decisão aqui em crise. 

Assim sendo, nestas circunstâncias, não poderá dizer-se que o Acórdão sindicando se louvou numa interpretação 
normativa dos preceitos supra citados que se haja de considerar inconstitucional, designadamente por daí pode resultar, 
como sustenta o Recorrente, “que os destinatários da decisão ficassem, também, privados de saber quais os factos que 
foram considerados, e os motivos pelos quais, designadamente, se optou por valorizar um segmento probatório em 
detrimento do outro, para se chegar à decisão, o que constitui uma quebra nas garantias de defesa com redução 
constitucionalmente insustentável do dever de fundamentação da decisão”. 

Tal resultado apenas ficaria comprometido se a fundamentação para a qual se remeteu não permitisse lograr o cabal 
conhecimento das razões determinantes do juízo fixado, o que, in casu, é patente não suceder – basta considerar, a esse 
nível, as próprias alegações do Recorrente em sindicância ao despacho de pronúncia. 

Não se duvida, como é óbvio, que estando em causa o recurso de uma “sentença” jurisdicional, o Acórdão que, em 
recurso, sindique o mérito jurídico da decisão controvertida não pode deixar de equacionar os fundamentos em que aquela 
se baseia, existindo aqui sempre um “plus”, concretizado na avaliação crítica do juízo sindicando, sendo que, por isso, é 
impreterível que se afirmem os motivos determinantes da confirmação da decisão sindicada. 

Todavia, como resulta do critério normativo que presidiu, como ratio decidendi, ao juízo decisório aqui sindicado, é 
manifesto que tal exigência também foi normativamente cumprida. 

 
338/2004 
Não julga inconstitucional a norma do n.º 4 do artigo 97.º do CPP, interpretado no sentido de tipificar o vício decorrente 

da deficiente fundamentação do despacho da 1ª instância como erro de direito (conducente à revogação da decisão) em 
vez de motivo de nulidade do despacho, e ainda, de considerar que as exigências de fundamentação previstas no artigo 
374.º n.º 2 do aludido CPP não se aplicam ao despacho em causa. 

Extracto da fundamentação: 
A decisão recorrida ao aplicar o artigo 97º n. 4 do Código de Processo Penal “no sentido de que aquele artigo é aplicável à 

decisão de manutenção da prisão preventiva com exclusão da aplicação analógica do disposto no n. 2 do artigo 374° do 
Código de Processo Penal, porquanto esta constitui um mero despacho que apenas conhece de uma decisão interlocutória, 
constituindo a insuficiente fundamentação da mesma mera irregularidade processual”, se fundamentou nos artigos 118° n° 
2, 123° n° 2, e 380° ns 2 e 3 do Código de Processo Penal. De modo que a norma assim formulada pelo recorrente – a ter 
sido aplicada – resultaria de uma conjugação de preceitos do Código de Processo Penal que não se apresentam 
questionados no recurso. Ora, recordando o que acima se afirmou acerca do ónus de delimitação do âmbito do recurso que 
recai sobre o recorrente, deve sublinhar-se que, como afirmou o Ministério Público, ao restringir o objecto do recurso à 
norma constante do artigo 97°, n° 4 Código de Processo Penal, terá deixado o recorrente fora dele o referido bloco 
normativo, que constitui verdadeiramente a ratio decidendi do acórdão recorrido que consistiu em aplicar a regra da 
substituição, proferindo a decisão que o tribunal recorrido devia ter proferido. 

De qualquer forma, é manifestamente improcedente a questão suscitada em torno das exigências de fundamentação 
impostas pelo artigo 374º n. 2 do Código de Processo Penal, norma especialmente construída a propósito da sentenças 
penais. O que se exige, o que é razoável que se extraia da cominação constitucional que impõe a fundamentação dos actos 
judiciais determinantes de medidas de coacção restritivas da liberdade, é que revelem as circunstâncias de facto e o bloco 
legal em que se funda o juiz ao decidir, menções cuja obrigatoriedade a decisão recorrida entendeu ser proveniente da 
norma do n. 4 do artigo 97º do Código de Processo Penal. 

 
396/2003 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 97.º, n.º 4, 141.º, e 204.º, alínea c) do CPP, no que toca ao art.º 97.º, 

n.º 4, interpretado como permitindo a fundamentação, por remissão para a promoção do Ministério Público, do 
despacho que aplica ao arguido uma medida de coacção, pelos fundamentos constantes do Acórdão n.º 189/99. 

Extracto da fundamentação: 
O Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre esta questão. Fê-lo, também quanto à aplicação de medida de prisão 

preventiva, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade, designadamente, no Acórdão n.º 189/99 (publicado nos 
Acórdãos do Tribunal Constitucional, 43º vol., 1999, pág. 165). 

[…] 
No presente caso, a fundamentação da ordem de prisão preventiva ocorreu por remissão para a promoção, a cujos 

fundamentos o juiz aderiu. Tal adesão é, porém, ainda uma forma possível de fundamentação desta decisão judicial. A 
ordem de prisão surge, inequivocamente, como uma decisão pessoal do juiz, e cujos fundamentos são controláveis. Podem 
ser apurados e controlados pelo confronto com essa promoção. 

Aliás, a decisão ora recorrida – o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa – entendeu que o despacho de primeira 
instância estava “devida e suficientemente fundamentado por remissão para a douta promoção do MºPº, já que a decisão 
proferida aparece inteiramente justificada face aos elementos, fácticos e jurídicos, adrede considerados e respeitantes a 
cada um dos recorrentes” (itálico aditado). 
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Pode, pois, reiterar-se o julgamento de não inconstitucionalidade da norma em questão, efectuado pelo Acórdão n.º 
189/99 (e v. também, no mesmo sentido, o Acórdão n.º 223/98, publicado nos Acórdãos do Tribunal Constitucional, 39º vol., 
1998, pág. 337). 

 
189/1999 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 97.º, n.º 4, do CPP, por forma a consentir que, no despacho que determina 

a prisão preventiva do arguido, que, no final do debate instrutório, é pronunciado como autor de crime que permite a 
aplicação de uma tal medida de coacção, o juiz fundamente a aplicação dessa medida, reenviando para os motivos de 
facto invocados pelo Ministério Público no seu parecer. 

Extracto da fundamentação: 
Este Tribunal já por diversas vezes se pronunciou sobre o dever de fundamentação das decisões judiciais. Fê-lo, por 

último, a propósito do artigo 374º, n.º 2, do Código de Processo Penal, nos acórdãos nºs 680/98 (publicado no Diário da 
República, II série, de 5 de Março de 1999) e 102/99 (ainda por publicar); e, a propósito do artigo 219º do Código de Justiça 
Militar, no acórdão n.º 135/99 (ainda por publicar). 

No presente caso, porém, está em causa o artigo 97º, n.º 4, do Código de Processo Penal, nas suas relações com o artigo 
194º, n.º 3, do mesmo Código, pois - recorda-se - o que se discute é a correcção da fundamentação de um despacho judicial 
que ordenou a prisão preventiva de um arguido. 

Pois bem: a aplicação da medida de coacção de prisão preventiva ao arguido constitui responsabilidade do juiz (cf. os 
artigos 194º, n.º 1, e 202º, n.º 1, ambos do Código de Processo Penal). Por isso, é, desde logo, fundamental que, ao ordenar 
a prisão, o juiz o faça por decisão sua (ou seja: por virtude de, em face da prova existente, se ter convencido de que qualquer 
das outras medidas de coacção é "inadequada ou insuficiente": cf. o citado artigo 202º, n.º 1) - e não por se ter deixado 
"arrastar" pelo requerimento do Ministério Público nesse sentido. Depois, é essencial que essa ordem de prisão surja aos 
olhos do cidadão, efectivamente, como uma decisão pessoal do juiz que a determina: é que, no Estado de Direito, as 
aparências também têm o seu valor. Por último, é ainda importante que o arguido possa ter acesso às peças do processo 
que lhe permitam avaliar a justeza da decisão tomada contra si, a fim de, sendo o caso, a poder impugnar, em via de 
recurso. 

Isto dito, é óbvio que o despacho, que melhor espelha a responsabilização pessoal do juiz pela ordem de prisão que dá, é 
aquele em que o juiz enuncia, ele próprio, os motivos de facto da decisão tomada, em vez de se remeter para as razões 
invocadas pelo Ministério Público. 

Tal, porém, não significa que o exacto cumprimento do dever constitucional de fundamentação, mesmo estando em 
causa um despacho determinativo da prisão preventiva de um arguido, proscreva, em absoluto, a possibilidade de o juiz 
fundamentar a sua decisão, mediante remissão para a promoção do Ministério Público, a cuja conteúdo dá a sua adesão 
(ou por remissão para o conteúdo de outras peças processuais). 

A proibição de um tal modo de fundamentar existirá, seguramente, quando ele for susceptível de, legitimamente, criar a 
dúvida sobre se a ordem de prisão é uma decisão pessoal do juiz ou apenas um "ir atrás" do Ministério Público. Só então, 
com efeito, o juiz deixa de desempenhar o papel, que é o seu, de garante das liberdades. 

Fora dessa situação, o juiz pode, perfeitamente, por razões de economia processual, remeter-se, no seu despacho, para a 
promoção do Ministério Público ou para outras peças do processo. Até porque, quando se remete para a promoção do 
Ministério Público, o juiz não está, propriamente, a aderir às teses de uma parte no processo. 

 
223/1998 
Não julga inconstitucional a norma do n.º 4 do artigo 97.º do CPP. 
Extracto da fundamentação: 
O mandato constitucional de fundamentação das decisões do julgador é aberto - como sublinhou o acórdão nº 56/97, 

publicado no Diário da República, II Série, de 18 de Março de 1997 - limitando-se a exigência constitucional na matéria a 
devolver ao legislador ordinário o encargo de definir o âmbito e a extensão do dever de fundamentar, conferindo-lhe ampla 
margem de liberdade constitutiva (sem, evidentemente, significar discricionariedade que postergue, no espaço das decisões 
judiciais não meramente de expediente, o dever de fundamentar, como garantia integrante do conceito de Estado de direito 
democrático). 

Ora, sob este prisma, não há que censurar uma norma como a do nº 4 do artigo 97º do CPP e, obviamente, em sede de 
interpretação normativa o mesmo se há-de dizer. 

 
3- Acórdãos do STJ 
 

III -Da conjugação do art.º 97.º, n.º 5, do CPP, com os demais dispositivos legais atinentes aos actos decisórios dos juízes, 
muito em particular com os arts. 118.º.°, n.º s 1 e 2, 123.º.°, n.º s 1 e 2, 374.º.°, n.º 2, 379.º.°, n.º 1, al. a), e 425.º.°, n.º 4, 
todos do CPP, resulta inequívoco que o dever de fundamentação da decisão não assume exactamente a mesma extensão 
consoante o acto decisório seja um simples despacho interlocutório, uma sentença ou um acórdão de um tribunal de 1.ª 
instância ou um acórdão de um tribunal de superior grau hierárquico, proferido em sede de recurso, não sendo estes 
elaborados nos precisos termos previstos para as sentenças proferidas em 1.ª instância, o que bem se compreende dado o 
seu objecto ser a decisão recorrida e não directamente a apreciação do objecto do processo. 

IV - Sendo o Supremo Tribunal de Justiça um tribunal de revista, apenas lhe compete apreciar se a Relação deixou de 
conhecer questão essencial suscitada pelos recorrentes quanto à matéria de facto ou se omitiu o dever de fundamentação, 
estando fora da sua competência apreciar o concreto uso que a Relação fez dos seus poderes no recurso que teve por 
objecto a matéria de facto. 

V - Visando o recurso a detecção de vícios em que possa ter incorrido o tribunal de 1.ª instância ao fazer a apreciação 
crítica da prova produzida em sede de audiência de discussão e julgamento, e não se destinando a proceder a um novo 
julgamento da matéria de facto, o dever de fundamentação é cabalmente cumprido pelo Tribunal da Relação através da 
adesão aos fundamentos da decisão impugnada, se os teve por irrepreensíveis e inatacáveis, segundo critérios lógicos e 
objectivos e de acordo com as regras da experiência comum com que foi avaliada a prova produzida na audiência de 
julgamento, não constituindo tal remissão para a decisão recorrida, ou para uma outra peça processual quando a decisão 
pretenda fazer seus argumentos anteriormente utilizados a eles aderindo, vício que invalide a decisão proferida pelo 
tribunal de recurso. 

(Acórdão do STJ, 5.ª SECÇÃO, de 18-12-2013, proc. n.º 137.º/08.8SWLSB.L1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/245f6fdac46467dc80257cc100315d4d?OpenDocument) 

 
V - Na decisão de cúmulo não valem, na fundamentação, enunciados genéricos, fórmulas tabelares ou remissões para 
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os factos comprovados e os crimes certificados, já que vigora no nosso direito o dever de fundamentar as decisões 
judiciais, mais extenso em dadas situações, menos exigente noutras, mas ainda assim de conteúdo minimamente 
objectivado, que permita alcançar a gravidade dos factos, numa óptica de conjunto, por forma a hipotizar-se, com grau de 
probabilidade forte, se oferece condições de futura fidelidade à lei, de condução de vida de forma responsável. 

VI - Se é um trabalho inútil e exaustivo exigir a menção dos factos de cada uma das sentenças pertinentes a cada pena, é 
sempre desejável que se proceda a uma explicitação, por súmula, dos factos das condenações, em ordem a caracterizar a 
personalidade, o modo de vida e inserção do agente na sociedade. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 20-11-2013, proc. n.º 125.º/07 1 SAGRD.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/be173a2e5ef0326b80257c3f00387cde?OpenDocument) 

 
V - Na decisão que fixa a pena de conjunto não valem, na fundamentação, enunciados genéricos, como a simples 

referência à tipologia da condenação, fórmulas tabelares, ou seja, remissões para os factos comprovados e os crimes 
certificados, a lei, juízos conclusivos, premissas imprecisas, pois vigora no nosso direito o dever de fundamentar as decisões 
judiciais, mais extenso em dadas situações, de que é paradigmática a sentença, menos exigente noutras, mas ainda assim 
de conteúdo minimamente objectivado, permissivo da possibilidade de se alcançar a gravidade dos factos, numa óptica de 
conjunto, ou seja, a imagem global respectiva, evidenciando a personalidade do agente, por forma a hipotizar-se, com um 
grau de probabilidade forte, se oferece condições de futura fidelidade à lei, de condução de vida de forma responsável, ou 
pelo contrário, caso em que a prevenção de reincidência se apresenta mais ponderosa, exacerbando a medida da pena, em 
nome de necessidades acrescidas de ressocialização. 

VI -Do mesmo modo, não se abdica de um raciocínio lógico-dedutivo, conducente ao conhecimento do processo 
cognitivo do julgador, por forma a controlar-se o decidido e a afirmar-se o decidido, que não procede de simples capricho, 
irrazoável (arts. 97.º, n.º 4, e 374.º, n.º 2, do CPP). 

VII - Ora, não obstante ser essa a jurisprudência deste STJ, o acórdão recorrido não fornece, de forma reduzida, sequer, 
os factos por que foi condenado o arguido, mas somente de forma meramente enunciativa, declarativa, a tipologia legal de 
crimes em que incorreu, ou seja, a fórmula pura e seca da lei, conectando-a com a prática de dezenas de crimes de furto 
(62) consumados, simples e qualificados, com arrombamento de residências, o que não satisfaz o especial dever de 
fundamentação imposto por lei. 

VIII - Tratando-se de delitos contra o património é imprescindível, basilar mesmo, que, pela sua profusão, se se não 
fornecer uma descrição total dos factos, ao menos uma súmula suficientemente compreensiva da natureza dos bens, seus 
valores, danos causados, restituição ou não aos seus donos, etc, etc, sem o que ficarão por preencher os pressupostos 
enunciados no art.º 77.º do CP, que se não bastam com a remissão para as certidões de sentenças, para a apreensão pelo 
STJ dos factos, tarefa que escapa à sua função de tribunal de revista. 

IX -Por outro lado, há-de a sentença recorrida, por si, sem recurso a elementos estranhos, informar se aquela prática 
delituosa releva de uma pura ocasionalidade ou arranca de uma enraizada desconformidade da sua personalidade, da sua 
maneira de estar ético-jurídica, reflectindo tendência criminosa, agravando a pena. 

X - O acórdão recorrido não satisfaz o requisito de fundamentação de exposição global dos factos, concorrentes na 
definição da moldura da personalidade do arguido, que assim fica por aferir em toda a sua extensão, padecendo de 
omissão de pronúncia e sendo nulo nos termos dos arts. 374.º.°, n.º 2, e 379.º.°, n.º 1, al. c), do CPP. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 15-05-2013, proc. n.º 125.º/07.1SAGRD.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d4bf551edfe533e780257b740036768e?OpenDocument) 

 
I - A sentença deve ser auto-suficiente, no sentido de conter todos os elementos indispensáveis à sua compreensão, 

sem necessidade de consulta do processo. 
II -Considera-se desrespeitador da exigência de fundamentação a omissão dos factos que permitam a todos os 

destinatários da sentença de cúmulo jurídico perceber a realidade concreta do feito julgado e a sua conexão com a 
personalidade do arguido. 

III -A medida da pena conjunta, também no caso de concurso de conhecimento superveniente, é fixada em função dos 
critérios gerais de culpa e das exigências de prevenção (arts. 40.º, n.º 1 e 71.º, n.º 1, do CP), a que acresce o critério especial 
da 2.ª parte do n.º 1 do art.º 77.º do CP, isto é, são considerados, em conjunto, os factos e a personalidade do agente. 

IV -A decisão cumulatória deve descrever, ainda que de forma sintética, os factos integradores dos crimes em concurso e 
as circunstâncias envolventes que permitam uma avaliação do ilícito global em ordem à determinação da pena única. 

V - É nulo o acórdão de cúmulo jurídico, por insuficiente fundamentação, que seja omisso quanto aos factos que 
permitam ajuizar sobre o grau de ilicitude de cada um dos crimes em concurso (e, naturalmente, sobre a imagem global do 
facto) e quanto ao modo como o arguido vem cumprindo (ou não) os deveres e as obrigações a que as penas de suspensão 
da execução da prisão foram subordinadas. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 30-04-2013, proc. n.º 11/09.0GASTS.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5e14e84340db313880257b5f0051b027?OpenDocument
) 

 
I - O art.º 205.º.° da CRP, inscrito no âmbito dos «Princípios Gerais» (Capítulo I), relativamente ao funcionamento dos 

«Tribunais» (Título V), diz-nos que, à excepção das decisões de mero expediente, todas as outras decisões dos tribunais 
devem ser fundamentadas «na forma prevista na lei”. 

II - Com esta norma pretendeu-se por certo evitar a arbitrariedade das decisões do juiz e perceber as razões que estão 
por detrás do decidido, quanto mais não fora para que da decisão possa ser interposto recurso. Por outro lado, a 
fundamentação das decisões é factor de legitimação do poder judicial, de acordo com os princípios vectores do Estado de 
Direito. 

III - A CRP pronuncia-se quanto ao «se» da fundamentação, mas remete para a lei ordinária o «como» da mesma e, por 
isso, só o art.º 97.º, n.º 5, do CPP, conjugado com o art.º 187.º.°, n.º 1, do mesmo diploma é que nos podem dar mais algum 
avanço quanto aos termos da fundamentação da decisão que autoriza as escutas telefónicas. 

IV - O primeiro dispositivo manda especificar sempre os motivos de facto e de direito da decisão, enquanto que a 
segunda norma exige que o juiz considere haver «razões para crer que a diligência é indispensável para a descoberta da 
verdade, ou que a prova seria, de outra forma, impossível ou muito difícil de obter, decidindo por despacho fundamentado 
e mediante requerimento do MP”. 

XIV - Quanto à fundamentação, é referido o art.º 187.º, n.º 7, do CPP, mas acrescenta-se que estão preenchidos os 
pressupostos desse mesmo artigo, significando que o juiz entendeu que, no caso, estava preenchido o elemento subjectivo 
relativo à condição da pessoa escutada, o elemento relativo ao crime em investigação, que integra o catálogo do n.º 1 do 
preceito, e ainda relativo à indispensabilidade do meio de prova em questão. Depois, afirma explicitamente a 
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«indispensabilidade para a prova nos presentes autos”, das ditas escutas, e acrescenta ainda «atenta a proveniência das 
gravações”, com o que pretendeu significar a regularidade da intercepção e autorização de transferência dada pelo seu 
colega. 

XV - Daqui se poderá extrair já a conclusão parcial de que se não está perante uma falta absoluta de fundamentação. 
XVI - A suficiência ou não da fundamentação depende de se poder considerar preenchida a sua razão de ser (os 

intervenientes, e sobretudo os sujeitos processuais, não podem ter, razoavelmente, dúvidas de que o juiz exerceu o 
controle que lhe é pedido sobre a admissibilidade das escutas ou da sua transferência). 

XVII - Por outro lado, a decisão do juiz pode estar certa ou errada na apreciação que faz da situação, mas, depois de 
proferida tal decisão, tem que ficar sempre salvaguardada a possibilidade de os sujeitos processuais (especialmente o 
arguido) a ela poderem reagir. 

XXVI - No presente caso, o despacho em causa não padece de um deficit de fundamentação que impeça a utilização nos 
autos da prova obtida através das escutas telefónicas transferidas. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 08-02-2012, proc. n.º 157.º/09.5JAFAR.E1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/971895cf49acdffd80257a7e003ce0f2?OpenDocument) 

 
VII - Constitui posição sedimentada e segura no STJ a de nestes casos de cúmulo jurídico por conhecimento 

superveniente estarmos perante uma especial necessidade de fundamentação, na decorrência do que dispõem o art.º 
71.°, n.º 3, do CP, e os arts. 97.°, n.º 5 e 375.º.°, n.º 1, do CPP, em aplicação do comando constitucional ínsito no art.º 
205.º.°, n.º 1, da CRP, onde se proclama que «As decisões dos tribunais que não sejam de mero expediente são 
fundamentadas na forma prevista na lei”. 

VIII - Perante concurso de crimes e de penas, há que atender ao conjunto de todos os factos cometidos pelo arguido, de 
modo a surpreenderem-se, ou não, conexões entre os diversos comportamentos ajuizados, através duma visão ou imagem 
global do facto, encarado na sua dimensão e expressão global, tendo em conta o que ressalta do contexto factual narrado e 
atender ao fio condutor presente na repetição criminosa, procurando estabelecer uma relação desses factos com a 
personalidade do agente, tendo-se em conta a caracterização desta, com sua projecção nos crimes praticados; enfim, há 
que proceder a uma ponderação da personalidade do agente e correlação desta com os concretos factos ajuizados, a uma 
análise da função e da interdependência entre os dois elementos do binómio, não sendo despicienda a consideração da 
natureza dos crimes em causa, da verificação ou não de identidade dos bens jurídicos violados, até porque o modelo 
acolhido é o de prevenção, de protecção de bens jurídicos. 

IX - Todo este trabalho de análise global se justifica tendo em vista descortinar e aferir se o conjunto de factos praticados 
pelo(a) condenado(a) é a expressão de uma tendência criminosa, isto é, se significará já a expressão de algum pendor para 
uma «carreira”, ou se, diversamente, a feridente repetição comportamental dos valores estabelecidos emergirá antes e 
apenas de factores meramente ocasionais. 

X - No que concerne à determinação da pena única, deve ter-se em consideração a existência de um critério especial na 
determinação concreta da pena do concurso, segundo o qual serão considerados, em conjunto, os factos e a personalidade 
do agente, o que obriga a que do teor da sentença conste uma especial fundamentação da medida da pena do concurso. 

XI - Na consideração dos factos (do conjunto dos factos que integram os crimes em concurso) está ínsita uma avaliação 
da gravidade da ilicitude global, como se o conjunto de crimes em concurso se ficcionasse como um todo único, 
globalizado, que deve ter em conta a existência ou não de ligações ou conexões e o tipo de ligação ou conexão que se 
verifique entre os factos em concurso. 

XII - O STJ tem vindo a considerar impor-se um dever especial de fundamentação na elaboração da pena conjunta, não 
se podendo ficar a decisão cumulatória pelo emprego de fórmulas genéricas, tabelares ou conclusivas, sem reporte a uma 
efectiva ponderação abrangente da situação global e relacionação das condutas apuradas com a personalidade do agente, 
seu autor, sob pena de inquinação da decisão com o vício de nulidade, nos termos dos arts. 374.º.°, n.º 2, e 379.º.°, n.º 1, 
als. a) e c), do CPP. 

XIII - No cumprimento do dever de fundamentação da pena única não se mostra imperiosa a fundamentação alongada 
com as exigências do n.º 2 do art.º 374.º do CPP, nem sendo exigível o rigor e extensão nos termos do art.º 71.° do CP, 
bastando uma referência sucinta, resumida, sintética aos factos, colhendo o essencial para estabelecer as conexões 
existentes entre os factos e a ligação à personalidade do autor daqueles. Neste particular, a decisão que fixa a pena única 
deve funcionar como peça autónoma, que deve reflectir a fundamentação, própria, de forma individualizada, sucinta, mas 
imprescindivelmente de forma suficiente. 

XIV - No tratamento desta questão, há que ter em conta os critérios gerais da medida da pena contidos no art.º 71.° do 
CP – exigências gerais de culpa e prevenção – em conjugação, com a proclamação de princípios ínsita no art.º 40.°, atenta a 
necessidade de tutela dos bens jurídicos ofendidos e das finalidades das penas, incluída a conjunta, aqui acrescendo o 
critério especial fornecido pelo art.º 77.°, n.º 1, do CP – o que significa que este específico dever de fundamentação de 
aplicação de uma pena conjunta, não pode estar dissociado da questão da adequação da pena à culpa concreta global, 
tendo em consideração por outra via, pontos de vista preventivos, sendo que, in casu, a ordem de grandeza de lesão dos 
bens jurídicos tutelados e sua extensão não fica demonstrada pela simples enunciação, sem mais, do tipo legal violado, o 
que passa pela sindicância do efectivo respeito pelo princípio da proporcionalidade e da proibição do excesso, que deve 
presidir à fixação da pena conjunta, tornando-se fundamental a necessidade de ponderação entre a gravidade do facto 
global e a gravidade da pena conjunta. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 18-01-2012, proc. n.º 34/05.9PAVNG.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/685f4e30b3f981998025799e004356aa?OpenDocument) 

 
I - Princípio de matriz constitucional essencial em matéria de decisões judiciais é o princípio da fundamentação, 

consagrado no art.º 205.º, n.º 1, da CRP, que se traduz na obrigatoriedade do tribunal especificar os motivos de facto e de 
direito da decisão (cf. art.º 97.º, n.º 4, do CPP). 

II - Assim, de acordo com o art.º 374.º do CPP, a sentença, para além de requisitos formais ali expressamente previstos, 
deve incluir a fundamentação, que consta da enumeração dos factos provados e não provados, bem como uma exposição 
tanto quanto possível completa, ainda que concisa, dos motivos, de facto e de direito, que fundamentam a decisão, com 
indicação e exame crítico das provas que serviram para formar a convicção do tribunal. 

III - A lei impõe, pois, que o tribunal não só dê a conhecer os factos provados e não provados, para o que os deve 
enumerar, mas também que explicite, de forma expressa, o porquê da opção (decisão) tomada, o que se alcança através da 
indicação e exame crítico das provas que serviram para formar a sua convicção, impondo, ainda, o tratamento jurídico dos 
factos apurados, com subsunção dos mesmos ao direito aplicável, sendo que em caso de condenação está obrigado, como 
não podia deixar de ser, à determinação motivada da pena ou sanção a cominar, posto o que deve proceder à indicação 
expressa da decisão final, com indicação das normas que lhe subjazem. 
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(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 23-11-2011, proc. n.º 158.º/09.3GBAVV.G2.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/47eb7e0849111c6580257998003d0cef?OpenDocument) 

 
III - A decisão de cúmulo jurídico deve valer por si, sem recurso a elementos exteriores que lhe sirvam de sustentáculo. 

Efectivamente, não valem, na fundamentação, enunciados genéricos, como a simples referência à tipologia da 
condenação, fórmulas tabelares, ou seja, remissões para os factos comprovados e os crimes certificados, a lei, juízos 
conclusivos, premissas imprecisas, pois vigora no nosso direito o dever de fundamentar as decisões judiciais, mais extenso 
em certas situações – de que é paradigmática a sentença –, menos exigente noutras, mas ainda assim de conteúdo 
minimamente objectivado, permissivo da possibilidade de se atingir o raciocínio lógico-dedutivo, o processo cognitivo do 
julgador, por forma a controlar-se o decidido (cf. arts. 97.º, n.º 4, e 374.º, n.º 2, do CPP). 

IV - Não cumpre esse dever de fundamentação a omissão, ainda que de forma reduzida, dos factos pelos quais a 
recorrente foi condenada, mas tão somente a descrição meramente enunciativa e declarativa da tipologia dos crimes em 
que incorreu. Assim, é impossível concluir acerca da grandeza dos valores subtraídos, das condições do sequestro, do 
circunstancialismo da falsificação e o modo de execução das ofensas corporais praticadas, em ordem a aferir da sua 
gravidade e da personalidade da arguida neles retratada. 

V - Sem esse quadro factual fica a arguida colocada em termos de não poder exercer devidamente os seus direitos de 
defesa, configurado no art.º 32.º, n.º 1, do CRP, que fica desvalorizado por desconhecer os factos que, na sua globalidade, 
conformam a sua personalidade e sustentam a pena única. 

VI -Ao não respeitar o requisito de fundamentação, quer quanto aos elementos configuradores dos ilícitos criminais 
praticados pela arguida, quer dos factos atinentes à sua personalidade, a decisão recorrida padece de uma omissão de 
pronúncia, o que gera a sua nulidade nos termos dos arts. 374.º, n.º 2, e 379.º, n.º 1, al. c), do CPP. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 06-07-2011, proc. n.º 515.º/09.5PHOER.L1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a354b1a220c17c708025794c003f3e0f?OpenDocument) 

 
XVII - Constitui posição sedimentada e segura no STJ a de nestes casos estarmos perante uma especial necessidade de 

fundamentação, na decorrência do que dispõem os arts. 71.º, n.º 3, do CP e 97.º, n.º 5, e 375.º, n.º 1, do CPP, em aplicação 
do comando constitucional ínsito no art.º 205.º, n.º 1, da CRP, onde se proclama que «As decisões dos tribunais que não 
sejam de mero expediente são fundamentadas na forma prevista na lei”. 

XVIII - No que concerne à determinação da pena única, deve ter-se em consideração a existência de um critério especial 
na determinação concreta da pena do concurso, segundo o qual serão considerados, em conjunto, os factos e a 
personalidade do agente, o que obriga a que do teor da sentença conste uma especial fundamentação da medida da pena 
do concurso. 

XIX - A inobservância da especial fundamentação determinará, de acordo com a jurisprudência maioritária, a nulidade 
da decisão cumulatória, nos termos do art.º 379.º, n.º 1, al. a) e/ou c), e n.º 2, do CPP. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 11-05-2011, proc. n.º 1040/06.1PSLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b3526e081d0c7869802578bf004fb053?OpenDocument) 

 
A resposta à questão de saber se a decisão jurisdicional de conceder a extradição carece de notificação pessoal ao 

extraditando – não bastando a notificação ao respectivo defensor –, é afirmativa: o processo de extradição assume uma 
natureza especial, em que se impõe a notificação pessoal do extraditando para a sua audição pelo juiz relator no Tribunal 
superior (o da Relação, nos termos do art.º 53.º, n.º s 3 e 4, da Lei 144.º/99), e a decisão final de extradição é uma 
sentença, na definição do art.º 97.º do CPP. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 24-03-2011, proc. n.º 523.º/10.3YRLSB.S2, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f53354f281c6a47e802579130041653a?OpenDocument) 

 
I - O legislador, para além de determinar a obrigatoriedade de fundamentação, de facto e de direito, de todos os actos 

decisórios proferidos no decurso do processo (cf. art.º 97.º, n.º 5, do CPP), a qual decorre de imperativo constitucional (cf. 
art.º 205.º, n.º 1, da CRP), instituiu, para as decisões que conheçam, a final, do objecto do processo, uma exigência de 
fundamentação acrescida. 

II - A fundamentação de facto da sentença a proferir após a realização da audiência, nos termos do art.º 472.º do CPP e 
para os efeitos do art.º 78.º do CP, deve conter a indicação das datas das condenações e do respectivo trânsito, a indicação 
das datas da prática dos crimes objecto dessas condenações e das penas que, por eles, foram aplicadas, a caracterização 
dos crimes que foram objecto dessas condenações e todos os factos que interessam à compreensão da personalidade do 
condenado neles manifestada. 

III -Como tem sido afirmando no STJ (cf. Acs. de 14-05-2009, Proc. n.º 170.º/04.9PBVCT, de 21-05-2009, Proc. n.º 
2218/05.0GBABF, e de 04-11-2009, Proc. n.º 177.º/07.4PBTMR.S1), se não é necessário nem útil que a decisão que efectue 
o cúmulo jurídico de penas, aplicadas em decisões já transitadas, enumere exaustivamente os factos dados por provados 
nas decisões anteriores, já é imprescindível que contenha uma descrição, ainda que sumária, desses factos, de modo a 
permitir conhecer a realidade concreta dos crimes anteriormente cometidos e a personalidade do arguido neles 
manifestada. 

IV -Na elaboração da sentença condenatória releva, ainda, o art.º 375.º do CPP que, no seu n.º 1, dispõe, 
nomeadamente, que «a sentença condenatória especifica os fundamentos que presidiram à escolha e à medida da sanção 
aplicada”. Trata-se da concretização, a nível processual, da imposição resultante do n.º 3 do art.º 71.º do CP − «Na sentença 
são expressamente referidos os fundamentos da medida da pena”. 

V -Poder-se-ia afirmar que, como nenhuma norma comina a nulidade para a inobservância do dever de especificação dos 
fundamentos que presidiram à escolha e à medida da sanção aplicada, imposta pelo art.º 375.º, n.º 1, do CPP, tal 
inobservância consubstanciaria mera irregularidade − art.º 118.º, n.º s 1 e 2, do CPP. 

VI - Entende-se, porém, que a especificação dos fundamentos que presidiram à escolha e à medida da pena se integra 
no dever de fundamentação das razões de direito da decisão, a que se refere o n.º 2 do art.º 374.º do CPP, e que a 
omissão de tal especificação determina a nulidade da sentença (cf. art.º 379.º, n.º 1, al. a), do CPP). 

VII - No caso de realização de cúmulo jurídico das penas, a fundamentação da pena única deve passar pela avaliação da 
conexão e do tipo de conexão que entre os factos concorrentes se verifica e pela avaliação da personalidade unitária do 
agente. Particularizando este segundo juízo − e para além dos aspectos habitualmente sublinhados, como a detecção de 
uma eventual tendência criminosa do agente ou de uma mera pluriocasionalidade que não radica em qualidades 
desvaliosas da personalidade − o tribunal deve atender a considerações de exigibilidade relativa e à análise da concreta 
necessidade da pena resultante da inter-relação dos vários ilícitos típicos. 

VIII - É nulo o acórdão, por insuficiência de fundamentação de facto e de direito, quando se limita a indicar os crimes que 
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foram objecto da condenação, sem especificar, embora de forma concisa, os factos que os consubstanciaram, quando é 
absolutamente omisso quanto à personalidade do arguido (nada contém sobre as suas condições pessoais, familiares e 
sociais à data em que cometeu os crimes) e quando nada esclarece sobre a avaliação da personalidade do arguido e da 
globalidade dos factos por ele praticados. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 27-05-2010, proc. n.º 708.º/05.4PCOER.L1.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/472d5a9ed66ee8ee802577570031433e?OpenDocument
) 

 
I - O legislador, para além de determinar a obrigatoriedade de fundamentação, de facto e de direito, de todos os actos 

decisórios proferidos no decurso do processo (art.º 97.º, n.º 5, do CPP), a qual decorre de imperativo constitucional (art.º 
205.º, n.º 1), instituiu, para as decisões que conheçam, a final do objecto do processo, uma exigência de fundamentação 
acrescida. 

II - A sentença proferida após a realização da audiência a que se refere o art.º 472.º do CPP, com a específica finalidade 
de determinação da pena única no caso de conhecimento superveniente do concurso, está submetida aos requisitos gerais 
da sentença enunciados no art.º 374.º do CPP. 

III -No que respeita aos factos provados deve conter todos os factos que interessam à comprovação da situação de 
concurso de crimes e à determinação da pena única; por isso, os factos provados devem demonstrar, por um lado, que se 
mostram preenchidos os pressupostos indicados no art.º 78.º, n.º s 1 e 2, do CP, e, por outro, devem ser suficientes para a 
determinação da pena única. 

IV -O nosso sistema rejeita uma visão atomística da pluralidade dos crimes e obriga a ponderar o seu conjunto, a possível 
conexão dos factos entre si e a relação da personalidade do agente com o conjunto dos factos: assim, a fundamentação de 
facto da sentença a proferir após a realização da audiência a que alude o art.º 472.º do CPP e para os efeitos do art.º 78.º 
do CP deve conter a indicação das datas das condenações e do respectivo trânsito, a indicação das datas da prática dos 
crimes objecto dessas condenações e das penas que, por eles, foram aplicadas, a caracterização dos crimes que foram 
objecto dessas condenações e todos os factos que interessam à compreensão da personalidade do condenado neles 
manifestada. 

V - Se assim não se proceder, para além da decisão não cumprir o requisito da «enumeração dos factos provados» que 
interessam à decisão fica irremediavelmente prejudicada a própria fundamentação da medida da pena. 

VI -A especificação dos fundamentos que presidiram à escolha e à medida da pena integra-se no dever de 
fundamentação das razões de direito da decisão, a que se refere o art.º 374.º, n.º 2, e a omissão de tal especificação 
determina a nulidade da sentença (art.º 379.º, n.º 1, al. a), do CPP). 

VII - A falta de referência ao trânsito das decisões é, pura e simplesmente, a omissão de um pressuposto da realização do 
cúmulo, por conhecimento superveniente do concurso. 

VIII - Tal nulidade afecta a validade da audiência de julgamento, na medida em que o seu suprimento passa pela 
obtenção de elementos – v. g., relatório social, cabal esclarecimento dos antecedentes criminais e a real indicação da data 
da prática dos crimes –, que a motivação de facto do acórdão não demonstra que tenham sido obtidos pelo tribunal. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 05-11-2009, proc. n.º 177.º/07.4PBTMR.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a80b30449d69c8d480257669004e745f?OpenDocument
) 

 
XIII - Constitui posição sedimentada e segura neste Supremo Tribunal a de que, na decisão que efectua o cúmulo de 

penas estamos perante uma especial necessidade de fundamentação, na decorrência do que dispõem os arts. 71.º n.º 3, do 
CP e 97.º, n.º 5 e 375.º.°, n.º 1, do CPP, em aplicação do comando constitucional ínsito no art.º 205.º n.º 1, da CRP, onde se 
proclama que «As decisões dos tribunais que não sejam de mero expediente são fundamentadas na forma prevista na lei". 

XIV - Como estabelece o art.º 71.°, n.º 3, do CP, na sentença são expressamente referidos os fundamentos da medida da 
pena, decorrendo, por seu turno, do art.º 97.°, n.º 5, do CPP, que os actos decisórios são sempre fundamentados, devendo 
ser especificados os motivos de facto e de direito da decisão e do art.º 375.º.°, n.º 1, do mesmo código, que a sentença 
condenatória deve especificar os fundamentos que presidiram à escolha e à medida da sanção aplicada. 

XV - Estabelece o art.º 374.º.°, n.º 2, do CPP, que «Ao relatório segue-se a fundamentação, que consta da enumeração 
dos factos provados e não provados, bem como de uma exposição tanto quanto possível completa, ainda que concisa, dos 
motivos, de facto e de direito, que fundamentam a decisão, com indicação e exame crítico das provas que serviram para 
formar a convicção do tribunal». 

XVI - A pena conjunta tenderá a ser uma pena voltada para ajustar a sanção – dentro da moldura formada a partir de 
concretas penas singulares – à unidade relacional de ilícito e de culpa, fundada na conexão auctoris causa própria do 
concurso de crimes. 

XVII - O STJ tem vindo a considerar impor-se um dever especial de fundamentação na elaboração da pena conjunta, não 
se podendo ficar a decisão cumulatória pelo emprego de fórmulas genéricas, tabelares ou conclusivas, sem reporte a uma 
efectiva ponderação abrangente da situação global e relacionação das condutas apuradas com a personalidade do agente, 
seu autor, sob pena de inquinação da decisão com o vício de nulidade, nos termos dos arts. 374.º.°, n.º 2, e 379.º.°, n.º 1, 
als. a) e c), do CPP. 

XVIII - Assim, na determinação da pena conjunta é essencial a indicação de dados imprescindíveis, cuja conformação 
deverá estar presente desde que se decide avançar para a realização do cúmulo, congregando os elementos indispensáveis 
constantes de certidões completas, onde se certifiquem, com rigor, os elementos essenciais à realização do cúmulo, 
procedendo-se à indicação dos processos onde teve lugar a condenação, à enumeração dos crimes cometidos, datas de 
comissão dos crimes, datas das decisões condenatórias, datas de trânsito em julgado dessas decisões, a indicação das penas 
cominadas, bem como dados relativos a eventuais causas extintivas de penas aplicadas e actualmente referências a penas 
já cumpridas, para além de outros que em cada caso concreto se mostrem necessários ou se colha como aconselhável a sua 
inclusão. 

XIX - Para além destes «requisitos primários", impõe-se a inserção na fundamentação de facto de outros elementos, 
igualmente factuais, resultantes da análise da história de vida delitual presente no caso, que concita a particular atenção do 
julgador, determinando inclusive, a realização de uma audiência marcada para o efeito, com observância do contraditório, 
e que tem por objectivo a aplicação de uma pena final, de síntese, que corresponda ao sancionar de um conjunto de factos 
cometidos num determinado trecho de vida, interligados por um elo de contemporaneidade, de que o tribunal tem 
conhecimento apenas mais tarde (muito embora, por vezes sem grande esforço, se pudesse detectar a multiplicidade muito 
a tempo de ter lugar o julgamento conjunto), que poderiam/deveriam ter sido julgados em conjunto se se mostrassem 
reunidas as condições para tal. 

XX - Perante concurso de crimes e de penas há que atender ao conjunto de todos os factos cometidos pelo arguido, de 
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modo a surpreenderem-se, ou não, conexões entre os diversos comportamentos ajuizados, através duma visão ou imagem 
global do facto, encarado na sua dimensão e expressão global, tendo em conta o que ressalta do contexto factual narrado e 
atender ao fio condutor presente na repetição criminosa, procurando estabelecer uma relação desses factos com a 
personalidade do agente, tendo-se em conta a caracterização desta, com sua projecção nos crimes praticados, enfim, há 
que proceder a uma ponderação da personalidade do agente e correlação desta com os factos ajuizados, a uma análise da 
função e da interdependência entre os dois elementos do binómio, não sendo despicienda a consideração da natureza dos 
crimes, da verificação ou não da identidade dos bens jurídicos. 

XXII - O que interessa e releva considerar é a globalidade dos factos em interligação com a personalidade do agente, de 
forma a aquilatar-se, fundamentalmente, se o conjunto dos factos traduz uma personalidade propensa ao crime, ou é 
antes, a expressão de uma pluriocasionalidade que não encontra a sua razão de ser na personalidade do arguido. 

XXII - A utilização de fórmulas tabelares, como o «número", a «natureza» e a «gravidade", não são uma «exposição 
tanto quanto possível completa, ainda que concisa, dos motivos de facto e de direito", mas expressões vazias de 
conteúdo e que nada acrescentam de útil. 

XXIII - A decisão que se limita a utilizar essas fórmulas tabelares para proceder ao cúmulo jurídico de penas anteriores 
transitadas em julgado, viola o disposto no n.º 1, do art.º 77.° do CP e n.º 2 do art.º 374.º do CPP e padece da nulidade 
prevista no art.º 379.º.°, n.º 1, al. a), do CPP. 

XXIV - Ocorre omissão de pronúncia sobre a existência de decisão condenatória, cuja pena deve ser englobada no 
cúmulo, geradora de nulidade do acórdão recorrido, nos termos do art.º 379.º.°, n.º 1, al. c), do CPP, que importa sanar, 
quando no acórdão recorrido, para além das omissões apontadas relativamente aos requisitos primários, como as datas de 
trânsito, indicação do tempo de pena cumprida e da existência de uma outra decisão condenatória, seja omitida a 
necessária avaliação global, na medida em que há ausência de posicionamento ou decisão pelo tribunal em relação a 
questão em que a lei impõe que o juiz tome posição expressa, no caso deixando de se pronunciar sobre a especial 
fundamentação da pena conjunta. 

(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 02-09-2009, proc. n.º 181.º/03.1GAVNG.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/693662c9e560a32780257643004b0ba7?OpenDocument
) 

 
I - Princípio de matriz constitucional essencial em matéria de decisões judiciais é o princípio da fundamentação, 

consagrado no art.º 265.º, n.º 1, da CRP, o qual se traduz na obrigatoriedade de o tribunal especificar os motivos de facto e 
de direito da decisão – art.º 97.º, n.º 4, do CPP. 

II - Tal princípio, relativamente à sentença penal, acto decisório que a final conhece do objecto do processo, concretiza-
se, porém, mediante uma fundamentação reforçada que visa, por um lado, a total transparência da decisão, para que os 
seus destinatários (aqui se incluindo a própria comunidade) possam apreender e compreender claramente os juízos de 
facto e de direito assumidos pelo julgador e, por outro, possibilitar ao tribunal superior a fiscalização e o controlo da 
actividade decisória, que se concretizam através do recurso, o que consubstancia, desde a Revisão de 1997, um direito do 
arguido constitucionalmente consagrado, expressamente incluído nas garantias de defesa – art.º 32.º, n.º 1, da CRP. 

III - Fundamentação que, relativamente à decisão que tem por concreto desiderato o cúmulo de penas, tendo em 
atenção o critério norteador da determinação da pena conjunta – consideração, em conjunto, dos factos e da 
personalidade do agente (n.º 1 do art.º 77.º do CP) –, deve, após a análise destes factores, dar a conhecer as específicas 
razões que determinaram o concreto quantum da pena conjunta. 

IV - Resultando do exame do acórdão impugnado que o tribunal a quo, após se haver debruçado sobre o regime legal do 
instituto do concurso de crimes, seus pressupostos e critério de punição, com expressa indicação das normas aplicáveis, 
expôs a matéria factual relevante para a determinação do quantum da pena única, que acompanhou de juízo 
crítico/valorativo, quer no que concerne à temporalidade e gravidade dos factos, quer no que tange às condições pessoais e 
personalidade do arguido, expressando, de forma clara, as razões que presidiram e conduziram à fixação da pena conjunta, 
com destaque para a aptidão para o crime revelada por aquele desde há vários anos, há que considerar que o acórdão 
impugnado não enferma de nulidade por falta de fundamentação. 

(Acórdão do STJ de 25-03-2009, proc. n.º 09P0577, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8a9ff20df43f6c72802575ac004c7d20?OpenDocument) 

 
VII - A pena aplicada em concurso – como todas as penas - tem de ser fundamentada (cf. art.º 205.º, n.º 1, da CRP), 

fundamentação essa que se traduz na obrigatoriedade de o tribunal especificar os motivos de facto e de direito da decisão 
(art.º 97.º, n.º 5, do CPP). 

VIII - É certo que a fundamentação dessa pena de concurso se afasta da prevista, em termos gerais, no art.º 374.º, n.º 2, 
do CPP, tudo se resumindo a uma especial e imprescindível fundamentação, onde avultam, na fixação da pena unitária, a 
valoração, em conjunto, dos factos, enquanto «guia”, e a personalidade do agente, mas sem o rigor e a extensão 
pressupostos nos factores de fixação da pena previstos no art.º 71.º do CP (cf. Figueiredo Dias, in Direito Penal Português, 
As Consequências Jurídicas do Crime, Editorial Notícias, §§ 420.º e 421.º). 

IX - O conjunto dos factos dá a imagem global do facto, a grandeza ou medida da respectiva ilicitude. Na avaliação da 
personalidade do arguido procura averiguar-se se o facto global exprime ou revela uma tendência ou mesmo uma 
«carreira» criminosa ou uma simples pluriocasionalidade, sendo, naquele caso, a pena exacerbada e, neste caso, a pena 
mitigada. 

X - A decisão que procede ao cúmulo jurídico das penas aplicadas em sentenças já transitadas em julgado, isto é, a 
decisão que determina e aplica a pena conjunta, englobadora de penas já definitivamente aplicadas, embora não esteja 
sujeita ao cumprimento preciso e rigoroso de todos os requisitos previstos no art.º 374.º do CPP, deve dar a conhecer as 
razões concretas e específicas que determinaram a medida concreta da pena conjunta, isto é, que determinaram o 
quantum da pena única. 

XI - Assim, sendo embora suficiente enumerar os crimes em concurso e as respectivas penas, com indicação das datas da 
sua prática, das condenações e do trânsito em julgado (tornando-se desnecessária a transcrição da enumeração exaustiva e 
completa dos factos provados e não provados constantes de cada uma das sentenças condenatórias aplicadoras das penas 
a cumular e da indicação e exame crítico das provas em que cada um dos julgadores se baseou para decidir em cada uma 
daquelas condenações, o que seria formalismo excessivo e desnecessário, além de moroso), atenta a finalidade da decisão 
em causa – efectivação do cúmulo jurídico de penas – e dado o critério legal que preside à determinação da pena única a 
aplicar (como atrás se disse, a consideração, em conjunto, dos factos e da personalidade do agente – art.º 77.º, n.º 1, do 
CP), após a análise desses factores deve o julgador dar a conhecer as razões específicas que determinaram aquela pena 
única (concretamente aplicada). 

XII - Não basta, pois, para correcta fundamentação da sentença, o uso de fórmulas tabelares, como o número, a 
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natureza e a gravidade dos crimes, sem a indicação concreta dos elementos de facto que foram realmente tidos em 
consideração na realização do cúmulo jurídico. 

XIII A decisão recorrida omitiu pronúncia sobre factos que permitiriam avaliar a gravidade global do comportamento 
delituoso do agente, enfermando, portanto, de nulidade resultante de deficiente fundamentação, nos termos do art.º 
379.º, n.º 1, al. a), do CPP. 

(Acórdão do STJ de 14-01-2009, proc. n.º 08P3974, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b8c2355d2bee03218025755900532bbd?OpenDocumen
t) 

 
I - Princípio de matriz constitucional em matéria de decisões judiciais é o princípio da fundamentação, consagrado no 

art.º 205.º, n.º 1, da CRP, o qual se traduz na obrigatoriedade de o tribunal especificar os motivos de facto e de direito da 
decisão – art.º 97.º, n.º 5, do CPP. 

II - Tal princípio, relativamente à sentença penal – acto decisório que, a final, conhece do objecto do processo –, 
concretiza-se mediante uma fundamentação reforçada que visa, por um lado, a total transparência da decisão, para que os 
seus destinatários (aqui se incluindo a própria comunidade) possam apreender e compreender os juízos de facto e de 
direito assumidos pelo julgador e, por outro, possibilitar ao tribunal superior a fiscalização e o controlo da actividade 
decisória, através do recurso, que consubstancia, desde a Revisão de 1997, um direito constitucionalmente consagrado, 
expressamente incluído nas garantias de defesa – art.º 32.º, n.º 1, da CRP. 

III - De acordo com o n.º 2 do art.º 374.º do CPP, a fundamentação da sentença faz-se através da enumeração dos factos 
provados e não provados, bem como de uma exposição tanto quanto possível completa, ainda que concisa, dos motivos, de 
facto e de direito, que fundamentam a decisão, com indicação e exame crítico das provas que serviram para formar a 
convicção do tribunal. 

IV - A decisão que não visa o conhecimento do objecto do processo, antes o cúmulo jurídico de penas aplicadas em 
sentenças já transitadas em julgado, neste e noutros processos, ou seja, a determinação de uma pena conjunta, 
englobadora de penas já definitivamente aplicadas, embora assuma indiscutivelmente a natureza de sentença, configura 
uma decisão diferente da sentença tal qual esta é definida na al. a) do n.º 1 do art.º 97.º e estruturada no art.º 374.º do 
CPP. 

V - Tal circunstância conduz, necessariamente, a que aquela decisão não esteja sujeita a todos os requisitos previstos no 
art.º 374.º, que relativamente a alguns deles não seja exigível o seu preciso e rigoroso cumprimento e que, no que 
concerne a outros, a sua aplicação haja de ser feita com as necessárias adaptações. 

VI - É o que sucede com os factos provados e não provados constantes das sentenças condenatórias aplicadoras das 
penas a cumular e com a indicação e exame crítico das provas em que o julgador se baseou para nesse sentido decidir, não 
sendo necessária a sua consignação (transcrição), como impõe o n.º 2 daquele artigo: é suficiente enumerar os crimes em 
concurso e as respectivas penas, com indicação das datas da sua prática, das condenações e do trânsito em julgado, 
suposta, obviamente, a presença nos autos de certidões (narrativas completas) daquelas sentenças. 

VII - Exigir a transcrição da enumeração daqueles factos e a transcrição da indicação e exame crítico daquelas provas, sob 
pena de nulidade da sentença, seria enveredar por um formalismo excessivo, desnecessário, inimigo da economia e da 
celeridade que o processo penal deve ter. 

VIII - No entanto, atento o concreto desiderato da decisão recorrida – cúmulo de penas –, bem como o critério legal 
norteador da determinação da pena única – consideração, em conjunto, dos factos e da personalidade do agente – n.º 1 do 
art.º 77.º do CP –, após a análise destes factores, deve o julgador dar a conhecer as específicas razões que determinaram o 
concreto quantum da pena conjunta. 

IX - Como se consignou no Ac. deste STJ de 16-11-2005, a fundamentação da pena conjunta não se deve confundir com a 
de cada uma das penas singulares, visto que na fixação da pena conjunta releva a globalidade dos factos em interligação 
com a personalidade do agente, de forma a aquilatar-se, fundamentalmente, se o conjunto dos factos reflecte uma 
personalidade propensa ao crime, ou é, antes, a expressão de uma pluriocasionalidade, que não encontra a sua razão de 
ser na personalidade do arguido. 

X - Não basta, pois, para correcta fundamentação da sentença o uso de fórmulas tabelares, como o número, a natureza e 
a gravidade dos crimes, desacompanhadas dos elementos de facto efectivamente considerados na efectuação do cúmulo 
jurídico. 

XI - Resultando do exame do acórdão recorrido que: 
- o tribunal a quo não incluiu na decisão proferida sobre a matéria de facto a indicação das datas do trânsito em julgado 

das decisões que condenaram o arguido nas penas objecto do cúmulo jurídico efectuado, tendo-se limitado à asserção 
genérica de que aquelas decisões transitaram em julgado; 

- a fundamentação da pena conjunta fixada circunscreveu-se à asserção de que «Na realização do cúmulo ter-se-ão em 
consideração os critérios estabelecidos no art.º 77.º do C. Penal, nomeadamente as condições económicas e sociais do 
arguido que são humildes, o seu nível cultural, as diversas condenações de que foi alvo, a sua personalidade manifestada 
nos factos e grau de culpa, bem como as necessidades de prevenção geral e especial de factos como os dos autos»; dúvidas 
não restam de que o acórdão recorrido enferma de nulidade resultante de insuficiente fundamentação – al. a) do n.º 1 do 
art.º 379.º do CPP. 

(Acórdão do STJ de 22-10-2008, proc. n.º 08P2815, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c6852764975a0530802574fa0038a3fb?OpenDocument) 

 
I - A decisão que não visa o conhecimento do objecto do processo, antes o cúmulo de penas aplicadas em sentenças já 

transitadas em julgado, ou seja, a determinação de uma pena conjunta englobadora de penas já definitivamente aplicadas, 
assume indiscutivelmente a natureza de sentença, mas trata-se de uma decisão diferente da sentença tal como esta é 
definida na al. a) do n.º 1 do art.º 97.º e estruturada no art.º 374.º do CPP. 

II - Tal circunstância conduz, necessariamente, a que aquela decisão não esteja sujeita a todos os requisitos previstos 
neste último preceito e que relativamente a alguns daqueles não seja exigível o seu preciso e rigoroso cumprimento, sendo 
que os mesmos terão de ser aplicados com as adaptações necessárias. 

III - É o que sucede com os factos provados e não provados constantes das sentenças condenatórias aplicadoras das 
penas a cumular e com a indicação e exame crítico das provas em que o julgador se baseou para nesse sentido decidir, não 
sendo necessária a sua consignação (transcrição), como impõe o n.º 2 daquele artigo, sendo suficiente enumerar os crimes 
em concurso e as respectivas penas, com indicação das datas da sua prática, das condenações e do trânsito em julgado, 
suposta, obviamente, a presença nos autos de certidões (narrativas completas) daquelas sentenças. Exigir a transcrição da 
enumeração daqueles factos e a transcrição da indicação e exame crítico daquelas provas, sob pena de nulidade da 
sentença, seria enveredar por um formalismo excessivo, desnecessário, inimigo da economia e da celeridade que o 
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processo penal deve ter. 
IV - O mesmo sucede, evidentemente, relativamente a documentos que se encontrem juntos ao processo, bem como a 

relatórios de exames ou de outros actos processuais, que serviram para fundamentar a sentença condenatória cujo crime 
ou crimes se encontram em concurso, os quais, por isso mesmo, não necessitam de ser objecto de transcrição na sentença 
cumulatória, consabido que o arguido já os contraditou ou pôde contraditar, sendo conhecidos de todos os sujeitos do 
processo, razão pela qual não há aqui a mínima violação das garantias de defesa. 

VI - Princípio de matriz constitucional essencial em matéria de decisões judiciais é o princípio da fundamentação, 
consagrado no art.º 265.º, n.º 1, da CRP, o qual se traduz na obrigatoriedade de o tribunal especificar os motivos de facto e 
de direito da decisão – art.º 97.º, n.º 4, do CPP. 

VII - Tal princípio, relativamente à sentença penal, acto decisório que a final conhece do objecto do processo, concretiza-
se, porém, mediante uma fundamentação reforçada que visa, por um lado, a total transparência da decisão, para que os 
seus destinatários (aqui se incluindo a própria comunidade) possam apreender e compreender claramente os juízos de de 
facto e de direito assumidos pelo julgador e, por outro lado, possibilitar ao tribunal superior a fiscalização e o controlo da 
actividade decisória, fiscalização e controlo que se concretiza através do recurso, o que consubstancia, desde a Revisão de 
1997, um direito do arguido constitucionalmente consagrado, expressamente incluído nas garantias de defesa – art.º 32.º, 
n.º 1, da CRP. 

VIII - Fundamentação que, no caso da sentença recorrida, tendo em atenção o seu concreto desiderato, o cúmulo de 
penas, bem como o critério norteador da determinação da pena conjunta, consideração, em conjunto, dos factos e da 
personalidade do agente – n.º 1 do art.º 77.º do CP –, deve, após a análise destes factores, dar a conhecer as específicas 
razões que determinaram o concreto quantum da pena conjunta. 

IX - A fundamentação da pena conjunta não se deve confundir com a fundamentação de cada uma das penas singulares, 
visto que na fixação daquela releva, sobretudo, a globalidade dos factos em interligação com a personalidade do agente, de 
forma a aquilatar-se, fundamentalmente, se o conjunto dos factos reflecte uma personalidade propensa ao crime, ou é, 
antes, a expressão de uma pluriocasionalidade, que não encontra a sua razão de ser na personalidade do arguido. 

X - Numa situação em que o tribunal a quo, após se haver debruçado sobre o regime legal do instituto do concurso de 
crimes, seus pressupostos e critério da punição, com expressa indicação das normas aplicáveis e apelo às orientações 
doutrinais e jurisprudenciais, designadamente deste Supremo Tribunal, em matéria de requisitos gerais e requisitos 
atinentes ao conhecimento superveniente do concurso, expôs, especificadamente, a matéria relevante para a 
determinação do quantum da pena, que acompanhou de juízo crítico/valorativo, quer no que concerne à temporalidade e 
gravidade dos factos, quer no que tange às condições pessoais e personalidade do arguido, expressando, de forma clara, as 
razões que presidiram e conduziram à fixação da pena conjunta, há que considerar que o acórdão impugnado não enferma 
de nulidade por falta ou insuficiente fundamentação. 

(Acórdão do STJ de 07-05-2008, proc. n.º 08P900, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7cc409d63fca2b018025745800516dc8?OpenDocument) 

 
4- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRC de 9-09-2015 : I. O estatuto de arguido compreende um conjunto de regras, de direitos e deveres, que o irão 
acompanhar durante todo o processo. Esses direitos são, brevitatis causa, os direitos de presença, de audição, ao silêncio, a 
defensor, de intervenção e à informação. 
II. O que é necessário é que a fundamentação da decisão judicial, dando executoriedade ao respectivo dever, assegure 
sempre os fins para que existe isto é, o auto-controlo de quem a profere, a sua total transparência objectivada na 
percepção e compreensão, pelos seus destinatários directos e pela própria comunidade, dos juízos de facto e de direito que 
dela constam, e, já em momento posterior, a possibilidade de fiscalização da actividade decisória pelo tribunal de recurso. 
III. A decisão judicial não tem por objecto discutir argumentos ou posições jurídicas mas definir o direito na concreta 
questão que lhe é submetida, e este objectivo cumpriu-o o despacho recorrido. 

 
Ac. TRC de 3-06-2015 : Visando a fundamentação evidenciar as razões da bondade da decisão e dar satisfação à 

exigência da sua total transparência, facultando aos seus destinatário imediatos e à comunidade a compreensão dos juízos 
de valor e de apreciação levados a cabo pelo julgador, e viabilizando o controlo da actividade decisória pelo tribunal de 
recurso designadamente, no que respeita à validade da prova, à sua valoração, e à impugnação da matéria de facto, não 
pode esquecer-se que não existem fórmulas sacramentais para a sua explicitação. Ela variará, necessariamente, em função, 
designadamente, do maior ou menor poder de síntese do julgador e da melhor ou menos boa capacidade de expressão do 
mesmo, bastando-se a lei processual com uma possibilidade efectiva de compreensão do raciocínio exposto. 

 
Ac. TRC de 25-03-2010, CJ, 2010, T2, pág. 54: I. É permitida a fundamentação dos actos decisórios por remissão. 

II. É válida a fundamentação de um despacho que proceda à reapreciação das medidas de coacção onde se aceita os 
fundamentos apontados no despacho que decretou inicialmente a medida, e para onde se remete, assumindo-se além 
disso que se reforçam os indícios por virtude da acusação entretanto deduzida. 

 
I - Não observa o dever de fundamentação prescrito no artigo 97.º, n.º 5 do CPP o despacho que denega a liberdade 

condicional, limitando-se a referenciar terem sido emitidos os relatórios e parecer legalmente exigidos, sem qualquer 
alusão ao respectivo conteúdo (que é genericamente favorável aquela concessão) e a concluir, no que apelida de “análise 
complexiva”, por um “juízo de prognose desfavorável à liberdade condicional”, sem expor as razões determinantes daquele 
juízo. 

II - A inobservância neste despacho do dever legal de fundamentação importa a sua irregularidade (artigos 118.º, n.º s 1 
e 2 e 123.º, n.º 1, do CPP). 

III - Porque esta irregularidade afecta o valor do acto praticado, impedindo mesmo a sua sindicância em via de recurso, 
deve o Tribunal da Relação ordenar a sua reparação nos termos prescritos no n.º 2 do artigo 123.º do CPP. 

(Acórdão do TRL, de 24-02-2010, proc. n.º 4301/08.1TXLSB-A.L1-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/19aea7465b79cc63802576dd0056e15b?OpenDocument
) 

 
Ac. TRL de 17-02-2010, CJ, 2010, T1, pág. 143: A falta de fundamentação de um despacho só gera a sua nulidade nos 

casos como tal tipificados. 
 
Cumpre a obrigatoriedade de fundamentação exigida nos termos do art.º 97.º /5 do CPP, o despacho do juiz de 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7cc409d63fca2b018025745800516dc8?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/4844a6bedfbb776780257ec00034c852?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/144e6bb1d90ee89280257e610053b4e4?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/19aea7465b79cc63802576dd0056e15b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/19aea7465b79cc63802576dd0056e15b?OpenDocument
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instrução que, para efeitos de reapreciação de medida de coacção mormente a de prisão preventiva, não se limitando a 
repetir uma fórmula genérica, antes tendo assumido uma apreciação concretizada do caso, apresentando fundamentação 
concisa, mas ainda assim suficiente, porquanto exercida com recurso a remissão para outro despacho anteriormente 
proferido nos autos sobre a matéria. 

(Acórdão do TRL, de 05-02-2009, proc. n.º 11232/2008-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d8631b6a2d2131bd8025758300537dbd?OpenDocumen
t) 

 
Ac. TRC de 13-12-2007, CJ, 2007, T5, pág. 49: A fundamentação de uma decisão judicial pode ser feita por mera remissão 

para os fundamentos invocados noutra decisão judicial. 
 
Deve ser condenado o Estado português em indemnização decorrente de prisão preventiva manifestamente ilegal 

(artigos 27.º da Constituição da República e 225.º do Código de Processo Penal) e injustificada por erro grosseiro na 
apreciação dos pressupostos de facto de que depende considerando-se o seguinte. 

Quanto à ilegalidade: 
- Que ocorre ilegalidade se a afirmação de que os autos contêm indícios não os concretiza, não se preenchendo, com a 

mera referência abstracta, a exigência legal de motivação decorrente dos artigos 97.º, n.º 4 e 193.º, n.º 4 do Código de 
Processo Penal 

- Que ocorre ilegalidade se não foram comunicados ao arguido os motivos ou causas da sua detenção conforme se 
prescreve nos artigos 28.º, n.º 1 da Constituição e 141.º, n.º s 1 e 4 do Código de Processo Penal 

Quanto ao erro grosseiro: 
- Que ocorre se os factos existentes no processo não indiciavam a prática de qualquer crime pelo autor. 
- Que nada permitia concluir pela inadequação ou insuficiência, no caso concreto, das demais medidas de coacção 
- Que o mero contacto com indivíduos em relação aos quais possa haver fortes suspeitas da prática de ilícito criminal não 

pode ser suficiente para se concluir ter o A. praticado ilícito da mesma natureza 
(Acórdão do TRL, de 12-04-2007, proc. n.º 2088/2007-8, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fae765a28e0f5a6f802572e20045ee9d?OpenDocument) 
 
I - Do ponto de vista adjectivo, a lei processual penal não impõe mais deveres de fundamentação do despacho de 

validação da prisão e de aplicação de uma qualquer medida de coacção do que os, gerais, de fundamentação dos 
despachos, consagrados no art.º 97.º, n.º 4, do CPP. 

II - A “insuficiência” das demais medidas de coacção, como pressuposto da aplicação da prisão preventiva, não pode 
deixar de referir-se à garantia do desenvolvimento do processo penal concretamente em causa, de modo a não se 
desbaratarem os meios através dos quais se manifesta e executa a pretensão punitiva do Estado, enquanto expressão de 
uma necessidade básica da organização colectiva. 

(Acórdão do TRL, de 10-01-2007, proc. n.º 10534/2006-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ab5bb9b77f43630a8025729c00382f8f?OpenDocument) 

 
I – A função de informação da acusação é plenamente satisfeita pelo cumprimento do dever de fundamentação (de facto 

e de direito) desse despacho, como acto decisório que é (artigo 97.º, n.º s 2 e 4, do Código de Processo Penal). 
II – Nesse despacho, o Ministério Público ou o assistente, para além de narrarem os factos imputados ao arguido e de 

satisfazerem os demais requisitos exigidos pelas diferentes alíneas do n.º 3 do citado artigo 283.º, devem esclarecer os 
motivos pelos quais consideram que existem indícios suficientes dos factos que imputam, explicando, no caso de prova 
indirecta, quais os factos instrumentais que julgam suficientemente indiciados através de prova directa ou de raciocínios 
dedutivos e quais as inferências indutivas de natureza reconstrutiva que, com base neles, fazem. 

III – A narração dos factos que fundamentam a aplicação ao arguido de uma pena ou de uma medida de segurança, a que 
se refere a alínea b) do n.º 3 do artigo 283.º do Código de Processo Penal, não se confundindo com um relatório policial 
sobre as diligências efectuadas no decurso do inquérito, nem sendo um relato do conteúdo das provas recolhidas nessa 
fase, também não se deve reconduzir a uma narração de factos instrumentais e de regras de experiência em que assentam 
e se fundamentam juízos indutivos. 

IV – A acusação deve conter uma narração dos factos concretos que são imputados ao agente do crime por quem deduz 
a acusação, narração essa que tem como sujeito o arguido e inclui os factos que integram os elementos objectivos e 
subjectivos exigidos pela disposição incriminadora que estiver em causa e as demais circunstâncias relevantes referidas no 
n.º 3 do artigo 283.º do Código de Processo Penal. 

(Acórdão do TRL, de 22-03-2006, proc. n.º 1124/2006-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/05f089875bf5bc678025717d00376e2d?OpenDocument) 

 
I – É de anular por falta de fundamentação (art.º 97.º, n.º 4 do C.P.P.) o despacho que manteve a medida de coacção de 

prisão preventiva em sede de reapreciação trimestral omitindo os reais e concretos fundamentos da medida de coacção 
vigente. 

II – “Um tal despacho, para além da fundamentação de direito, deve incluir: 
a) a indicação, ainda que sintética, dos factos fortemente indiciados; 
b) a indicação dos meios de prova que fundamentam a qualidade ou grau de indiciação, bem como a justificação deste”. 
(Acórdão do TRL, de 28-01-2004, proc. n.º 453/2004-3, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/bfe8b3c20ead284c80256e540057058a?OpenDocument) 
 
I – No âmbito de processo de instrução realizada a requerimento de vários arguidos e na sequência de acusação deduzida 

pelo M.º P.º foi “...proferida decisão instrutória que, não acolhendo a acusação deduzida no final do inquérito, por 
entender que se indiciavam factos que importavam uma alteração substancial dos factos de parte da factualidade descrita 
na acusação, determinando ainda o regresso dos autos ao M.º P.º para procedimento em conformidade com a verdade 
neles indiciada...”. 

II – Tal decisão é de revogar assim se dando provimento ao recurso interposto pelo M.º P.º porque: 
1. “A decisão instrutória não especificou quais os factos, de entre os indicados na acusação, que se não mostram 

verificados nem quais os que no seu entender constituem uma factualidade nova susceptível de integrar os crimes que em 
alternativa considera preenchidos...”- a decisão sob recurso é assim, inválida, por falta de fundamentação. 

2. Por outro lado “...também como defende o M.º P.º, tendo a M.ma Juíza de Instrução concluído pela existência de 
suficientes factos indiciários relativamente à prática de alguns crimes dos constantes da acusação deveria ter, nessa parte, 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d8631b6a2d2131bd8025758300537dbd?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fae765a28e0f5a6f802572e20045ee9d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ab5bb9b77f43630a8025729c00382f8f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/05f089875bf5bc678025717d00376e2d?OpenDocument
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proferido despacho de pronúncia e deveria ter indicado os factos indiciariamente verificados que implicariam a alteração 
substancial dos descritos na acusação e que justificariam a não pronúncia nessa parte, permitindo ao M.º P.º aceitar a 
verificação dessa concreta alteração com as inerentes consequências processuais ou a não conformação com a decisão com 
a consequente faculdade de interpor recurso da decisão de não pronúncia”. 

III – Não podia era a decisão ser no sentido de integral não pronúncia com remessa ao M.º P.º para correcção da 
acusação, violando assim os art.º 97.º, n.º 4, 307.º, n.º 1 e 308, n.º 1 todos do C.P.P. 

(Acórdão do TRL, de 15-12-2003, proc. n.º 9264/2003-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/813bac0849cacf8480256e91003ddd98?OpenDocument) 

 
Artigo 98.º 
Exposições, memoriais e requerimentos 
1 - O arguido, ainda que em liberdade, pode apresentar exposições, memoriais e requerimentos em 

qualquer fase do processo, embora não assinados pelo defensor, desde que se contenham dentro do 
objecto do processo ou tenham por finalidade a salvaguarda dos seus direitos fundamentais. As 
exposições, memoriais e requerimentos do arguido são sempre integrados nos autos. 

2 - Os requerimentos dos outros participantes processuais que se encontrem representados por 
advogados são assinados por estes, salvo se se verificar impossibilidade de eles o fazerem e o 
requerimento visar a prática de acto sujeito a prazo de caducidade. 

3 - Quando for legalmente admissível a formulação oral de requerimentos, estes são consignados no 
auto pela entidade que dirigir o processo ou pelo funcionário de justiça que o tiver a seu cargo. 

 
Artigo 99.º 
Auto 
1 - O auto é o instrumento destinado a fazer fé quanto aos termos em que se desenrolaram os actos 

processuais a cuja documentação a lei obrigar e aos quais tiver assistido quem o redige, bem como a 
recolher as declarações, requerimentos, promoções e actos decisórios orais que tiverem ocorrido 
perante aquele. 

2 - O auto respeitante ao debate instrutório e à audiência denomina-se acta e rege-se 
complementarmente pelas disposições legais que este Código lhe manda aplicar. 

3 - O auto contém, além dos requisitos previstos para os actos escritos, menção dos elementos 
seguintes: 

a) Identificação das pessoas que intervieram no acto; 
b) Causas, se conhecidas, da ausência das pessoas cuja intervenção no acto estava prevista; 
c) Descrição especificada das operações praticadas, da intervenção de cada um dos participantes 

processuais, das declarações prestadas, do modo como o foram e das circunstâncias em que o foram, 
incluindo, quando houver lugar a registo áudio ou audiovisual, à consignação do início e termo de cada 
declaração, dos documentos apresentados ou recebidos e dos resultados alcançados, de modo a 
garantir a genuína expressão da ocorrência; 

d) Qualquer ocorrência relevante para apreciação da prova ou da regularidade do acto. 
4 - É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 169.º 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 99.º 
(Auto) 
1 - O auto é o instrumento destinado a fazer fé quanto aos termos em que se desenrolaram os actos processuais a cuja 
documentação a Lei obrigar e aos quais tiver assistido quem o redige, bem como a recolher as declarações, 
requerimentos, promoções e actos decisórios orais que tiverem ocorrido perante aquele. 
2 - O auto respeitante ao debate instrutório e à audiência denomina-se acta e rege-se complementarmente pelas 
disposições legais que este Código lhe manda aplicar. 
3 - O auto contém, além dos requisitos previstos para os actos escritos, menção dos elementos seguintes: 
a) Identificação das pessoas que intervieram no acto; 
b) Causas, se conhecidas, da ausência das pessoas cuja intervenção no acto estava prevista; 
c) Descrição especificada das operações praticadas, da intervenção de cada um dos participantes processuais, das 
declarações prestadas, do modo como o foram e das circunstâncias em que o foram, dos documentos apresentados ou 
recebidos e dos resultados alcançados, de modo a garantir a genuína expressão da ocorrência; 
d) Qualquer ocorrência relevante para apreciação da prova ou da regularidade do acto. 
4 - É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 169.º 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/813bac0849cacf8480256e91003ddd98?OpenDocument
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- Lei n.º 20/2013, de 21/02 
Artigo 99.º 
[...] 
3 -... 
c) Descrição especificada das operações praticadas, da intervenção de cada um dos participantes processuais, das 
declarações prestadas, do modo como o foram e das circunstâncias em que o foram, incluindo, quando houver lugar a 
registo áudio ou audiovisual, à consignação do início e termo de cada declaração, dos documentos apresentados ou 
recebidos e dos resultados alcançados, de modo a garantir a genuína expressão da ocorrência; 
 

2- Acórdão do TC 
 

288/1999 
Não julga inconstitucional o complexo normativo constituído pelas normas dos artigos 99.º, n.ºs. 2 e 3, alínea d), 362.º, 

alínea e), e 344.º, n.º 4, do CPP, segundo o qual a confissão do arguido que não seja integral e sem reservas não é de 
menção obrigatória na acta da audiência, não obstante a valoração que ela teve para fundamentar a decisão condenatória. 

Extracto da fundamentação: 
Não sendo a confissão enquadrável nos parâmetros da primeira parte do nº 4 do artigo 344º do CPP, mas sim 

considerada de acordo com a segunda parte do preceito, ou seja, como meio de prova a par de outros, como tal 
conducente à formação da livre convicção do tribunal, a fase da decisão foi atingida com observância e respeito pela 
investigação dimanada da estrutura acusatória do processo e respectivo exercício do contraditório, não se perfilando nem 
surpresa nem inviabilidade da efectivação das garantias de defesa antes da decisão final (cfr., v.g., o acórdão deste Tribunal 
nº 352/98, publicado no Diário da República, II Série, de 14 de Julho de 1998; J. Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, I, 
Coimbra, 1974, págs., 160 e ss.). 

 
3- Acórdãos do TR 
 

Ac. TRL de 19-05-2015 : I. Segundo o nº 1 do art. 99º do C. P. Pen. o auto é o instrumento destinado a fazer fé quanto 
aos termos em que se desenrolaram os actos processuais a cuja documentação a lei obrigar e aos quais tiver assistido 
quem o redige, bem como a recolher as declarações, requerimentos, promoções e actos decisórios orais que tiverem 
ocorrido perante aquele. 
II. Com as alterações ao C. P. Pen., operadas pela Lei nº 20/2013, de 21-2 designadamente, dos seus arts. 101º e 141º, 
resulta agora evidente que o auto de interrogatório de arguido é efectuado em regra, através de registo áudio ou 
audiovisual - arts. 141º, 7 e 9 e 101º, C. P. Pen., o que abarca não só a tomada de declarações como das decisões 
verbalmente proferidas, fornecendo-se cópia, quando solicitado. 
III. De resto, mesmo que o auto em causa (onde foram somente gravadas as declarações do arguido, promoção do MP, 
requerimento da defesa e decisão judicial acerca da medida de coacção) enfermasse de algum vício, este nunca poderia ser 
a nulidade, posto que o acto está materialmente documentado, sendo que a sua desconformidade formal apenas poderia 
redundar em irregularidade, nos termos do art. 123º, C. P. Pen., dando direito, neste caso, à sua correcção (transcrição da 
gravação) na medida em que afectaria a sua validade e os actos subsequentes. 

 
Ac. TRL de 10-02-2011 : I. As declarações prestadas por arguido detido, em primeiro interrogatório judicial, devem ficar 

registadas em auto escrito por funcionário, sob a direcção e controle da entidade que presidir ao acto; 
II. O funcionário pode redigir o auto utilizando meios estenográficos, ou outros diferentes da escrita comum, bem como 
socorrer-se de gravação magnetofónica ou audovisual, o que visa, apenas, conceder ao funcionário uma ajuda suplementar 
momentânea na recolha de dados relativos aos actos processuais que devam ser documentados, devendo ser feita a 
respectiva transcrição, no prazo mais curto possível, cuja conformidade será certificada pela entidade presidente, só depois 
sendo o auto assinado; 
III. As diligências de prova realizadas em acto de instrução, podem ser documentadas mediante gravação ou redução a auto 
(art. 296, CPP); 
IV. Em relação às declarações prestadas por arguido detido, em primeiro interrogatório judicial, não é admissível a 
documentação mediante gravação, sendo obrigatório o seu registo em auto escrito, só assim sendo possível ao tribunal 
superior, em caso de recurso, conhecer os fundamentos da decisão proferida na sequência dessas declarações. 

 
1. Tendo em conta as finalidades essenciais da acta do concelho técnico, entendemos que à luz do que dispõe o art.º 

99.º do CPP, esta reúne indubitavelmente todos os elementos exigidos e necessários a fazer fé e a garantir a genuína 
expressão da ocorrência uma vez que contém os elementos fundamentais, a saber: A menção à audição do conselho 
técnico, a referência aos pareceres e relatórios juntos, a referência à audição do recluso que não desejou oferecer 
quaisquer provas e que deu o seu consentimento à liberdade condicional, a indicação do parecer do conselho técnico que 
foi favorável por unanimidade à concessão da liberdade condicional e a assinatura do juiz que presidiu ao acto. 

2. A utilização do carimbo que contém a assinatura do Sr. Juiz que contém a assinatura do Sr. Juiz é uma forma expedita 
de praticar mais celeremente o acto, que não coloca em causa a segurança do direito, não viola a lei nem prejudica 
ninguém. É uma maneira, com segurança, de agilizar o serviço. 

3. Não pode merecer deferimento a posição da recorrente, quando afirma que os três dias de diferença, para mais, 
registados aquando da saída do recluso, constituem um excesso de prisão, uma vez que o recluso tem mais tempo de 
prisão a cumprir, só que agora cumpre em liberdade condicional e não em prisão efectiva. 

(Acórdão do TRL, de 26-04-2007, proc. n.º 1290/07-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/cbb5bedd2cc31c6f802572db005d1f39?OpenDocument) 

 
Artigo 100.º 
Redacção do auto 
1 - A redacção do auto é efectuada pelo funcionário de justiça, ou pelo funcionário de polícia criminal 

durante o inquérito, sob a direcção da entidade que presidir ao acto. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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2 - Sempre que o auto dever ser redigido por súmula, compete à entidade que presidir ao acto velar 
por que a súmula corresponda ao essencial do que se tiver passado ou das declarações prestadas, 
podendo para o efeito ditar o conteúdo do auto ou delegar, oficiosamente ou a requerimento, nos 
participantes processuais ou nos seus representantes. 

3 - Em caso de alegada desconformidade entre o teor do que for ditado e o ocorrido, são feitas 
consignar as declarações relativas à discrepância, com indicação das rectificações a efectuar, após o que 
a entidade que presidir ao acto profere, ouvidos os participantes processuais interessados que 
estiverem presentes, decisão definitiva sustentando ou modificando a redacção inicial. 

 
Artigo 101.º 
Registo e transcrição 
1 - O funcionário referido no n.º 1 do artigo anterior pode redigir o auto utilizando os meios 

estenográficos, estenotípicos ou outros diferentes da escrita comum, bem como, nos casos legalmente 
previstos, proceder à gravação áudio ou audiovisual da tomada de declarações e decisões verbalmente 
proferidas. 

2 - Quando forem utilizados meios estenográficos, estenotípicos ou outros meios técnicos diferentes 
da escrita comum, o funcionário que deles se tiver socorrido faz a transcrição no prazo mais curto 
possível, devendo a entidade que presidiu ao ato certificar-se da conformidade da transcrição antes da 
assinatura. 

3 - As folhas estenografadas e as fitas estenotipadas ou gravadas são conservadas em envelope 
lacrado à ordem do tribunal, sendo feita menção no auto, de toda a abertura e encerramento dos 
registos guardados pela entidade que proceder à operação. 

4 - Sempre que for utilizado registo áudio ou audiovisual não há lugar a transcrição e o funcionário, 
sem prejuízo do disposto relativamente ao segredo de justiça, entrega, no prazo máximo de 48 horas, 
uma cópia a qualquer sujeito processual que a requeira, bem como, em caso de recurso, procede ao 
envio de cópia ao tribunal superior. 

5 - Em caso de recurso, quando for absolutamente indispensável para a boa decisão da causa, o 
relator, por despacho fundamentado, pode solicitar ao tribunal recorrido a transcrição de toda ou parte 
da sentença. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 101.º 
(Registo e transcrição) 
1 - O funcionário referido no n.º 1 do artigo anterior pode redigir o auto utilizando meios estenográficos, estenotípicos ou 
outros diferentes da escrita comum, bem como socorrer-se de gravação magnetofónica ou áudio-visual. 
2 - Quando forem utilizados meios estenográficos, estenotípicos ou outros diferentes da escrita comum, o funcionário que 
deles se tiver socorrido, ou, na sua impossibilidade ou falta, pessoa idónea, faz a transcrição no prazo mais curto possível. 
Antes da assinatura, a entidade que presidiu ao acto certifica-se da conformidade da transcrição. 
3 - As folhas estenografadas e as fitas estenotipadas ou gravadas são apensas ao auto, ou, se isso for impossível, 
devidamente guardadas depois de seladas, numeradas e identificadas com o processo a que se referem. De toda a 
abertura e encerramento dos registos guardados é feita menção no auto pela entidade que proceder à operação. 

- DL n.º 324/2003, de 27/12 
Artigo 101.º 
[...] 
2 - Quando forem utilizados meios estenográficos, estenotípicos ou outros diferentes da escrita comum, o funcionário que 
deles se tiver socorrido, ou, na sua impossibilidade ou falta, pessoa idónea, faz a transcrição no prazo mais curto possível, 
sendo os respectivos encargos suportados nos termos fixados no Código das Custas Judiciais, devendo a entidade que 
presidiu ao acto certificar-se da conformidade da transcrição, antes da assinatura. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 e Dec. Rect. n.º 105/2007, de 09/11 
Texto consolidado (em itálico as normas alteradas): 
Artigo 101.º 
Registo e transcrição 
1 - O funcionário referido no n.º 1 do artigo anterior pode redigir o auto utilizando meios estenográficos, estenotípicos ou 
outros diferentes da escrita comum, bem como socorrer-se de gravação magnetofónica ou audiovisual. 
2 - Quando forem utilizados meios estenográficos, estenotípicos ou outros diferentes da escrita comum, o funcionário que 
deles se tiver socorrido faz a transcrição no prazo mais curto possível, devendo a entidade que presidiu ao acto certificar-
se da conformidade da transcrição, antes da assinatura. 
3 - Sempre que for realizada gravação, o funcionário entrega no prazo de quarenta e oito horas uma cópia a qualquer 



Luís Figueira - Carla Jobling - JurIndex3 - CPP Anotado 

319 

 

sujeito processual que a requeira e forneça ao tribunal o suporte técnico necessário. 
4 - As folhas estenografadas e as fitas estenotipadas ou gravadas são conservadas em envelope lacrado à ordem do 
tribunal, sendo feita menção no auto, de toda a abertura e encerramento dos registos guardados pela entidade que 
proceder à operação. 

- Lei n.º 20/2013, de 21/02 
Artigo 101.º 
[...] 
1 - O funcionário referido no n.º 1 do artigo anterior pode redigir o auto utilizando os meios estenográficos, estenotípicos 
ou outros diferentes da escrita comum, bem como, nos casos legalmente previstos, proceder à gravação áudio ou 
audiovisual da tomada de declarações e decisões verbalmente proferidas. 
2 - Quando forem utilizados meios estenográficos, estenotípicos ou outros meios técnicos diferentes da escrita comum, o 
funcionário que deles se tiver socorrido faz a transcrição no prazo mais curto possível, devendo a entidade que presidiu ao 
ato certificar-se da conformidade da transcrição antes da assinatura. 
3 - (Anterior n.º 4.) 
4 - Sempre que for utilizado registo áudio ou audiovisual não há lugar a transcrição e o funcionário, sem prejuízo do 
disposto relativamente ao segredo de justiça, entrega, no prazo máximo de 48 horas, uma cópia a qualquer sujeito 
processual que a requeira, bem como, em caso de recurso, procede ao envio de cópia ao tribunal superior. 
5 - Em caso de recurso, quando for absolutamente indispensável para a boa decisão da causa, o relator, por despacho 
fundamentado, pode solicitar ao tribunal recorrido a transcrição de toda ou parte da sentença. 
 

2- Acórdãos do TC 
 

326/2012 
Não julga inconstitucional a norma da alínea b) do n.º 1 do artigo 411.º do CPP, interpretado o sentido de que “o prazo 

para a interposição de recurso, onde se impugne a decisão da matéria de facto cujas provas produzidas em sede de 
audiência tenham sido gravadas, conta-se sempre a partir da data do depósito da sentença na secretaria, e não a partir da 
data da disponibilização ao arguido dos suportes materiais da prova gravada, ainda que estes tenham sido diligente e 
tempestivamente requeridas por este último – por as considerar essenciais para o cabal exercício do direito de defesa 
mediante recurso –, se diligentemente facultados pelo tribunal”. 

Extracto da fundamentação: 
Para cabal impugnação da matéria de facto, o interessado – entenda-se, o seu advogado ou defensor – necessita ou, pelo 

menos, tem forte conveniência em dispor de cópia das provas gravadas, porque mesmo tendo assistido à sua produção 
dificilmente pode repousar na memória ou nos apontamentos pessoais. Aliás, seguramente precisa de tais elementos para 
cumprir os ónus impostos pelos n.ºs 3 e 4 do artigo 412.º do Código de Processo Penal. 

Para prover a essa necessidade, sempre que tenha havido gravação audiográfica ou videográfica de um ato processual, o 
funcionário entrega, no prazo de 48 horas, uma cópia do mesmo ao sujeito processual que o requeira e forneça o suporte 
técnico adequado para a reprodução (artigo 101.º, n.º 3, do CPP). Deste modo, num regular funcionamento das coisas, 
quando careça de tais elementos, o interessado terá, no máximo, o prazo afetado em 48 horas. 

Este encurtamento do prazo útil – supondo, o que não é necessariamente certo, que a indisponibilidade temporária dos 
elementos pretendidos equivalha à inutilização desse tempo para preparar o recurso - não o reduz a ponto de afetar a 
exigência constitucional de que o processo penal assegure “todas as garantias de defesa, incluindo o recurso” (art.º 32.º, 
n.º1, do CPP). 

 
293/2012 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 101.º, n.º 3, 411.º, n.ºs 1 e 4, 412.º, n.ºs 3 e 4, do CPP, interpretadas 

conjugadamente no sentido de o prazo para o exercício do direito ao recurso em que se impugne a matéria de facto só se 
suspender quando, simultaneamente com o requerimento de solicitação das gravações, for entregue no tribunal o 
suporte técnico necessário à execução da cópia, mesmo que à data o tribunal não possua os meios técnicos necessários à 
gravação e só em momento posterior venha a deferir, por despacho judicial, o fornecimento das pretendidas cópias. 

Extracto da fundamentação: 
O ponto decisivo está, assim, em saber se merece censura constitucional, por afetação indevida do direito ao recurso, a 

interpretação que o tribunal recorrido fez no sentido de que «a suspensão do prazo (…) tem como pressuposto que quem 
pretende a cópia da gravação da prova produzida em julgamento manifesta tal vontade perante o tribunal e aí entrega o 
suporte técnico necessário à execução da cópia. 

Da letra da lei decorre que tais requisitos são cumulativos – formulação do requerimento e entrega do suporte técnico 
necessário à gravação». 

A resposta é negativa. Trata-se de um ónus não desproporcionado, de cumprimento fácil, que em nada contende com a 
possibilidade de efetivo exercício do direito ao recurso, de forma consentânea com a funcionalidade que 
constitucionalmente lhe está atribuída, pelo artigo 32.º, n.º 1. Atuando em interesse próprio, justifica-se que recaia sobre 
quem pretenda recorrer o ónus de colaborar com o tribunal nos procedimentos que lhe vão garantir o acesso a dados tidos 
por essenciais ao exercício do direito ao recurso. E não ofende o direito ao recurso o entendimento de que a suspensão do 
prazo só começa quando o interessado, pelo cumprimento cabal dos ónus a seu cargo, pôs o tribunal em condições de 
cumprir o dever de proporcionar o acesso à prova gravada. 

Notas: 
1- Ver o Ac. do TC 208/2003 e o Ac. do STJ 5/2002 em nota ao art.º 123.º 
2- Ver, infra, o Ac. do STJ 13/2014. 
 
450/2007 
Não julga inconstitucional a norma extraída dos artigos 188.º, 4, 2ª parte, e 101.º, 2, do CPP, na interpretação segundo a 

qual o juiz de instrução criminal não tem de assinar o auto de transcrição das gravações telefónicas nem tem de certificar 
a conformidade da transcrição. 

Extracto da fundamentação: 
Nada permite demonstrar que o juiz de instrução esteja constitucionalmente obrigado a assinar os autos de transcrição 

das escutas a que se refere o nº 3 do artigo 188º do CPP e a certificar-se, ele próprio, da conformidade do conteúdo do 
material transcrito e do material gravado. 

 
328/2000, 236/2000, 212/2000, 159/2000 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120326.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120293.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030208.html
http://dre.pt/pdf1sdip/2002/07/163A00/53725378.pdf
https://dre.pt/application/file/57320882
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20070450.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20000328.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20000236.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20000212.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20000159.html
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Não julga inconstitucional a norma do art.º 101.º, 2, do CPP, na interpretação segundo a qual, nos casos de 
documentação da audiência de julgamento mediante gravação magnetofónica ou audiovisual, se impõe a transcrição do 
teor da respectiva gravação para a acta. 

Nota: posteriormente o art.º 100.º foi alterado, não havendo lugar, em regra, a transcrição do registo áudio ou 
audiovisual. 

 
3- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

13/2014 
A nulidade prevista no artigo 363.º do CPP deve ser arguida perante o tribunal da 1.ª instância, em requerimento 

autónomo, no prazo geral de 10 dias, a contar da data da sessão da audiência em que tiver ocorrido a omissão da 
documentação ou a deficiente documentação das declarações orais, acrescido do período de tempo que mediar entre o 
requerimento da cópia da gravação, acompanhado do necessário suporte técnico, e a efectiva satisfação desse pedido pelo 
funcionário, nos termos do n.º 3 do artigo 101.º do mesmo diploma, sob pena de dever considerar-se sanada. 

Extracto da fundamentação: 
O funcionário de justiça que deva redigir a acta da audiência pode utilizar meios estenográficos, estenotípicos ou outros 

diferentes da escrita comum, bem como socorrer-se de gravação magnetofónica ou audiovisual (artigos 99.º, 100.º e 101.º). 
Na redacção do n.º 3 do artigo 101.º, dada pela Lei n.º 48/2007, «sempre que for realizada a gravação, o funcionário 

entrega no prazo de quarenta e oito horas uma cópia a qualquer sujeito processual que a requeira e forneça ao tribunal o 
suporte técnico necessário». 

A novidade está na cessação do dever de transcrição dos registos gravados, em consonância com o novo regime de 
documentação das declarações prestadas na audiência e com o novo regime de impugnação da matéria de facto. A regra 
da transcrição foi substituída pela regra do acesso dos sujeitos processuais aos suportes técnicos que contenham a 
gravação da prova [assim, Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, 4.ª edição, Universidade 
Católica Editora, anotações 2 e 5 ao artigo 101.º, pp. 284 e 285]. 

Quando a prova seja registada por gravação magnetofónica ou audiovisual não deve ser transcrita pois, em caso de 
recurso da matéria de facto, o tribunal superior procede ao controlo da prova por via da audição ou da visualização dos 
registos gravados (n.º 6 do artigo 412.º), com base na indicação pelo recorrente das passagens da gravação em que funda a 
impugnação (n.º 4 do artigo 412.º), sendo, para esse efeito, postas à disposição dos sujeitos processuais que o requeiram 
cópias da gravação [ficou, assim prejudicada a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça fixada pelo “assento” n.º 
2/2003, de 16/01/2003, publicado no Diário da República, I – Série, n.º 25, de 30/01/2003, segunda a qual «sempre que o 
recorrente impugne a decisão proferida sobre matéria de facto, em conformidade com o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 
412.º do Código de Processo Penal, a transcrição ali referida cabe ao tribunal».]. 

No caso de uma audiência que se prolonga por várias sessões, as cópias podem/devem ser pedidas pelos sujeitos 
processuais interessados logo após cada uma das sessões, devendo as cópias ser facultadas dentro do prazo de quarenta e 
oito horas contado da apresentação do requerimento acompanhado do suporte técnico. 

O propósito da lei não pode ter sido outro que não o de permitir o controlo tempestivo da perceptibilidade da gravação 
pelos sujeitos processuais interessados e, desse modo, criar as condições de um regime eficaz e célere de suprimento de 
vícios da documentação de declarações orais. 

Como se observou no acórdão deste Tribunal de 24/02/2010 (Processo n.º 628/07.8S5LSB.L1.S1): 
«É evidente a intenção do legislador, com a nova redacção do artigo 101.º, e nomeadamente do seu n.º 3, introduzida 

pela Lei n.º 48/2007, de permitir às partes o acesso atempado à documentação da audiência para que elas possam 
exercer um controlo tempestivo e permanente (sobretudo no caso de audiências repartidas em várias sessões) sobre os 
vícios que essa documentação possa conter, em ordem à sua pronta reparação. 

«Porém, dando-lhes acesso imediato à documentação atribui-lhes concomitantemente a responsabilidade de um controlo 
em tempo oportuno dos vícios. O interessado deverá, pois, solicitar atempadamente cópia das gravações e proceder de 
imediato à audição das mesmas. Caso o não faça, adopta um procedimento negligente que não recebe protecção legal. 

«E esta interpretação não é inconstitucional, por violação das garantias de defesa do arguido, dado que não lhe é 
negado, nem restringido o acesso à documentação da audiência; pelo contrário, esse acesso com o novo regime processual 
é mais extenso e rápido. É certo que simultaneamente o arguido fica obrigado a um dever de diligência no controlo da 
documentação, mas tal não é incompatível com os direitos de defesa, que se exercem necessariamente dentro de um 
quadro legal de regras e deveres processuais.» 

[…] 
Quando pretenda impugnar a decisão proferida sobre matéria de facto e as provas tenham sido gravadas, o acesso aos 

respectivos suportes de gravação é essencial para um “consciente e eficiente exercício desse direito” [como se disse, v.g., no 
acórdão do Tribunal Constitucional n.º 326/2012, de 27/06/2012 (Processo n.º 80/12, 3.ª secção)]. O interessado necessita 
de dispor de cópias das provas gravadas, pois, mesmo tendo assistido à sua produção será temerário confiar na memória ou 
em apontamentos pessoais e seguramente não pode prescindir delas para cumprir os ónus impostos pelos n.os 3 e 4 do 
artigo 412.º 

Nos termos do artigo 101.º, n.º 3, para prover a essa necessidade, sempre que tenha havido gravação audiovisual ou 
magnetofónica, o funcionário entrega, no prazo de 48 horas, uma cópia da mesmo ao sujeito processual que o requeira e 
forneça o suporte técnico adequado para a reprodução. 

Por isso, como se reconheceu no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 326/2012, num regular funcionamento das 
coisas, quando careça de tais elementos, o interessado terá, no máximo, o prazo afectado em 48 horas, «este 
encurtamento do prazo útil – supondo, o que não é necessariamente certo, que a indisponibilidade temporária dos 
elementos pretendidos equivalha à inutilização desse tempo para assegurar o recurso – não o reduz a ponto de afectar a 
exigência constitucional de que o processo assegure todas as garantias de defesa, incluindo o recurso (artigo 32.º, n.º 1, da 
CRP)». 

Aí se adverte de que «é por referência a este significado constitucional, de um processo penal orientado para a defesa em 
que ao arguido não sejam colocados entraves a que possa defender a sua posição e contrariar a acusação e atacar a 
sentença condenatória, em matéria de direito e de facto, que há-de ser perspectivado o problema das repercussões das 
diligências necessárias a obter a reprodução dos registos de prova no prazo de recurso. O que a garantia constitucional 
exige é que o arguido não seja posto, em termos de disponibilidade de elementos, de tempo e de circunstâncias em que tais 
elementos lhe são fornecidos, em situação que lhe não permita uma opção esclarecida e eficaz quanto ao âmbito da 
impugnação da decisão condenatória (ou à defesa da decisão absolutória). Não decorre dela a incolumidade dos prazos 
fixados pela lei ordinária. O que o arguido não pode é ficar privado de obter os elementos que entenda necessários, 
permanecer na incerteza acerca do momento em que lhe são fornecidos ou a disponibilização destes consumir prazo 

https://dre.pt/application/file/57320882
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substancial do prazo de modo a que deixe de ser idóneo para uma opção e preparação reflectida da motivação de recurso». 
Para, em síntese, se afirmar que, «deste modo, face aos actuais prazos de recurso em processo penal e ao regime de 

disponibilização de cópias dos registos de prova gravada, que consomem, na pior das hipóteses dois dias desse prazo, não 
pode concluir-se que a norma da alínea b) do n.º 1 do artigo 411.º do CPP, interpretada no sentido de que o prazo para a 
interposição de recurso, onde se impugne a decisão da matéria de facto cujas provas produzidas em audiência tenham sido 
gravadas, [se conta] sempre a partir da data do depósito da sentença na secretaria, e não a partir da data da 
disponibilização ao arguido dos suportes materiais da prova gravada, ainda que estes tenham sido diligente e 
tempestivamente requeridos por este último – por os considerar essenciais para o cabal exercício do direito de defesa 
mediante, se diligentemente facultados pelo tribunal, viole a exigência de que o processo criminal assegura todas as 
garantias de defesa, incluindo o recurso». 

Da conjugação das normas dos artigos 101.º, n.º 3, e 364.º, n.º 1, resulta que, sempre que for realizada gravação, o 
sujeito processual interessado pode requerer a entrega de uma cópia facultando ao tribunal o suporte técnico necessário, 
devendo o funcionário entregar uma cópia, no prazo de quarenta e oito horas. Nessa altura, o sujeito processual fica em 
posição de poder verificar a regularidade da gravação e invocar qualquer deficiência [como se escreveu no acórdão deste 
Tribunal, de 23/11/2011 (processo n.º 161/09.3GCALQ.L1.S1)]. 

Por isso, o referido prazo de 10 dias para arguir a nulidade da falta de documentação das declarações prestadas 
oralmente na audiência deve contar-se a partir da data da sessão da audiência em que tiver sido efectuada a gravação 
deficiente, sendo nele descontado o período de tempo que decorrer entre o pedido da cópia, acompanhado do necessário 
suporte técnico, e a efectiva satisfação desse pedido pelo funcionário (por lei, quarenta e oito horas). 

Neste sentido, já se pronunciou o referido acórdão deste Tribunal de 23/11/2011 (processo n.º 161/09.3GCALQ.L1.S1). 
Ponderando-se que, uma vez decorridas quarenta e oito horas sobre o termo do acto em que houve gravação das 
declarações orais, o sujeito processual interessado pode exigir a entrega de uma cópia, facultando ao tribunal o suporte 
técnico necessário, ficando, nessa altura, em posição de poder verificar a regularidade da gravação e invocar qualquer 
deficiência e porque, «de acordo com o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 39/95, de 25 de Fevereiro, que, regulando o 
registo da prova em processo civil, se aplica analogicamente ao processo penal, nos casos omissos, em conformidade com o 
disposto no artigo 4.º do CPP, a falta de gravação, ou a sua deficiência, implica a repetição da parte omitida, desde que 
“essencial ao apuramento da verdade” e essa repetição deve ser feita o mais rapidamente possível, sem afectação de 
direitos processuais, até porque em processo penal a celeridade constitui garantia de defesa com assento constitucional 
(artigo 32.º, n.º 2, da Constituição), o referido prazo de 10 dias para arguir a nulidade deve contar-se a partir da data da 
sessão da audiência em que tiver sido efectivada a gravação deficiente, sendo nele descontado o período de tempo que 
decorrer entre o pedido da cópia, acompanhado do necessário suporte técnico, e a efectiva satisfação desse pedido pelo 
funcionário». 

Também na posição sustentada por Paulo Pinto de Albuquerque [Comentário cit., anotação 7 ao artigo 363.º, p. 943], a 
nulidade sana-se se não for tempestivamente arguida, contando-se o prazo de dez dias a partir da audiência acrescido do 
tempo que mediou entre a entrega do suporte técnico pelo sujeito processual interessado ao funcionário e a entrega da 
cópia do suporte técnico ao sujeito processual que a tenha requerido. Se a audiência de julgamento se prolongar por várias 
sessões, o prazo conta-se a partir de cada sessão da audiência, acrescido do tempo que mediou entre a entrega do suporte 
técnico pelo sujeito processual interessado ao funcionário e a entrega da cópia do suporte técnico ao sujeito processual que 
a tenha requerido. 

Oliveira Mendes [Código de Processo Penal Comentado, António Henriques Gaspar et alii, 2014, Almedina, p. 1140], em 
comentário ao artigo 363.º, adverte que, «quanto à deficiente documentação, ou seja, a documentação que não possibilite, 
no todo ou em parte, a captação das declarações oralmente prestadas em audiência, há que considerar duas situações 
possíveis». 

«Caso a deficiência da documentação impeça a captação do sentido das declarações prestadas, deve ser equiparada à 
falta de documentação, visto se tratar, verdadeiramente, de uma documentação inexistente ou ineficaz. A nulidade daí 
resultante, como o conhecimento da deficiência só se torna possível ao sujeito processual com o acesso ao suporte técnico, 
deverá ser arguida no prazo de dez dias contados da data em que ao sujeito processual tenha sido entregue o respectivo 
suporte técnico, caso haja sido requerida a sua entrega – artigo 101.º, n.º 3; caso não tenha sido requerida a entrega do 
suporte técnico aquele prazo conta-se a partir da data do termo ou encerramento da audiência em que foi efectuada a 
deficiente documentação. 

«Diferente será, porém, a situação em que se verifique deficiência menor, que não inviabilize a percepção do significado 
das declarações oralmente prestadas. Neste caso estamos perante mera irregularidade. Como o conhecimento da 
deficiência, como atrás referimos, só se torna possível ao sujeito processual com o acesso ao suporte técnico, o prazo de três 
dias para arguir a irregularidade – parte final do n.º 1 do artigo 123.º – iniciar-se-á com a entrega do respectivo suporte 
técnico, caso a mesma haja sido requerida; caso não tenha sido requerida a entrega do suporte técnico aquele prazo conta-
se a partir da data do encerramento da audiência em que foi efectuada a deficiente documentação das declarações 
oralmente prestadas. 

Reconhecendo-se, como se reconheceu, que o acesso à gravação da prova produzida em audiência é indispensável ao 
exercício do direito ao recurso em matéria de facto, a imposição de que o interessado proceda ao controlo da qualidade 
dessa gravação, por via do procedimento instituído pelo n.º 3 do artigo 101.º, nada tem de ilegítimo por não prejudicar o 
“acesso ao direito” (artigo 20.º, n.º 1, da Constituição da República) nem comportar qualquer prejuízo do “direito ao 
recurso” (artigo 32.º, n.º 1, da Constituição da República). 

Na verdade, particularmente no caso do arguido, a adopção desse procedimento não só não afecta as garantias de 
defesa como é o que melhor observa as exigências de celeridade processual, compreendidas como uma das garantias do 
processo criminal (artigo 32.º, n.º 2, da Constituição da República). 

DR 183, SÉRIE I, de 23-09-2014: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
Notas: 
1- Ver o Ac. do TC 208/2003 e o Ac. do STJ 5/2002 em nota ao art.º 123.º 
2- Ver, supra, o Ac. do TC 293/2012. 
 

4- Acórdão do STJ 
 

I - «Desde que adequadamente assegurado o acompanhamento judicial da efectivação da operação», a conformação à 
Constituição das normas dos arts. 126.º, n.º 3, 187.º, n.º 1, 188.º, n.º s 1 a 4, e 189.º do CPP não exige «a fixação de um 
prazo máximo rígido entre o fim da gravação e a apresentação ao juiz do respectivo auto» - Ac. do TC n.º 4/2006, de 03-01-
2006. 

II - Bastará, como efeito, que a apresentação ao juiz dos «respectivos autos, com os correspondentes elementos de 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
https://dre.pt/application/file/57320882
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f406f462c211a43680257d0e004aa9f9?OpenDocument
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030208.html
http://dre.pt/pdf1sdip/2002/07/163A00/53725378.pdf
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120293.html
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suporte» seja feita «em termos de assegurar um efectivo e atempado controlo judicial da execução da operação» (ibidem). 
III - Os arts. 101.º, 187.º e 188.º do CPP não exigem que o «auto de transcrição», porque não presidido pelo juiz, também 

seja por ele assinado, bastando que o seja pelo funcionário encarregue da transcrição, que, assinando-o, implicitamente 
certificará a respectiva conformidade com o «original». 

IV - Na verdade, «as referências, por transcrição (…), das passagens das conversações que o órgão de polícia criminal 
(que está sujeito a especiais obrigações de objectividade) considera relevantes, (…) porque necessariamente acompanhadas 
do envio ao juiz das fitas gravadas ou elementos análogos, merecem, à partida, um juízo de fidedignidade, atenta a 
possibilidade efectiva de controlo da sua correspondência ao material gravado» - Ac. do TC n.º 426/05, de 25-08-2005. 

V Um duplo controlo, aliás: desde logo, o do juiz de instrução, que «pode (…) formular juízo próprio sobre a 
admissibilidade e a relevância dos elementos a transcrever», através de «uma primeira selecção, dotada de 
provisoriedade» (pois que «pode vir a ser reduzida ou ampliada»). E depois, o dos próprios interessados: «Assiste, na 
verdade, ao arguido, ao assistente e às pessoas escutadas o direito de examinarem o auto de transcrição, exame que se 
deve entender não ser apenas destinado a conferir a conformidade da transcrição com a gravação e exigir a rectificação dos 
erros de transcrição detectados ou de identificação das vozes gravadas, mas também para reagir contra transcrições 
proibidas (…) ou irrelevantes». «Inversamente deve ser facultado à defesa (…) a possibilidade de requerer a transcrição de 
mais passagens do que as inicialmente seleccionadas pelo juiz, quer por entenderem que as mesmas assumem relevância 
própria, quer por se revelarem úteis para esclarecer ou contextualizar o sentido de passagens anteriormente 
seleccionadas». 

VI - Na hipótese de «a coadjuvação dos órgãos de polícia criminal [art.º 188.º.4 do CPP] ser prestada sem ter sido 
previamente solicitada, por forma expressa, pelo juiz de instrução», «a inequívoca aceitação, por parte deste, dessa 
coadjuvação, tornará puramente formal a [correspondente] irregularidade». 

VII - «Não é constitucionalmente imposto que o único modo pelo qual o juiz pode exercitar a sua função de 
acompanhamento da operação de intercepção das telecomunicações seja o da audição, pelo próprio, da integralidade das 
gravações efectuadas ou sequer das passagens indicadas como relevantes pelo órgão de polícia criminal, bastando que, 
com base nas menções ao conteúdo das gravações, com possibilidade real de acesso directo às gravações, o juiz emita juízo 
autónomo sobre essa relevância, juízo que será sempre susceptível de contradição pelas pessoas escutadas quando lhes for 
facultado o exame do auto de transcrição» (ibidem). 

(Acórdão do STJ de 07-12-2006, proc. n.º 06P3839, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/edeb7ff00d3e54928025728700527338?OpenDocument) 

 
5- Acórdãos do TR 
 

Ac. TRL de 19-05-2015 : I. Segundo o nº 1 do art. 99º do C. P. Pen. o auto é o instrumento destinado a fazer fé quanto aos 
termos em que se desenrolaram os actos processuais a cuja documentação a lei obrigar e aos quais tiver assistido quem o 
redige, bem como a recolher as declarações, requerimentos, promoções e actos decisórios orais que tiverem ocorrido 
perante aquele. 
II. Com as alterações ao C. P. Pen., operadas pela Lei nº 20/2013, de 21-2 designadamente, dos seus arts. 101º e 141º, 
resulta agora evidente que o auto de interrogatório de arguido é efectuado em regra, através de registo áudio ou 
audiovisual… - arts. 141º, 7 e 9 e 101º, C. P. Pen., o que abarca não só a tomada de declarações como das decisões 
verbalmente proferidas, fornecendo-se cópia, quando solicitado. 
III. De resto, mesmo que o auto em causa (onde foram somente gravadas as declarações do arguido, promoção do MP, 
requerimento da defesa e decisão judicial acerca da medida de coacção) enfermasse de algum vício, este nunca poderia ser 
a nulidade, posto que o acto está materialmente documentado, sendo que a sua desconformidade formal apenas poderia 
redundar em irregularidade, nos termos do art. 123º, C. P. Pen., dando direito, neste caso, à sua correcção (transcrição da 
gravação) na medida em que afectaria a sua validade e os actos subsequentes. 

 
I - O prazo para recorrer é um prazo peremptório. Em nenhum lado a lei prevê a interrupção ou a suspensão de tal prazo 

quando o recorrente pretende impugnar a matéria de facto. 
II – A solução que preconiza que havendo requerimento “diligente” para entrega de cópias da gravação dos depoimentos 

prestados em audiência o prazo para recorrer só se conta a partir da data em que essas cópias foram disponibilizadas pelo 
tribunal ao recorrente não é mais do que uma verdadeira interrupção do prazo (o facto interruptivo seria a apresentação 
do pedido no tribunal, a partir do qual o prazo não correria) que a lei não prevê 

III - É a própria lei processual penal (cfr. art.º 101.º, n.º 3, do CPP) que determina que “sempre que for realizada 
gravação, o funcionário entrega no prazo de quarenta e oito horas, uma cópia a qualquer sujeito processual que a requeira 
e forneça ao tribunal o suporte técnico”. Este período de 48 horas (é o tempo máximo, pois nada impede que o funcionário 
entregue de imediato as cópias solicitadas, se o serviço o permitir no momento) é perfeitamente compatível com o 
exercício do direito de defesa no aludido prazo para recorrer em 30 dias. Aliás, 

IV - Foi tendo em conta a necessidade de acesso às provas e o tempo necessário para analisar estas que o legislador, na 
última reforma introduzida em 2007, prorrogou por 10dias (de 20 dias, prazo normal do recurso, para 30 dias) o prazo para 
recorrer impugnando a matéria de facto. Nessa conformidade, se o tribunal fornecer os suportes técnicos dentro do 
aludido prazo de 48 horas, nenhuma ofensa é feita aos direitos do recorrente, mantendo-se inalterável o aludido prazo de 
30 dias a contar do depósito da sentença. 

V - Não tem assim cabimento a afirmação de que “a lei impõe que as fitas magnéticas sejam facultadas no prazo máximo 
de oito dias”. 

VI - Caso não tivessem sido cedidas tais cópias nesse período de 48 horas, mas em prazo mais longo, por culpa do 
tribunal, tal circunstância não anularia o prazo entretanto decorrido até então, apenas se suspenderia o prazo do recurso 
após o decurso das aludidas 48 horas e até à efectiva entrega das cópias, continuando a correr o mesmo prazo após tal 
entrega. Ou seja, nunca haveria interrupção do prazo, mas sim suspensão do prazo enquanto tais cópias não fossem 
fornecidas ao requerente. 

VII - Para que tal suspensão ocorresse seria necessário que o atraso na entrega fosse exclusivamente da responsabilidade 
do tribunal, sem negligência da parte requerente. Não é da responsabilidade do tribunal a entrega tardia das cópias se o 
arguido requer as mesmas numa determinada data mas só entrega os respectivos suportes virgens passados mais de dois 
dias, ou, apesar de entregar tais suportes, não se apresenta em tribunal a receber as cópias depois de prontas para 
entrega. 

(Acórdão do TRL, de 08-10-2010, proc. n.º 5121/09.1TBOER.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/565b11df0baed86b802577c900534e61?OpenDocument
) 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/edeb7ff00d3e54928025728700527338?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1f95945a7cf6ee2380257e5e00570e83?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/565b11df0baed86b802577c900534e61?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/565b11df0baed86b802577c900534e61?OpenDocument
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Nos termos do art.º 101.º, n.º 3, do CPP, a entrega da cópia da gravação da prova às partes que a requeiram é oficiosa, 

não carecendo de qualquer despacho que a autorize razão por que se não justifica a formulação de qualquer requerimento 
expresso e formal ou sequer de requerimento dirigido ao juiz, bastando que a parte se apresente a requerer junto da 
secretaria que lhe sejam facultadas as cópias, apresentando os suportes informáticos para o efeito, devendo as mesmas 
ser-lhe facultadas no prazo de 48 horas após entrega do suporte, não consagrando a lei qualquer expectativa de que haja 
despacho a incidir sobre tal pedido; esta entrega decorre do impulso do sujeito processual interessado que deve solicitar 
cópia dos registos da prova no final de cada sessão da audiência ou, o mais tardar, no final da última sessão da audiência de 
julgamento; 

(Acórdão do TRL, de 09-03-2010, proc. n.º 2792/03.6PBFUN.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9092186e77ae1abd8025771c00364944?OpenDocument
) 

 
1 - De acordo com a actual consagração do art.º 101.º CPP, a entrega da cópia da gravação da prova às partes que a 

requeiram é oficiosa, não carecendo de qualquer despacho que a autorize razão por que se não justifica a formulação de 
qualquer requerimento expresso e formal ou sequer de requerimento dirigido ao juiz, bastando que a parte se apresente a 
requerer junto da secretaria que lhe sejam facultadas as cópias, apresentando os suportes informáticos para o efeito, 
devendo as mesmas ser-lhe facultadas no prazo de 48 horas após entrega do suporte, não consagrando a lei qualquer 
expectativa de que haja despacho a incidir sobre tal pedido. 

2 - Não colocando o recorrente coloca qualquer questão, ao nível de uma eventual e irregular entrega de cassetes com a 
prova gravada, mas apenas pretendendo que seja decidida a questão da nulidade ou irregularidade, consistente na não 
junção do requerimento em que formula tal pedido aos autos, qualquer decisão a proferir nesta sede não iria influir na 
questão do prazo de recursos, pelo que a decisão a proferir, mesmo a ter provimento, não iria trazer-lhe senão um 
interesse vago, sem qualquer efeito útil, posto que o recorrente não foi privado da entrega das cassetes pelo facto de o 
requerimento não ter sido junto aos autos, mas por se não ter apresentado na secretaria com os duplicados dos suportes 
informáticos para o efeito, para o que seria indiferente que o requerimento tivesse, ou não, sido junto ao processo. 

(Acórdão do TRL, de 17-02-2009, proc. n.º 15415/03.4 TDLSB-A-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/0b862b52add142a480257562005cbb5d?OpenDocumen
t) 

 
Sendo a produção da prova testemunhal em instrução objecto de gravação áudio impõe o art.º 101.º CPP a transcrição 

integral dessa gravação, transcrição essa que, por ficar exarada em auto com garantias de genuinidade e fidedignidade tem 
força de documento autentico que faz prova plena. 

(Acórdão do TRL, de 05-12-2002, proc. n.º 00113709, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d6a49d598f12bba480256cbc00382d81?OpenDocument
) 

Nota: posteriormente o art.º 100.º foi alterado, não havendo lugar, em regra, a transcrição do registo áudio ou 
audiovisual. 

 
A redução da prova a escrito, utilizando-se meios diversos da escrita comum, designadamente o uso de meios de 

gravação magnetofónica ou audiovisual, não dispensa a transcrição da prova, no mais curto prazo de tempo, nos termos do 
art.º 101.º n.º s 1, 2 e 3, do C.P.P.. 

(Acórdão do TRL, de 10-12-1996, proc. n.º 0006225, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/587679354c52c9aa802569c20051fc90?OpenDocument) 

Nota: posteriormente o art.º 100.º foi alterado, não havendo lugar, em regra, a transcrição do registo áudio ou 
audiovisual. 

 
Artigo 102.º 
Reforma de auto perdido, extraviado ou destruído 
1 - Quando se perder, extraviar ou destruir auto ou parte dele procede-se à sua reforma no tribunal 

em que o processo tiver corrido ou dever correr termos em 1.ª instância, ainda mesmo quando nele 
tiver havido algum recurso. 

2 - A reforma é ordenada pelo juiz, oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público, do 
arguido, do assistente ou das partes civis. 

3 - Na reforma seguem-se os trâmites previstos na lei do processo civil em tudo quanto se não 
especifica nas alíneas seguintes: 

a) Na conferência intervêm o Ministério Público, o arguido, o assistente e as partes civis; 
b) O acordo dos intervenientes, transcrito no auto, só supre o processo em matéria civil, sendo 

meramente informativo em matéria penal. 
 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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PARTE I 
LIVRO II 

Dos actos processuais 
TÍTULO III 

Do tempo dos actos e da aceleração do processo 
 
Artigo 103.º 
Quando se praticam os actos 
1 - Os actos processuais praticam-se nos dias úteis, às horas de expediente dos serviços de justiça e 

fora do período de férias judiciais. 
2 - Exceptuam-se do disposto no número anterior: 
a) Os actos processuais relativos a arguidos detidos ou presos, ou indispensáveis à garantia da 

liberdade das pessoas; 
b) Os actos de inquérito e de instrução, bem como os debates instrutórios e audiências relativamente 

aos quais for reconhecida, por despacho de quem a elas presidir, vantagem em que o seu início, 
prosseguimento ou conclusão ocorra sem aquelas limitações; 

c) Os actos relativos a processos sumários e abreviados, até à sentença em primeira instância; 
d) Os actos processuais relativos aos conflitos de competência, requerimentos de recusa e pedidos de 

escusa; 
e) Os actos relativos à concessão da liberdade condicional, quando se encontrar cumprida a parte da 

pena necessária à sua aplicação; 
f) Os actos de mero expediente, bem como as decisões das autoridades judiciárias, sempre que 

necessário. 
g) Os atos considerados urgentes em legislação especial. 
3 - O interrogatório do arguido não pode ser efectuado entre as 0 e as 7 horas, salvo em acto seguido 

à detenção: 
a) Nos casos da alínea a) do n.º 5 do artigo 174.º; ou 
b) Quando o próprio arguido o solicite. 
4 - O interrogatório do arguido tem a duração máxima de quatro horas, podendo ser retomado, em 

cada dia, por uma só vez e idêntico prazo máximo, após um intervalo mínimo de sessenta minutos. 
5 - São nulas, não podendo ser utilizadas como prova, as declarações prestadas para além dos limites 

previstos nos n.os 3 e 4. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 103.º 
(Quando se praticam os actos) 
1 - Os actos processuais praticam-se nos dias úteis, às horas de expediente dos serviços de justiça e fora do período de 
férias judiciais. 
2 - Exceptuam-se do disposto no número anterior: 
a) Os actos processuais relativos a arguidos detidos ou presos, ou indispensáveis à garantia da liberdade das pessoas; 
b) Os actos de inquérito e de instrução, bem como os debates instrutórios e audiências relativamente aos quais for 
reconhecida, por despacho de quem a elas presidir, vantagem em que o seu início, prosseguimento ou conclusão ocorra 
sem aquelas limitações. 
3 - O interrogatório do arguido não pode, sob pena de nulidade, ser efectuado entre as 0 e as 6 horas, salvo em acto 
seguido à detenção. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 103.º 
[...] 
2 - … 
c) Os actos de mero expediente, bem como as decisões das autoridades judiciárias, sempre que necessário. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 103.º 
[...] 
2 - … 
c) Os actos relativos a processos sumários e abreviados; 
d) Os actos processuais relativos aos conflitos de competência, requerimentos de recusa e pedidos de escusa; 
e) Os actos relativos à concessão da liberdade condicional, quando se encontrar cumprida a parte da pena necessária à 
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sua aplicação; 
f) [Anterior alínea c).] 
3 - O interrogatório do arguido não pode ser efectuado entre as 0 e as 7 horas, salvo em acto seguido à detenção: 
a) Nos casos da alínea a) do n.º 5 do artigo 174.º; ou 
b) Quando o próprio arguido o solicite. 
4 - O interrogatório do arguido tem a duração máxima de quatro horas, podendo ser retomado, em cada dia, por uma só 
vez e idêntico prazo máximo, após um intervalo mínimo de sessenta minutos. 
5 - São nulas, não podendo ser utilizadas como prova, as declarações prestadas para além dos limites previstos nos n.ºs 3 
e 4. 

- Lei n.º 26/2010, de 30/08 
Artigo 103.º 
[...] 
2 - … 
c) Os actos relativos a processos sumários e abreviados, até à sentença em primeira instância; 

- Lei n.º 20/2013, de 21/02 
Artigo 103.º 
[...] 
2 -... 
g) Os atos considerados urgentes em legislação especial. 
 

2- Acórdãos do TC 
 

569/2015 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 103.º, n.º 2, alínea f), e 104.º, n.ºs 1 e 2, do Código de Processo Penal, 

quanto interpretadas no sentido de permitir que seja declarada urgência relativamente a um processo no qual a audiência 
de discussão e julgamento já foi realizada e já terminou, determinando o caráter urgente dos prazos processuais aplicáveis 
aos atos a praticar pelos sujeitos processuais. 

Extracto da fundamentação: 
O fundamento para a atribuição de caráter urgente aos presentes autos foi a necessidade de acautelar o perigo de 

prescrição do procedimento criminal, o que se justifica por razões ligadas à eficiência do sistema penal e ao interesse do 
Estado na prossecução da Justiça, razões estas constitucionalmente legítimas. Com efeito, conforme decidiu o Tribunal 
recentemente no Acórdão n.º 393/15, a respeito da aplicação do disposto no n.º 5, do artigo 43.º, da LTC, a aproximação do 
prazo máximo de prescrição [no caso, do procedimento contraordenacional] é um motivo legítimo para determinar que os 
prazos processuais corram em férias judiciais «uma vez que o valor da realização de uma justiça efetiva se superioriza às 
razões que determinam a suspensão dos prazos processuais durante as férias judiciais, até porque o gozo de férias pelos 
profissionais do foro não deixa de estar assegurado pela organização de serviços de turno nos tribunais e pela possibilidade 
de substabelecer dos mandatários judiciais ou por uma distribuição de tarefas quando o mandato se encontra conferido a 
uma sociedade de advogados.». 

Assim, há que concluir que a atribuição de caráter urgente ao processo não se fundou em motivos subjetivos ou 
arbitrários, nem é materialmente infundada, não infringindo, por isso, o princípio da igualdade, previsto no n.º 1, do artigo 
13.º, da Constituição. 

[…] 
A decisão de atribuição de natureza urgente ao processo não consubstanciou qualquer diminuição das garantias de 

defesa do arguido, uma vez que se mantiveram na íntegra os prazos para o exercício dos seus direitos, designadamente o 
prazo para a apresentação da resposta aos recursos interpostos, sendo também, no que respeita à circunstância de tais 
prazos correrem em férias, transponíveis para o presente caso as considerações expendidas no acima citado Acórdão n.º 
158/2012, que aqui se reiteram. 

 
409/2010 
Não julga inconstitucional a norma constante da alínea c) do n.º 2 do artigo 103.º conjugado com o artigo 411.º, n.º 1 do 

CPP, quando interpretada no sentido de que o prazo para a interposição de recurso em processo sumário não se suspende 
em férias judiciais, apesar de não existirem arguidos presos e não julgados logo após o flagrante delito. 

Extracto da fundamentação: 
A justificação para o curso do prazo para a interposição do recurso em férias judiciais – a da necessidade de celeridade 

processual no âmbito de crimes de pequena criminalidade em termos mais acentuados do que no processo penal comum 
– consubstancia objectivamente fundamento material bastante para efeitos de uma diferenciação de regimes, não cabendo 
ao Tribunal substituir-se ao legislador na avaliação da razoabilidade dessa diferenciação sobre ela formulando um juízo 
positivo, como se estivesse no lugar deste e impondo a sua própria ideia do que seria, no caso, a solução razoável, justa e 
oportuna (cf. Acórdão da Comissão Constitucional n.º 458, de 25 de Novembro de 1982, in Apêndice ao Diário da República, 
de 23 de Agosto de 1983). O controlo do Tribunal é antes de carácter negativo, cumprindo-lhe tão-somente verificar se a 
solução legislativa se apresenta em absoluto intolerável ou inadmissível, de uma perspectiva jurídico-constitucional, por 
para ela se não encontrar qualquer fundamento inteligível. 

 
353/1997, 47/1995, 566/1994, 384/1993, 213/1993 
Não julga inconstitucional a norma constante dos artigos 104.º, n.º 2, e 103.º, n.º 2, alínea a) do CPP, na redacção 

emergente do Decreto-Lei n.º 317/95, de 28 de Novembro, ao estabelecer que correm em férias judiciais os prazos 
relativos a processos com arguidos presos, incluindo os respeitantes a actos a praticar em juízo por estes, salvo se 
requerem tempestiva e fundadamente a respectiva prorrogação judicial, durante o período das férias. 

A questão de constitucionalidade agora suscitada é inteiramente idêntica à que, por repetidas vezes, este Tribunal já 
abordou (cfr.os Acórdãos nºs. 213/93, 384/93, 566/94 e 47/95, os dois primeiros publicados, respectivamente, no Diário da 
República, II Série, de 1 de Junho de 1993, de 2 de Outubro de 1993, e os dois últimos inéditos) […] 

No primeiro acórdão em que o Tribunal Constitucional se pronunciou sobre a constitucionalidade do disposto no nº 2 do 
artigo 104º do Código de Processo Penal (Acórdão nº 213/93), escreveu‑se: 

"A diferenciação operada pelo legislador, a qual se traduz num regime de desfavor, no que respeita aos prazos para a 
prática de actos processuais, dos arguidos em processos em que algum ou todos estejam detidos ou presos em comparação 
com os arguidos em processos em que não haja nenhum naquelas situações, poderia, prima facie, afigurar-se como 
materialmente infundada. 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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Mas, numa análise mais aprofundada das coisas, facilmente se chega à conclusão de que tal não sucede. 
Na verdade, o legislador, ao adoptar um regime distinto para os actos processuais relativos a arguidos detidos ou presos, 

moveu-se, fundamental- mente, pela defesa de valores constitucionalmente relevantes, tais como os da celeridade e 
eficiência da justiça criminal, da liberdade do arguido e da eficácia do sistema penal. 

Uma vez que todos os intervenientes processuais, sempre que haja arguidos detidos ou presos, estão sujeitos à mesma 
regra de celeridade, não ocorre qualquer afronta à regra da igualdade constitucionalmente consagrada". 

Isso mesmo foi reafirmado no Acórdão nº 47/95 (embora aí com dois votos de vencido) e no Acórdão nº 384/93. Por 
outro lado, no citado Acórdão nº 566/94, procedeu‑se à análise da questão da constitucionalidade da norma ora 
impugnada, na perspectiva das garantias de defesa do arguido - e não já, apenas, à luz do princípio da igualdade -, 
tendo‑se aí escrito, designadamente, que "o estabelecimento de prazos para a prática de actos processuais (e note‑se que 
se trata de prazos perfeitamente razoáveis) não consubstancia diminuição alguma das garantias de defesa, para mais 
existindo, como existe, a "válvula de segurança" do justo impedimento" - doutrina que vale seguramente para casos como o 
destes autos. 

 
47/1995 
Não julga inconstitucional a norma resultante da conjugação do artigo 103.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), e do n.º 2 do artigo 

104.º do CPP, interpretada no sentido de que correm em férias todos os prazos relativos a processos com arguidos presos. 
 
566/1994 
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 104.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, ao determinar o 

decurso em férias judiciais dos prazos respeitantes a actos processuais relativos a arguidos detidos ou presos [aplicação 
conjugada dos artigos 104.º, n.º 2, e 103.º, n.º 2, alínea a), do Código de Processo Penal]. 

 
384/1993 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 104.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, interpretada no sentido de que 

correm em férias os prazos relativos a processos em que haja arguidos detidos ou presos, mesmo quanto aos co-arguidos 
que aí não se encontrem nessa situação. 

 
213/1993 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 103.º, n.º 2, alínea a), e 104.º, n.º 2, do CPP, interpretados no sentido 

que correm em férias os prazos dos processos em que haja arguidos presos, abrangendo não apenas os actos dos arguidos 
presos, mas, de igual modo, os actos de todos os intervenientes nesses processos (co-arguidos não presos, Ministério 
Público e assistente), incluindo os actos do tribunal e da secretaria. 

 
3- Acórdãos do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

Ver notas ao art.º 104.º 
 

4- Acórdão do STJ 
 

I - O artigo 103.º n. 1.º do CPP não respeita aos prazos judiciais. Nele, estabelece-se, tão só, uma regra geral sobre o 
momento da prática dos actos judiciais, em coordenação com o horário de funcionamento das secretarias judiciais 
regulado no artigo 3 do Decreto-Lei 367/87, de 11 de Dezembro. Regra que admite excepções (n. 2 do artigo 103.º do CPP e 
n. 2 do citado artigo 3). 

II - Como norma excepcional que é, o disposto no n. 2 do artigo 104.º do CPP deve ser interpretado nos seus precisos 
termos. Por isso, não era de aplicar aos dias de sábado, domingo e feriados, em que o prazo judicial se suspendia nos 
termos do n. 3 do artigo 144.º do CPC, na redacção vigente ao Decreto-Lei 381.º-A/85, de 28 de Setembro. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00033092, de 28-05-1997, proc. n.º 97P157, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/193fa77886105590802568fc003b778f?OpenDocument) 

 
5- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRE de 19-05-2015 : 1 - Ao recurso de impugnação judicial em processo contra-ordenacional é aplicável o artigo 279º, 
al. e) do Código Civil que determina que «o prazo que termine em domingo ou dia feriado transfere-se para o primeiro dia 
útil; aos domingos e dias feriados são equiparadas as férias judiciais, se o acto sujeito a prazo tiver de ser praticado em 
juízo». 
2 - Assim, o termo do prazo de recurso de impugnação judicial que caia em período de férias judiciais transfere-se - ao 
menos - para o primeiro dia útil seguinte ao fim das férias judicias. 
3 - Mostra-se caduco o acórdão de fixação de jurisprudência nº 2/94. 
4 - Existe «recurso de impugnação judicial» desde a entrada do recurso na entidade administrativa e, para este efeito, são 
irrelevantes as «fases» do processo contra-ordenacional. 
5 - O artigo 103.º, n. 1 do C.P.P., direito subsidiário que é aplicável ao recurso de impugnação judicial, afirma que os actos 
processuais se praticam nos «dias úteis, às horas de expediente dos serviços de justiça e fora do período de férias judiciais». 
Só se exceptuam deste regime os actos previstos nas alíneas do n. 2 do preceito, os ditos actos urgentes. Não se prevê, 
portanto, que a mera interposição de um recurso de impugnação judicial seja um acto urgente nem há legislação especial 
que o considere. 
6 - Assim é irrelevante a circunstância de as entidades administrativas não gozarem de «férias judiciais». 

 
Ac. TRE de 20-01-2015 : Os processos relativos a crimes de violência doméstica assumem, todos eles, natureza urgente, 

independentemente de haver arguidos à sua ordem sujeitos a medidas de coação privativas de liberdade, e os prazos, que 
lhes dizem respeito, correm durante as férias judiciais. 

 
Ac. TRC de 17-12-2014 : I. Se a diligência processual é designada por despacho proferido fora do período das férias 

judiciais e agendada para o mesmo período, entendemos não haver dúvidas que é respeitada a regra do n.º 1 do art.103.º 
do C.P.P.. Dito de outro modo, o despacho proferido fora do período das férias judiciais só é regular, nos termos do art. 
103.º, n.º 1 do C.P.P., se designar a diligência fora do período das férias judiciais. 
II. Se a diligência processual é designada por despacho proferido fora do período das férias judiciais, mas é agendada para 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19950047.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19940566.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930384.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930213.html
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/193fa77886105590802568fc003b778f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/d3943d93c30fc48180257e54004bbc6e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/e7e8cf9fe9f3fa3980257de100582535?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/17bfc4dc759b68bd80257dc4004a7d9b?OpenDocument
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as férias judiciais, cremos que o despacho só observará a lei se ocorrer alguma das excepções de «urgência» tipificadas no 
n.º 2 do art.103.º do C.P.P.. 
III. Tem a natureza de urgente e a diligência pode ser agendada para férias judiciais dada a necessidade, premente, de 
reapreciação e eventual substituição das medidas coactivas a que os arguidos estavam sujeitos, uma vez que haviam sido 
confirmadas em 2.ª Instância as pesadas penas que lhe haviam sido aplicadas por crimes de homicídio qualificado e de 
profanação de cadáver, e a esta situação acresciam eventualmente os invocados sérios perigos de fuga, de continuação da 
actividade perigosa, de alarme social e de perturbação da ordem pública. 
 

Ac. TRC de 24-09-2014 Processo n.º 627/09.5PBCTB.C1: A Lei n.º 112/2009, de 16/9, ao consagrar no artigo 28.º, a 
natureza urgente dos processos por crime de violência doméstica e a aplicação do regime previsto no n.º 2 do artigo 103.º 
do Código de Processo Penal, quis que os prazos de atos processuais, nomeadamente a interposição de recurso, corressem 
em férias, como estipula o artigo 104.º, n.º 2 do Código de Processo Penal. 

 
6- Decisão do TR 
 

Decisão do TRL de 9-02-2011, proferida no âmbito do artº 405º do CPP, Proc.nº36/10.3GAPNI-A.L1, 9ª secção: I. Face ao 
despacho que considerou intempestivo o recurso interposto da sentença, não o admitindo, na presente reclamação o que 
está em causa é saber se o regime de prazos para actos processuais praticados no processo sumário se suspende, ou não, 
durante as férias judiciais. 
II. Não incidindo o recurso sobre a matéria de facto (prova gravada), o prazo normal de recurso da sentença é de 20 dias, 
contados sobre a data do depósito (artº 411º, n. 1, b), do CPP). 
III. Por seu turno, a contagem do prazo é feita de harmonia com as regras fixadas nos artºs 103º e 104º do CPP. 
IV. A alínea c), do n. 2, do artº 103º do CPP (antes da alteração introduzida pela Lei nº 26/2010, de 30/8, que, conforme o 
seu artº 5º, entrou em vigor 60 dias após a publicação) é expressa ao referir que «Os actos relativos a processos sumários e 
abreviados» constituem excepção à regra do n. 1 da norma (que estipula que «os actos processuais praticam-se nos dias 
úteis» e fora do período de férias judiciais), sendo que o n. 2, do artº 104º refere que «Correm em férias os prazos relativos a 
processos nos quais devam praticar-se os actos referidos nas alíneas a) a e) do nº2 desse mesmo nº2, do artigo anterior. 
V. O acto processual de interposição de recurso da sentença é acto que se insere no âmbito da previsão apontada na al. c, 
do n. 2, do artº 103º do CPP. 
VI. A lei não exceptuava a tramitação dos recursos como actos distintos dos processos em que se inserem, nem tão-pouco 
consagrava a previsão de que eles não deixavam de ter a natureza de urgentes, tal como atribuída aos actos processuais do 
processo. 
VII. Daqui se conclui que bem foi decidido - ao julgar-se o recurso extemporâneo, não o admitindo - pois que o recorrente 
não considerou, como devia, o prazo que igualmente decorreu durante as férias judicias da Páscoa. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 

 
Artigo 104.º 
Contagem dos prazos de actos processuais 
1 - Aplicam-se à contagem dos prazos para a prática de actos processuais as disposições da lei do 

processo civil. 
2 - Correm em férias os prazos relativos a processos nos quais devam praticar-se os actos referidos nas 

alíneas a) a e) do n.º 2 do artigo anterior. 
 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 104.º 
(Contagem dos prazos de actos processuais) 
1 - Aplicam-se à contagem dos prazos para a prática de actos processuais as disposições da lei do processo civil. 
2 - Correm em férias os prazos relativos a processos nos quais devam praticar-se os actos referidos no n.º 2 do artigo 
anterior. 

- DL n.º 317/95, de 28/11 
Artigo 104.º 
[...] 
2 - Correm em férias os prazos relativos a processos nos quais devam praticar-se os actos referidos no n.º 2 do artigo 
anterior, excepto quando tal possa redundar em prejuízo da defesa. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 104.º 
[...] 
2 - Correm em férias os prazos relativos a processos nos quais devam praticar-se os actos referidos nas alíneas a) e b) do 
n.º 2 do artigo anterior. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 104.º 
[...] 
2 - Correm em férias os prazos relativos a processos nos quais devam praticar-se os actos referidos nas alíneas a) a e) do 
n.º 2 do artigo anterior. 
 

2- Acórdãos do TC 
 

Ver notas ao art.º 103.º 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
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347/2002 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 287.º, n.º 1, 104.º e 4.º do CPP, no sentido de excluir a possibilidade 

da aplicação da dilação a um arguido estrangeiro sem advogado constituído em Portugal. 
Extracto da fundamentação: 
O acórdão parcialmente transcrito [acórdão do STJ nº 2/96, publicado no Diário da República, I Série-A, de 10 de Janeiro 

de 1996], após citar doutrina em que se apoia, conclui pela inexistência de prazos dilatórios, "mesmo em benefício de 
arguidos residentes em comarca diversa daquela onde pendam os respectivos processos": o novo Código de Processo Penal 
não prevê nem admite o benefício de prazos dilatórios, para essa solução apontando as linhas de força consubstanciadas 
na "modernidade", "celeridade" e "autonomia" que, na tese do aresto, reforçam a conclusão alcançada. 

[…] 
O prazo de vinte dias para requerer a abertura da instrução – para mais, nos termos simples utilizados (requereu-se a 

abertura da instrução por não se concordar com a acusação, acrescentando-se que não se compreende esta por a arguida 
não falar português e ter agido em conformidade com as instruções que a Polícia de Cascais lhe deu) – mostra-se adequado 
à prática de tal acto processual, revelando-se manifestamente excessivos os pretendidos cinquenta dias para a sua 
realização, a ocorrer no espaço da União Europeia. 

 
3- Acórdãos do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

3/2014 
Em processo penal, é admissível a remessa a juízo de peças processuais através de correio electrónico, nos termos do 

disposto no artigo 150.º, n.º 1, alínea d), e n.º 2, do Código de Processo Civil de 1961, na redacção do Decreto-Lei n.º 
324.º/2003, de 27.12, e na Portaria n.º 642.º/2004, de 16.06, aplicáveis conforme o disposto no artigo 4.º do CPP. 

DR 74, SÉRIE I, de 17-04-2014: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 
5/2012 
O Ministério Público, em processo penal, pode praticar acto processual nos três dias úteis seguintes ao termo do 

respectivo prazo, ao abrigo do disposto no artigo 145.º, n.º 5, do Código de Processo Civil, sem pagar multa ou emitir 
declaração a manifestar a intenção de praticar o acto naquele prazo. 

Extracto da fundamentação: 
O estatuto constitucional do Ministério Público a que fizemos referência, com destaque para as funções que lhe são 

cometidas no processo penal e a posição que nele assume do início ao fim, a par da natureza e estrutura deste processo, que 
segundo Figueiredo Dias[32], não é seguramente, sob qualquer perspectiva, um processo de partes, justificam o tratamento 
diferenciado que o legislador lhe confere no exercício do direito à prática de acto processual fora de prazo, 
independentemente de justo impedimento, sendo certo que as normas conjugadas dos artigos 145º, n.º 5, do Código de 
Processo Civil e 107º, n.º 5 e 522º, n.º 1, do Código de Processo Penal, ao permitirem ao Ministério Público o exercício 
daquele direito sem exigência de pagamento de multa ou de qualquer outro acto procedimental, à luz das considerações 
expostas, não violam o princípio da igualdade em qualquer das suas vertentes. A pretensa desigualdade resultante da 
isenção de multa de que beneficia o Ministério Público no exercício do direito à prática de acto fora do respectivo prazo é 
meramente formal, visto que não atinge os direitos processuais dos demais sujeitos, nem afecta o seu exercício ou a sua 
realização, tanto mais que a lei prevê a possibilidade de redução ou dispensa da multa nos casos de manifesta carência 
económica ou quando o respectivo montante se revele manifestamente desproporcionado (n.º 8 do artigo 145º do Código 
de Processo Civil), possibilidade que em processo penal, atentas as suas específicas finalidades, deve ser equacionada e 
admitida sem o rigor exigível em processo civil, particularmente no que concerne ao arguido, atenta a parte final do n.º 5 do 
artigo 107º do Código de Processo Penal, que manda aplicar o n.º 5 do artigo 145º do Código de Processo Civil, com as 
necessárias adaptações. 

Aliás, a verdade é que a assunção de posição contrária, exigindo ao Ministério Público a apresentação de declaração a 
manifestar a intenção de praticar o acto fora de prazo, acto processual, como assumem os seus próprios defensores, 
meramente simbólico, traduz-se na imposição de um procedimento inútil, redundante, visto que coloca o Ministério 
Público a declarar que vai praticar o próprio acto que está a praticar, para além de que se trata de uma exigência ilegal 
(uma vez que não prevista na lei), constituindo uma revisão do conteúdo da lei, sem qualquer apoio na sua letra, violadora 
do princípio constitucional da separação de poderes. 

DR 98, SÉRIE I, de 21-05-2012: Diário da República - Bases de Dados Juridicas 
(Acórdão do STJ de 18-04-2012, proc. n.º 667.º/08.1GAPTL.G1-A.S1, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a1cfca17693422aa80257a050059ac6e?OpenDocument) 
 
4/2012 
O prazo de seis meses para o exercício do direito de queixa, nos termos do artº 115º nº 1, do Código Penal, termina às 

24 horas do dia que corresponda, no sexto mês seguinte, ao dia em que o titular desse direito tiver tido conhecimento do 
facto e dos seus autores; mas, se nesse último mês não existir dia correspondente, o prazo finda às 24 horas do último dia 
desse mês. 

Extracto da fundamentação: 
O exercício do direito de queixa para ser tempestivo obedece a um prazo de apresentação, há um prazo legal para exercer 

o direito de queixa, sob pena de não ser tempestiva essa apresentação e, por conseguinte, não desencadear o andamento 
processual penal. 

[…] 
Em termos processuais, referiu o supra citado acórdão de fixação de jurisprudência nº 1/2011, a propósito de prazo: 
«Podemos definir prazo como o período de tempo a que a lei sujeita a prática válida de um determinado ato em juízo. 
[…] 
O prazo de exercício do direito de queixa, é de seis meses como decorre imediatamente do nº 1 do artº 115º do CPP, pois 

que o direito de queixa extingue-se no prazo de seis meses a contar da data em que o titular tiver tido conhecimento do 
facto e dos seus autores, ou a partir da morte do ofendido, ou da data em que ele se tiver tornado incapaz. 

Sobre a natureza do prazo para o exercício do direito de queixa, vem entendendo a doutrina, bem como a 
jurisprudência, que tem natureza substantiva, sendo um prazo de caducidade. 

Com efeito, não constitui prazo de natureza judicial uma vez que ainda não se iniciou a instância processual que da 
queixa depende, sendo esta como pressuposto positivo de punição, condição de procedibilidade, e por isso, o exercício do 
direito de queixa, um ato extrajudicial e extraprocesso, na dependência da vontade do titular legítimo. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020347.html
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/04/07400/0244002447.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/2014/04/07400/0244002447.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4bdd21a5fcd1420780257cad004a0e2c?OpenDocument
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2012/05/09800/0264002649.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09800/0264002649.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a1cfca17693422aa80257a050059ac6e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a1cfca17693422aa80257a050059ac6e?OpenDocument
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09800/0262402640.pdf
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O exercício do direito de queixa, não é pois um ato processual. 
Sendo de natureza substantiva, e, portanto não processual, não são as normas do Código de Processo Civil, porventura a 

coberto do disposto no artº 4º do CPP, que se aplicam à sua contagem, uma vez que as normas processuais civis apenas se 
aplicam à contagem dos atos processuais, como resulta do disposto no artigo 104º do CPP, ao determinar que: “Aplicam-se 
à contagem de atos processuais as disposições da lei do processo civil.» 

Neste sentido, e com referência ao disposto no artº115º nº 1 do CPP, se pode afirmar, como refere FIGUEIREDO DIAS “que 
se trata ali de um prazo de caducidade. O período de tempo decisivo para contagem deste prazo é pois aquele que medeia 
entre a tomada de conhecimento e a deposição da queixa, não entre a prática do facto e a tomada de conhecimento: este 
relevará só, nos termos gerais, para efeitos de prescrição do procedimento criminal. 

[…] 
A averiguação dos requisitos necessários ao exercício do direito de queixa tem de reportar-se ao momento da sua 

apresentação, como salienta PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE. [Comentário ao Código Penal,, p. 369, nota 10] 
[…] 
O artº 279º do C.C. dispõe sobre o cômputo do termo, da seguinte forma: 
«À fixação do termo são aplicáveis, em caso de dúvida, as seguintes regras: 
a) Se o termo se referir ao princípio, meio ou fim do mês, entende-se como tal, respetivamente, o primeiro dia, o dia 15 e 

o último dia do mês; se for fixado no princípio, meio ou fim do ano, entende-se, respetivamente, o primeiro dia do ano, o dia 
30 de junho e o dia 31 de dezembro; 

b) Na contagem de qualquer prazo não se inclui o dia, nem a hora, se o prazo for de horas, em que ocorrer o evento a 
partir do qual o prazo começa a correr; 

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina às 24 horas do dia que corresponda, 
dentro da última semana, mês ou ano, a essa data; mas, se no último mês não existir dia correspondente, o prazo finda no 
último dia desse mês; 

d) É havido, respetivamente, como prazo de uma ou duas semanas o designado por oito ou quinze dias, sendo havido 
como prazo de um ou dois dias o designado por 24 ou 48 horas; 

e) O prazo que termine em domingo ou dia feriado transfere-se para o primeiro dia útil; aos domingos e dias feriados são 
equiparadas as férias judiciais, se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juízo» 

Como referem Pires de Lima e Antunes Varela, em anotação ao vigente artº 279º do C.C.: [FERNANDO ANDRADE PIRES DE 
LIMA e JOSÈ DE MATOS ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, volume I, 2ª edição revista e atualizada, Coimbra Editora, 
Limitada, p. 238] 

«1. Os princípios contidos neste artigo são aplicáveis em caso de dúvida. São, portanto, de natureza supletiva e 
interpretativa. 

2. Tem especial interesse o disposto na alínea b), visto ter-se adotado o regime processual da contagem dos prazos (Cód. 
de Proc. Civil, art. 148.º, n.º 1), em prejuízo do sistema do Código Civil de 1867 (art. 562.°). Os prazos contam-se, portanto, 
agora, com mais um dia ou uma hora, conforme os casos. 

3. A doutrina da alínea c) harmoniza-se com as regras das alíneas anteriores. Assim, o prazo de uma semana que 
começou numa segunda-feira termina às 24 horas da segunda-feira seguinte, não se contando, portanto, o dia do início do 
prazo. O mesmo acontece com o prazo de meses ou anos.(…)» 

No sentido de interpretação exposta, do disposto no artº 279º d C.C. e, com referência ao dies ad quem, se vem 
pronunciando a nossa jurisprudência. da qual, disponível em www.dgsi.pt, se indicam, como exemplo, o Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça, de 07-07-2010; os Acórdãos do Tribunal Constitucional: n.º 542/2005; n.º 540/2005; n.º 
414/2004; n.º 404/99; os Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo: de 21-09-2011; de 23-08-2008; de 28-11-2007;de 
18-02-2004; o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 13-07-2011; o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 
19-01-2011; o Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 08-11-2005. 

Já o Acórdão de 28.05.1992, do Pleno da 1.ª Secção do Contencioso Administrativo, citado pelo Ministério Público em 
suas doutas alegações, referiu «[…] É certo que nada exclui, no caso da alínea c), a aplicação da regra da alínea b), mas 
certo é também que não é o intérprete que tem de fazer essa aplicação, uma vez que é o próprio preceito legal que dela 
parte ao dispor nos termos em que o faz, levando assim o intérprete a essa exclusão. […] Com efeito, a regra de contagem 
do prazo estabelecida na alínea c) assegura ao interessado o prazo que a lei lhe concede já com desprezo do dia em que 
ocorreu o evento a partir do qual esse prazo começou a correr. […] A regra da alínea b) do artigo 279º do Código Civil está 
contida na sua alínea c), não havendo, por isso, que aplicar autónoma e conjuntamente nos casos em que esta funcione, 
visto que, então, aquela funcionaria duas vezes, sem qualquer justificação»; 

De igual forma, escreveu-se no Acórdão n.º 404/2000, de 27 de setembro, do Tribunal Constitucional «segundo o 
recorrente haveria que contar o prazo de 2 meses de acordo com a alínea c) do artigo 279º do CC e, depois, como a alínea b) 
se aplica na contagem de qualquer prazo haveria que adicionar mais um dia, uma vez que na contagem de qualquer prazo 
não se inclui o dia em que ocorrer o evento. […]. Porém, um tal entendimento não colhe qualquer apoio na doutrina civilista 
ou na jurisprudência […] verifica-se assim que a regra de cálculo do prazo fixado em semanas, meses ou anos, estabelecida 
na alínea c) do artigo 279º do Código Civil, tem ínsita a que se estabelece na alínea b) do mesmo preceito, não havendo, por 
isso, que fazer preceder o seu funcionamento da prévia aplicação desta alínea b)[…]». 

[…] 
O termo final do prazo de 6 meses constante do artº 115º nº 1 do CP, encontra-se de harmonia com a contagem da alínea 

c) do Código Civil, - a qual já engloba a da alínea b) do mesmo artigo – de forma a que o direito de queixa extingue-se às 24 
horas do dia correspondente no sexto mês (último mês) ao dia em que o titular do direito de queixa tiver tido 
conhecimento do facto e dos seus autores. 

Por isso, como doutamente observa o Digníssimo Magistrado do Ministério Público em suas doutas alegações: “Neste 
quadro e dimensão normativa, não pode deixar de concluir-se que, também na contagem do prazo, de 6 meses, para o 
exercício do direito de queixa, o seu termo final, o dies ad quem, verifica-se às 24 horas do dia que, no sexto mês 
subsequente, corresponda ao próprio dia em que o respetivo titular tiver tido conhecimento do facto e do seu autor, que não 
no dia seguinte àquele.» 

DR 98, SÉRIE I, de 21-05-2012: Diário da República - Base de Dados Juridicas 
 
2/2011 
Em face das disposições conjugadas dos artigos 48.º a 53.º e 401.º do CPP, o Ministério Público não tem interesse em 

agir para recorrer de decisões concordantes com a sua posição anteriormente assumida no processo. 
DR 19, SÉRIE I, de 27-01-2011: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 
1/2001 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09800/0262402640.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a953d1f5f66312b280257a0500576171?OpenDocument&Highlight=0,148%2F07.0TAMBR.P1-B.S1%20
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2011/01/01900/0057000583.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/01900/0057000583.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0a5f4cb6a6d8ec9d802578230035bc9d?OpenDocument&Highlight=0,287%2F99.0TABJA-B.E1-A.S1
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2001/04/093A00/23202325.pdf
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Como em processo penal, também em processo contra-ordenacional vale como data da apresentação da impugnação 
judicial a da efectivação do registo postal da remessa do respectivo requerimento à autoridade administrativa que tiver 
aplicado a coima - artigos 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 433.º/82, de 27 de Outubro, 4.º do CPP e 150.º, n.º 1, do Código de 
Processo Civil e Assento do Supremo Tribunal de Justiça n.º 2/2000, de 7 de Fevereiro. 

DR 93, SÉRIE I-A, de 20-04-2001 
 
2/2000 
O n.º 1 do artigo 150.º do CPC é aplicável em processo penal por força do artigo 4.º do CPP. 
DR 31, SÉRIE I-A, de 07-02-2000 
Nota: vale como data do acto processual a da efectivação do respectivo registo postal. 
 
2/1996 
A disciplina autónoma do processo penal em matéria de prazos prescinde da figura da dilação, pelo que a abertura da 

instrução tem de ser requerida no prazo, peremptório, de cinco dias, previsto no n.º 1 do artigo 287.º do CPP. 
Assente, para nós, que o novo Código de Processo Penal não prevê nem admite o benefício de prazos dilatórios, o que 

parece resultar da interpretação conjugada dos vários seus artigos […], de acordo com as regras irradiantes do artigo 9.º do 
Código Civil. 

Será ainda de dizer, a propósito, que tal entendimento não briga, de modo intolerável, com o princípio constitucional de 
se assegurarem, ao arguido, todas as garantias de defesa, em particular quando esteja em causa, como na hipótese dos 
autos, requerimento para abertura da instrução (citado artigo 287.º, n.º 1), mesmo que o visado resida em lugar muito 
afastado da comarca onde corre o processo. 

Na verdade, e desde logo porque a apresentação do requerimento em tribunal não exige a comparência nele do arguido, 
bastará que contacte o seu defensor, constituído ou nomeado, o que é praticável em poucos minutos ou escassas horas 
através dos meios de comunicação rápida e eficaz, hoje espalhados por todo o território nacional, mesmo nas mais 
recônditas estações dos CTT. 

DR I, de 10-01-1996: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas  
 
5/1995 
O disposto nos artigos 103.º, n.º 2, alínea a), e 104.º, n.º 2, do CPP não é aplicável ao recurso interposto em processo à 

ordem do qual inexistem arguidos presos, ainda que o recorrente esteja preso à ordem de outro processo. 
DR I, de 14-12-1995: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
 

4- Acórdão do STJ 
 

1. O prazo para o denunciante com a faculdade de se constituir assistente requerer a abertura de instrução é de 20 dias a 
contar da comunicação do despacho de arquivamento do inquérito, devendo também nesse prazo ser requerida a 
constituição como assistente. 

2. Tal prazo é peremptório, como se decidiu no Acórdão de Fixação de Jurisprudência n.º 2/96, de 6/12/95, publicado no 
DR 1.ª S/A de 10-01-96, que conserva actualidade, não obstante o prazo ser agora de 20 dias e poder ser excepcionalmente 
prorrogado, nos termos do art.º 107.º, n.º 6.º do CPP. 

3. Esse prazo não pode sofrer dilação, nomeadamente por força de requerimento que o denunciante com a faculdade de 
se constituir assistente tenha dirigido ao representante do Ministério Público que arquivou o inquérito para correcção de 
erros que o despacho contenha. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 20-01-2011, proc. n.º 19-09.6YGLSB.S2, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/56961f050fb10c088025781f00517c4f?OpenDocument) 

 
5- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRE de 20-01-2015 : Os processos relativos a crimes de violência doméstica assumem, todos eles, natureza urgente, 
independentemente de haver arguidos à sua ordem sujeitos a medidas de coação privativas de liberdade, e os prazos, que 
lhes dizem respeito, correm durante as férias judiciais. 

 
Ac. TRC de 24-09-2014 Processo n.º 627/09.5PBCTB.C1: A Lei n.º 112/2009, de 16/9, ao consagrar no artigo 28.º, a 

natureza urgente dos processos por crime de violência doméstica e a aplicação do regime previsto no n.º 2 do artigo 103.º 
do Código de Processo Penal, quis que os prazos de atos processuais, nomeadamente a interposição de recurso, corressem 
em férias, como estipula o artigo 104.º, n.º 2 do Código de Processo Penal. 

 
6- Decisão do TR 
 

Decisão Sumária do TRC de 18-04-2012 : O disposto no n.º 2, do art.º 104º, do C. Proc. Penal, sobre a contagem dos 
prazos de actos processuais («Correm em férias os prazos»), aplica-se aos processos por crime de violência doméstica, por 
força da remissão do art.º 28º, n.º 2, da Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro. 

 
Artigo 105.º 
Prazo e seu excesso 
1 - Salvo disposição legal em contrário, é de 10 dias o prazo para a prática de qualquer acto 

processual. 
2 - Salvo disposição legal em contrário, os despachos ou promoções de mero expediente, bem como 

os considerados urgentes, devem ser proferidos no prazo máximo de dois dias. 
3 - Decorridos três meses sobre o termo do prazo fixado para a prática de ato próprio do juiz ou do 

Ministério Público sem que o mesmo tenha sido praticado, devem o juiz ou o magistrado do Ministério 
Público consignar a concreta razão da inobservância do prazo. 

https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2000/02/031A00/04680471.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/01/008A00/00440049.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/01/008A00/00440049.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/efee15c03ac4e07280256b57003f171c?OpenDocument&Highlight=0,046249
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/12/287A00/78777879.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/12/287A00/78777879.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fed5384b341614498025742f0047cd55?OpenDocument&Highlight=0,047599
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/56961f050fb10c088025781f00517c4f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/e7e8cf9fe9f3fa3980257de100582535?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/3ef16820a8a77b9b80257d620036510e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/7ada2a3db2decb31802579f300377ed8?OpenDocument
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4 - A secretaria remete, mensalmente, ao presidente do tribunal de comarca e ao magistrado do 
Ministério Público coordenador de comarca informação discriminada dos casos em que se mostrem 
decorridos três meses sobre o termo do prazo fixado para a prática de ato próprio do juiz ou do 
Ministério Público, respetivamente, acompanhada da exposição das razões que determinaram os 
atrasos, ainda que o ato tenha sido entretanto praticado, incumbindo ao presidente do tribunal de 
comarca e ao magistrado do Ministério Público coordenador de comarca, no prazo de 10 dias contado 
da data de receção, remeter o expediente à entidade com competência disciplinar. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 105.º 
(Prazo e seu excesso) 
1 - Salvo disposição legal em contrário, é de cinco dias o prazo para a prática de qualquer acto processual. 
2 - As secretarias organizam mensalmente rol dos casos em que os prazos se mostrarem excedidos e entregam-no ao 
presidente do tribunal e ao Ministério Público. Estes, no prazo de dez dias, contado da data da recepção, enviam o rol à 
entidade com competência disciplinar, acompanhado da exposição das razões que determinaram os atrasos, ainda que o 
acto haja sido entretanto praticado. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08  
Artigo 105.º 
[...] 
1 - Salvo disposição legal em contrário, é de 10 dias o prazo para a prática de qualquer acto processual. 
2 -... 

- Lei n.º 27/2015, de 14/04  
Artigo 105.º 
[...] 
2 - Salvo disposição legal em contrário, os despachos ou promoções de mero expediente, bem como os considerados 
urgentes, devem ser proferidos no prazo máximo de dois dias. 
3 - Decorridos três meses sobre o termo do prazo fixado para a prática de ato próprio do juiz ou do Ministério Público sem 
que o mesmo tenha sido praticado, devem o juiz ou o magistrado do Ministério Público consignar a concreta razão da 
inobservância do prazo. 
4 - A secretaria remete, mensalmente, ao presidente do tribunal de comarca e ao magistrado do Ministério Público 
coordenador de comarca informação discriminada dos casos em que se mostrem decorridos três meses sobre o termo do 
prazo fixado para a prática de ato próprio do juiz ou do Ministério Público, respetivamente, acompanhada da exposição 
das razões que determinaram os atrasos, ainda que o ato tenha sido entretanto praticado, incumbindo ao presidente do 
tribunal de comarca e ao magistrado do Ministério Público coordenador de comarca, no prazo de 10 dias contado da data 
de receção, remeter o expediente à entidade com competência disciplinar. 
 

2- Acórdão do TC 
 

411/2002 
Julga inconstitucional, por violação do disposto no art.º 32.º, 1, da Constituição, a norma constante do art.º 105.º do 

CPP, na interpretação segundo a qual abrange a arguição de nulidade respeitante a escutas telefónicas ocorrida durante o 
inquérito. 

Extracto da fundamentação: 
[…] impor ao arguido um encurtamento do prazo para a arguição de eventual nulidade decorrente da violação do 

formalismo na realização de escutas telefónicas efectuadas no inquérito, para 10 dias, representa, como se demonstrará, 
um ónus excessivo e desproporcionado das garantias de defesa do arguido consagradas no artigo 32º, n.º1, da Constituição. 

Em primeiro lugar, porque tal encurtamento do prazo normalmente implicará a necessidade de apresentação de 
requerimento diverso do requerimento para abertura da instrução, precisamente destinado a arguir a nulidade verificada. 
Tal necessidade de apresentação de requerimento diverso não cumpre qualquer função útil, atendendo a que, pelo menos 
nos casos em que o conhecimento da nulidade só ocorre com a notificação da acusação (como se admite ter sucedido no 
caso sub judice), será apenas na fase da instrução que o juiz irá decidir a arguição da nulidade: no mesmo momento, pois, 
em que conhecerá das restantes nulidades enunciadas no artigo 120º, n.º 3, alínea c), do CPP. 

Não cumpre, assim, qualquer função útil – designadamente, a de obrigar o juiz a pronunciar-se sobre a nulidade alegada 
em momento anterior àquele em que conhece das restantes nulidades arguidas no requerimento de abertura da instrução – 
o encurtamento do prazo para a arguição de eventual nulidade decorrente da violação do formalismo na realização de 
escutas telefónicas, redundando na mera exigência de apresentação de uma nova peça processual. Ainda que se considere 
que tal exigência não é de cumprimento materialmente impossível, não se vê por que motivo não há-de admitir-se a 
dedução da referida nulidade na mesma peça processual em que as restantes são deduzidas e se onera o arguido com a 
apresentação de mais uma peça processual. 

Em segundo lugar, a aplicação do prazo geral de 10 dias à dedução de nulidades decorrentes da violação do formalismo 
na realização de escutas telefónicas efectuadas no inquérito significa a desconsideração de tais nulidades relativamente às 
demais nulidades referenciadas no artigo 120º, n.º 3, alínea c), do CPP. Assim, por exemplo, a insuficiência do inquérito 
poderia ser arguida no requerimento para abertura da instrução, mas já não o poderiam ser aquelas nulidades, sendo certo, 
por um lado, que a insuficiência do inquérito pode vir a resultar da anulação de operações de escutas realizadas e, por outro 
lado, que o artigo 32º, n.º 8, da Constituição comina expressamente com a nulidade a abusiva intromissão nas 
telecomunicações. 

 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020411.html
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3- Acórdãos do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

Ver notas ao art.º 104.º 
 
13/2014 
A nulidade prevista no artigo 363.º do CPP deve ser arguida perante o tribunal da 1.ª instância, em requerimento 

autónomo, no prazo geral de 10 dias, a contar da data da sessão da audiência em que tiver ocorrido a omissão da 
documentação ou a deficiente documentação das declarações orais, acrescido do período de tempo que mediar entre o 
requerimento da cópia da gravação, acompanhado do necessário suporte técnico, e a efectiva satisfação desse pedido pelo 
funcionário, nos termos do n.º 3 do artigo 101.º do mesmo diploma, sob pena de dever considerar-se sanada. 

DR 183, SÉRIE I, de 23-09-2014: Diário da República - Bases de Dados Jurídicas 
Nota: ver nota ao art.º 101.º 
 

4- Acórdãos do STJ 
 

O requerimento de declaração de impedimento deve ser apresentado no prazo de 10 dias (cf. art.º 105.º, n.º 1, do CPP) 
a contar do conhecimento por parte do sujeito requerente do facto que fundamenta o pedido de impedimento ou a contar 
do momento em que foi admitido a intervir no processo (cf. art.º 41.º, n.º 2, do CPP), caso esse facto tenha ocorrido em 
momento anterior ou seja contemporâneo da intervenção processual do requerente. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 07-01-2010, proc. n.º 08P4028, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b4d73e900cfc421c802576f0004ccff3?OpenDocument) 

 
I - Se o relator na Relação, no exame preliminar, decide denegar, rejeitando o recurso, a impetrada suspensão da 

execução da pena de prisão em que o arguido foi condenado – optando, tal como a lei consente, por socorrer-se da nova 
fórmula decisória introduzida pela Lei 48/2007, de 29-08, proferindo decisão sumária, ao abrigo dos arts. 417.º, n.º 6, e 
420.º, n.º 1, al. a), do CPP, ao invés de levar o processo à conferência –, não faz sentido chamar à colação o art.º 400.º, n.º 
1, al. a), do mesmo diploma legal para justificar a recorribilidade de tal decisão. 

II - A única forma de impugnação da decisão sumária é, como hoje claramente resulta da lei e antes da doutrina e da 
jurisprudência, a reclamação para a conferência, a apresentar no prazo geral de 10 dias, nos termos do art.º 105.º, n.º 1, do 
CPP. 

III - A recorribilidade só se colocará então após a prolação de acórdão em conferência. 
IV - Conclui-se assim que o recurso é de rejeitar por inadmissibilidade legal (art.º 420.º, n.º 1, al. b), do CPP), sendo certo 

que a circunstância de o recurso ter sido admitido não constitui obstáculo a esta solução, já que a decisão de admissão não 
vincula o tribunal superior (art.º 414.º, n.º 3, do CPP). 

(Acórdão do STJ de 28-05-2008, proc. n.º 08P1407, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/897252b44ce33fc68025746b00390acf?OpenDocument) 

 
5- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRE de 17-03-2015 : Nas decisões judiciais não impugnáveis por via de recurso o trânsito em julgado verifica-se 
findo o prazo de dez dias para arguição de nulidades ou apresentação de pedido de reforma (correcção) ou de aclaração, 
por aplicação subsidiária do art.º 677º (art.º 628º do novo diploma) do CPC de 1961, «ex vi» do art. 4º, do Código de 
Processo Penal e em atenção ao prazo-regra fixado no n.º 1 do art. 105.º do Código de Processo Penal. 

 
Ac. TRP de 26-02-2014 : A nulidade decorrente da deficiente gravação dos depoimentos prestados em audiência pode 

ser arguida no prazo para o recurso da decisão da matéria de facto a que são relativos esses depoimentos, quando se 
pretende a reapreciação da prova gravada. 

Nota: ver o Ac. do STJ 13/2014. 
 
I.º Com a nova redacção do art.º 363, do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei n.º 48/07, de 29Ago., caducou a 

jurisprudência fixada pelo S.T.J. no Acórdão 5/2002 (D.R., I Série-A, de 17Julho02), entendendo-se que a falta ou ausência 
de documentação, assim como a deficiência de documentação, constitui nulidade sanável e dependente de arguição; 

II.º Essa arguição deverá ser feita por meio de requerimento formulado perante o tribunal de 1.ª instância, dentro do 
prazo legal previsto no art.º 105, n.º 1, do C.P.P., mantendo-se actual o postulado «dos despachos recorre-se, contra as 
nulidades reclama-se», isto sem prejuízo do que se prevê no artigo 410, n.º 3, do C.P.P; 

III.º No caso de o tribunal não proceder, pura e simplesmente, à documentação da prova, a nulidade respectiva deve ser 
arguida pelo interessado no próprio acto – até ao termo da audiência ou da sessão da audiência, onde ocorrer -, nos termos 
do disposto no artigo 120, n.º 1 e 3, alínea a), do C.P.P., por se tratar de omissão que é pública e patente; 

IV.º Nos casos em que, tendo sido feita a gravação das declarações e depoimentos, nada ficou gravado ou ficou gravado 
de forma tão deficiente que torna imperceptível o sentido das declarações, afectando de forma relevante o recurso da 
matéria de facto, só quando se procede, posteriormente, à análise das gravações é que a deficiência poderá ser detectada, 
iniciando-se o referido prazo de dez dias no dia em que os suportes técnicos com o registo das gravações ficam à disposição 
do sujeito processual interessado; 

(Acórdão do TRL, de 24-01-2012, proc. n.º 143/11.5PGLRS.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b9a0012961e9b594802579990044b92f?OpenDocument
) 

 
I – Sendo inaudível a gravação das declarações prestadas em audiência pelo arguido e pela assistente ocorre uma 

situação equiparável à omissão de documentação das declarações orais e, por conseguinte, uma nulidade sanável com o 
regime de arguição e sanação previsto nos arts. 105.º, n.º 1, 120.º, n.º 1 e 121.º do Código de Processo Penal. 

II – O entendimento de que o início do prazo de arguição dessa nulidade se conta a partir da audiência acrescido do 
tempo que mediou entre a entrega do suporte técnico pelo interessado ao funcionário, e a entrega da cópia do suporte 
técnico ao mesmo interessado, com a particularidade de, se a audiência tiver várias sessões, o prazo se contar a partir de 
cada uma delas afigura-se desproporcionado. 

III – É que dele decorre dele decorre a imposição a todo e qualquer interveniente processual do controlo da qualidade da 
gravação das declarações, ainda antes de conhecer sequer o sentido da decisão e portanto, ainda antes de saber se 
pretende e tem ou não legitimidade para recorrer, quando é ao Estado a quem cabe assegurar os meios técnicos 

https://dre.pt/application/file/57320882
https://dre.pt/application/file/57320882
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f406f462c211a43680257d0e004aa9f9?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b4d73e900cfc421c802576f0004ccff3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/897252b44ce33fc68025746b00390acf?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/9bd2eaa0f44f2f2c80257e22003ce322?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/3723f9520f01d8a580257c9900339ffa?OpenDocument
https://dre.pt/application/file/57320882
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b9a0012961e9b594802579990044b92f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b9a0012961e9b594802579990044b92f?OpenDocument
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necessários e aos seus funcionários a quem cabe o controlo das respectivas operações. A isto acresce que os intervenientes 
processuais não dispõem de meios para, na audiência e até ao seu termo, procederem à verificação da gravação. E o que é 
expectável para o cidadão medianamente diligente, é que o Estado e os seus agentes cumpram de forma competente as 
incumbências que a lei põe a seu cargo. 

IV - Nos casos em que tendo sido feita a gravação das declarações orais, nada ficou de facto gravado ou, ficou gravado de 
forma tão deficiente que torna imperceptível o sentido das declarações, afectando de forma relevante o recurso da matéria 
de facto, deve entender-se que o prazo para a arguição da nulidade é precisamente, o prazo para a apresentação da 
motivação do recurso. Com efeito, cabendo a cada interveniente processual eleger a forma como pretende exercitar os 
seus direitos, não podem estabelecer-se balizas, que a lei, aliás, não contempla, a observar na audição dos suportes 
magnéticos quando pretenda recorrer de facto. Esta audição pode, no limite, ter lugar no último dia do prazo para a 
apresentação da motivação, sem que possa afirmar-se a existência de conduta negligente. 

(Acórdão do TRL, de 15-06-2010, proc. n.º 5244/06.9TACSC.L1-5, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a212178c06dcf5c48025777a0030b47f?OpenDocument) 

Nota: ver o Ac. do STJ 13/2014. 
 
I - Relativamente à constituição de assistente não pode quem deseje assumir esse estatuto beneficiar, para pagamento 

da respectiva taxa, da aplicação subsidiária do art.º 80.º n.º 2 CCJ. 
II - O prazo para pagamento da taxa de justiça devida pela constituição de assistente é o prazo geral de 10 dias estipulado 

no art.º 105.º, n.º 1 CPP. 
III - Se é certo que o não pagamento atempado da taxa de justiça devida pela constituição de assistente não preclude a 

possibilidade de renovação de tal pedido, não é menos certo que tal só pode suceder validamente dentro dos limites 
temporais fixados na Lei e, designadamente, para requerer abertura de instrução, no prazo de 20 dias previsto no art.º 
287.º, n.º 1 CPP. 

(Acórdão do TRL, de 29-05-2003, proc. n.º 0026829, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/80ee0db07143be4980256da3002e0483?OpenDocumen
t) 

 

Artigo 106.º 
Prazo para termos e mandados 
1 - Os funcionários de justiça lavram os termos do processo e passam os mandados no prazo de dois 

dias. 
2 - O disposto no número anterior não se aplica quando neste Código se estabelecer prazo diferente, 

nem quando houver arguidos detidos ou presos e o prazo ali fixado afectar o tempo de privação da 
liberdade; neste último caso os actos são praticados imediatamente e com preferência sobre qualquer 
outro serviço. 

 
Artigo 107.º 
Renúncia ao decurso e prática de acto fora do prazo 
1 - A pessoa em benefício da qual um prazo for estabelecido pode renunciar ao seu decurso, mediante 

requerimento endereçado à autoridade judiciária que dirigir a fase do processo a que o acto respeitar, a 
qual o despacha em vinte e quatro horas. 

2 - Os actos processuais só podem ser praticados fora dos prazos estabelecidos por lei, por despacho 
da autoridade referida no número anterior, a requerimento do interessado e ouvidos os outros sujeitos 
processuais a quem o caso respeitar, desde que se prove justo impedimento. 

3 - O requerimento referido no número anterior é apresentado no prazo de três dias, contado do 
termo do prazo legalmente fixado ou da cessação do impedimento. 

4 - A autoridade que defira a prática de acto fora do prazo procede, na medida do possível, à 
renovação dos actos aos quais o interessado teria o direito de assistir. 

5 - Independentemente do justo impedimento, pode o acto ser praticado no prazo, nos termos e com 
as mesmas consequências que em processo civil, com as necessárias adaptações. 

6 - Quando o procedimento se revelar de excepcional complexidade, nos termos da parte final do n.º 
3 do artigo 215.º, o juiz, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do arguido ou das partes 
civis, pode prorrogar os prazos previstos nos artigos 78.º, 287.º e 315.º e nos n.os 1 e 3 do artigo 411.º, 
até ao limite máximo de 30 dias. 

 
Notas: 
 
1- Redacção originária e alterações 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 107.º 
(Renúncia ao decurso e prática de acto fora do prazo) 
1 - A pessoa em benefício da qual um prazo for estabelecido pode renunciar ao seu decurso, mediante requerimento 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a212178c06dcf5c48025777a0030b47f?OpenDocument
https://dre.pt/application/file/57320882
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/80ee0db07143be4980256da3002e0483?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/80ee0db07143be4980256da3002e0483?OpenDocument
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endereçado à autoridade judiciária que dirigir a fase do processo a que o acto respeitar, a qual o despacha em 24 horas. 
2 - Os actos processuais só podem ser praticados fora dos prazos estabelecidos por lei, por despacho da autoridade 
referida no número anterior, a requerimento do interessado e ouvidos os outros sujeitos processuais a quem o caso 
respeitar, desde que se prove justo impedimento. 
3 - O requerimento referido no número anterior é apresentado no prazo de três dias, contado do termo do prazo 
legalmente fixado ou da cessação do impedimento. 
4 - A autoridade que defira a prática de acto fora do prazo procede, na medida do possível, à renovação dos actos aos 
quais o interessado teria o direito de assistir. 

- DL n.º 317/95, de 28/11 
Artigo 107.º 
[...] 
5 - Independentemente do justo impedimento, pode o acto ser praticado, no prazo, nos termos e com as mesmas 
consequências que em processo civil, com as necessárias adaptações. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08 
Artigo 107.º 
[...] 
6 - Quando o procedimento se revelar de excepcional complexidade, nos termos do artigo 215.º, n.º 3, parte final, o juiz, a 
requerimento do assistente, do arguido ou das partes civis, pode prorrogar os prazos previstos nos artigos 78.º, 287.º e 
315.º, até ao limite máximo de 20 dias. 

- Lei n.º 48/2007, de 29/08 
Artigo 107.º 
[...] 
6 - Quando o procedimento se revelar de excepcional complexidade, nos termos da parte final do n.º 3 do artigo 215.º, o 
juiz, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do arguido ou das partes civis, pode prorrogar os prazos 
previstos nos artigos 78.º, 287.º e 315.º e nos n.ºs 1 e 3 do artigo 411.º, até ao limite máximo de 30 dias. 
 

2- Acórdãos do TC 
 

181/2014 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 107.º, n.º 6, do CPP, interpretado no sentido de que se limita a permitir a 

prorrogação do prazo de recurso de 20 para 30 dias e que, mesmo havendo impugnação da matéria de facto, o prazo não 
pode exceder os 30 dias. 

Extracto da fundamentação: 
[…] está em causa prazo de interposição do recurso da decisão sobre matéria de facto que o legislador, sem que isso 

configurasse uma exigência constitucional, optou por elevar para 30 dias (artigo 411.º, n.º 4, do CPP, na redação aplicável), 
reconhecendo que o recurso da decisão que tenha por objeto a reapreciação da prova gravada implica maior esforço de 
análise e alegação. A disposição configura uma prorrogação ope legis do prazo geral de recurso (que a lei fixa em 20 dias), 
por ponderação das especificidades do respetivo objeto e da necessidade de assegurar ao arguido, em face delas, as 
condições de tempo necessárias ao efetivo exercício do direito de ver reapreciada por uma instância superior a sentença 
condenatória quando o recurso tenha incidência sobre a prova produzida. 

Ao contrário, a prorrogação do prazo de recurso até ao limite máximo de 30 dias, nos termos do artigo 107º, n.º 6, em 
virtude da excecional complexidade do processo, é determinada por despacho judicial e depende de requerimento do 
Ministério Público, do assistente, do arguido ou das partes civis. Neste caso, o alargamento do prazo de recurso de 20 para 
30 dias não é automático e está antes sujeito ao princípio do pedido (cf., no sentido da não inconstitucionalidade dessa 
exigência processual, Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 614/2012), o que significa que cabe ao juiz verificar, em cada 
caso, se a especial complexidade do processo, nomeadamente, por virtude do número de arguidos ou de ofendidos ou do 
caráter altamente organizado do crime (artigo 215º, n.º 3, do CPP) cria dificuldades acrescidas para a posição dos sujeitos 
processuais tornando justificável a ampliação do prazo de recurso. 

Estamos assim perante dois diferentes mecanismos de prorrogação do prazo do recurso, que não se complementam, e 
que poderão beneficiar diferentes sujeitos processuais. 

Em face do regime legal, nenhuma razão de constitucionalidade fundada nas garantias de defesa do arguido e no direito 
do recurso justifica que a prorrogação do prazo com base na especial complexidade do processo, por iniciativa de uma das 
partes, se deva projetar automaticamente na ampliação do prazo de recurso que se destine à reapreciação da prova 
gravada, quando este prazo foi já especialmente prorrogado, por efeito da lei, em razão do objeto do recurso. 

Com efeito, o recorrente que pretenda impugnar a decisão condenatória através da reapreciação da prova gravada 
dispõe já de um prazo suficientemente lato, que corresponde ao prazo máximo admissível; e não é o facto de um outro 
interveniente ter requerido, no interesse próprio, a ampliação do prazo geral de recurso com base num outro fundamento, 
que poderá provocar um agravamento da posição processual daquele outro recorrente, em termos de o prazo legalmente 
definido e já ampliado deixar de oferecer as suficientes garantias de defesa. 

 
3/2013 
Julga inconstitucional, por violação dos princípios da segurança jurídica e da tutela da confiança consagrados no artigo 

2.º da Constituição e das garantias de defesa em processo penal consagradas no artigo 32.º, n.º 1, da Constituição, a norma 
do artigo 107.º, n.º 6, conjugada com as normas do artigo 411.º, n.ºs 1, 2, 3 e 4, todas do CPP, interpretadas no sentido de 
que um tribunal superior pode julgar extemporâneo um recurso interposto nos termos de prazo fixado por despacho 
anterior não recorrido. 

Extracto da fundamentação: 
Especial importância para o caso dos autos tem, pela sua similitude com o presente caso o acórdão n.º 44/2004, pois 

também aí a questão de constitucionalidade suscitada se prendia com a aferição, por tribunal superior, da tempestividade 
de recurso em matéria penal, pondo em crise decisão precedente proferida em primeira instância quanto à prorrogação de 
prazo processual para interposição de recurso (assim constituindo o direito de intervenção processual dos arguidos) que não 
tenha sido objecto de impugnação. 

[…] 
Foram então julgados inconstitucionais os artigos 411º, nº 1, e 420º, nº 1, do Código de Processo Penal, na interpretação 

segundo a qual tais normas permitiriam a destruição dos efeitos anteriormente produzidos de uma decisão não impugnada 
da primeira instância quanto à prorrogação do prazo de recurso, por violação dos princípios da segurança jurídica e da 
confiança e das garantias de defesa consagrados, respectivamente, nos artigos 2º e 32º, nº 1, da Constituição. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140181.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130003.html
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[…] 
Esta linha de entendimento encontra-se também presente no Acórdão nº 39/2004, em que se analisa um “[...] processo 

em que a interrupção do prazo do recurso, declarada por decisão do tribunal a quo, seja considerada inválida pelo tribunal 
ad quem, mesmo quando os restantes intervenientes processuais se conformaram com tal interpretação, nenhum deles 
reagindo contra esse despacho, o direito de recurso antes reconhecido por decisão judicial em certos termos – num certo 
prazo que restava – vem a ser praticamente inutilizado pelo tribunal ad quem, sendo frustrada a confiança legítima 
depositada pelo recorrente na anterior decisão do tribunal a quo, contra a qual nenhum outro sujeito processual reagiu”. 

Como se pode ler nesse aresto, “ o que se tem de concluir é que a interpretação do artigo 420º, n.º 1, do Código de 
Processo Penal em apreciação, ao levar a considerar como intempestivo o recurso interposto dentro do prazo fixado por 
despacho do tribunal a quo, apesar de este não ter sido impugnado, afronta directamente o n.º 1 do artigo 32º da 
Constituição da República, ofende os princípios da segurança e certeza jurídicas, e retira ao processo aqui em causa as 
características de um due process of law”. 

[…] 
No Acórdão n.º 159/2004 entendeu-se ferida de inconstitucionalidade uma interpretação normativa de tribunal superior 

que reviu decisão do tribunal de primeira instância a qual assentava nos seguintes considerandos: “importa sublinhar que o 
arguido solicitou, no dia 28-03-2002 (ou seja, no decurso do referido prazo de interposição do recurso), a substituição do 
defensor que lhe havia sido oficiosamente nomeado, por forma a impugnar o acórdão que o condenou, afirmando que a 
então defensora oficiosa se recusava a satisfazer a sua pretensão (de recorrer). 

Deferindo-se tal requerimento do arguido, veio a ser-lhe nomeada nova defensora oficiosa, por despacho de fls. 411, 
notificado a esta (incluindo o acórdão proferido) no dia 16-05-2002. 

Ora, não obstante o teor do art. 66°, n.° 4, do C.P.P., afigura-se-nos que, in casu, e atentos os motivos invocados pelo 
arguido como fundamento do seu requerimento de substituição de defensor oficioso, se deverá contar o prazo de 
interposição do recurso a partir da notificação da defensora oficiosa operada no dia 16-05-2002. Só assim se salvaguardará, 
na nossa opinião, o direito de recorrer do arguido, o qual merece protecção constitucional (art. 32°, n.° 1, da C.R.P.).” 

Concluiu o Tribunal Constitucional que “havendo recusa de um (concreto) defensor em interpor recurso de uma decisão – 
e não esquecendo que ‘o defensor exerce os direitos que a lei reconhece ao arguido’ (artigo 63.º, n.º 1, do Código de 
Processo Penal), não se vê por que deixar o arguido à mercê de tal posição – que, inclusivé, poderá configurar-se 
completamente infundamentada. Em tal circunstância e sindicada a existência de justa causa, a tutela constitucional das 
efectivas garantias de defesa dos arguidos não só deve abranger a possibilidade de o arguido ser assistido por um novo 
defensor, como também permitir que este possa, ainda em tempo, praticar, em concreto, o acto – interposição do recurso – 
que deu causa à justa substituição. 

Pelo que, a norma resultante da interpretação conjugada dos artigos 66.º, n.º 4, e 411.º, n.º 1, do Código de Processo 
Penal, segundo a qual o prazo para interposição do recurso, de 15 dias, se conta ininterruptamente a partir da data do 
depósito da decisão na Secretaria, mesmo no caso de recusa de interposição do recurso por parte do defensor oficioso 
nomeado, cuja substituição foi requerida, é inconstitucional por violação do disposto no artigo 32.º, n.º 1, da Constituição 
da República Portuguesa.”. 

Também próximo do caso que nos ocupa, dirigiu-se o julgamento de inconstitucionalidade proferido no Acórdão nº 
722/2004 à norma do artigo 414º, n.º 3, do Código de Processo Penal, “na interpretação segundo a qual é permitida a 
destruição, pelo tribunal superior, de efeitos anteriormente produzidos por uma decisão não impugnada da primeira 
instância que declarou ‘interrompido’ o prazo em curso para o arguido recorrer”, por violação dos princípios da segurança 
jurídica, da confiança e das garantias de defesa consagrados nos artigos 2º e 32º, n.º 1, da Constituição. 

Pois também ali se entendeu que não havia que “equacionar se a interpretação do n.º 3 do art.º 414º do Código de 
Processo Penal aplicada pela decisão recorrida é ou não a solução correcta do ponto de vista infraconstitucional. Tal 
interpretação impõe-se como um dado ou pressuposto (enquanto corporizando o objecto do recurso de fiscalização concreta 
de constitucionalidade) ao Tribunal Constitucional, apenas lhe competindo confrontá-la com os parâmetros constitucionais. 

O que está em causa não é, aliás, qualquer questão de disponibilidade dos prazos processuais mas antes a confiança 
legítima que o tribunal criou com a sua decisão transitada em julgado”. 

A doutrina dos referidos Acórdãos mostra-se aplicável ao caso sub judicio, pois também neste a questão relevante é a da 
alteração de uma decisão de 1.ª instância quanto à prorrogação do prazo para interposição de recurso com fundamento 
em normas reguladoras de prazos, resultando de um critério normativo que habilitaria o tribunal superior, aquando da 
recusa de admissão de recurso por extemporaneidade, a desconsiderar os efeitos produzidos por decisão de instância 
inferior referente ao quadro temporal do exercício do direito de recurso dos arguidos de decisão condenatória em processo 
penal. 

Ora essa interpretação normativa dos artigos 107.º, n.º 6, e 411.º, n.ºs 1, 2, 3 e 4 do Código de Processo Penal afigura-se 
contrária à CRP sob a ótica dos parâmetros relevantes analisados – artigos 2.º e 32.º, n.º 1 da CRP. 

Não pode, pois, deixar de se concluir que os princípios da segurança jurídica e da tutela da confiança decorrentes do 
princípio do Estado de Direito plasmado no artigo 2.º da Constituição e, bem assim, as garantias de defesa em processo 
penal, em concreto, o direito de recurso de decisões judiciais condenatórias, consagradas no artigo 32.º, n.º 1, também da 
Constituição, são intoleravelmente afetados, daqui resultando um juízo de inconstitucionalidade da interpretação normativa 
em causa. 

 
33/2012 
Não julga inconstitucional a norma do artigo 145.º, n.ºs 5 e 6, do Código de Processo Civil, quando interpretado no 

sentido de ser admissível a prática de atos processuais pelo Ministério Público, dentro dos três primeiros dias úteis 
subsequentes ao termo do prazo, sem que a sua validade fique dependente da emissão de uma declaração no sentido de 
pretender praticar o ato nesses três dias. 

Extracto da fundamentação: 
A jurisprudência constitucional não tem deixado de salientar que “o desempenho processual do Ministério Público é 

expressão de uma função de representante da legalidade ou do cumprimento de estritos deveres funcionais, que integram o 
essencial do seu estatuto. Isso justifica, embora eventualmente não imponha, um certo tratamento diferenciado 
relativamente às partes processuais em geral” (Acórdão n.º 355/2001. No mesmo sentido, Acórdãos n.ºs 59/91 e 538/2007 
[…] 

Anteriormente ao Acórdão n.º 355/2001, o Tribunal concluiu pela conformidade constitucional da norma que é objeto do 
presente recurso no Acórdão n.º 59/91 […] 

A prática do ato processual nos três primeiros dias úteis subsequentes ao termo do prazo legalmente fixado – num prazo 
que é adicional (suplementar) – é, por si só, suficiente e adequada do ponto de vista do controlo institucional do 
cumprimento dos deveres relativos a prazos processuais pelo Ministério Público. A declaração no sentido de pretender 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120033.html
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praticar o ato naqueles três dias nada acrescenta do ponto de vista da disciplina processual, não podendo ser vista como 
equivalente, ainda que “simbólico”, do pagamento da multa. O que verdadeiramente dissuade o Ministério Público de 
praticar o ato nos três primeiros dias úteis subsequentes ao termo do prazo legalmente estabelecido é a circunstância de, ao 
fazê-lo, estar a usar um prazo que é adicional (suplementar), o que tem tradução num comportamento processual que é 
suscetível de ser controlado (valorado) institucionalmente. 

Notas: 
1- No mesmo sentido já havia decidido o TC no Ac. 59/1991. 
2- O Ac. 355/2001 não julgou inconstitucional a norma do artigo 145º, nºs 5 e 6, do Código de Processo Civil, segundo a 

qual o Ministério Público está isento da multa aí prevista, devendo, contudo, e nos termos do artigo 80º, nº 3, da Lei do 
Tribunal Constitucional, o tribunal a quo fazer aplicação de tal preceito, no sentido de exigir que o Ministério Público, não 
pagando a multa, emita uma declaração no sentido de pretender praticar o acto nos três dias posteriores ao termo do 
prazo, considerando que «a justificação da isenção de multa não implicará um privilégio do Ministério Público 
relativamente ao não cumprimento dos prazos processuais, não o dispensando, por isso, de emitir uma manifestação de 
vontade no sentido de requerer a prática do acto nos três dias posteriores ao termo do prazo. Essa exigência equivalerá, 
num plano simbólico, ao pagamento de multa (cf., nesse sentido, a declaração de voto aposta ao Acórdão nº 59/91, de 7 de 
Março - D.R., II Série, de 1 de Junho de 1991) e será um modo suficiente e adequado de controlo institucional do 
cumprimento dos deveres relativos a prazos processuais pelo Ministério Público. Corresponderá a uma alternativa possível a 
um pagamento de multas, o qual é exigido, fundamentalmente, a partir da perspectiva de interesse no processo, 
característica de uma actuação processual, não funcional, mas exclusivamente como parte». 

Por seu lado, o Ac. 538/2007 julgou inconstitucional a norma do n.º 5 do artigo 145.º do Código de Processo Civil, 
interpretada no sentido de exigir ao Ministério Público que emita uma declaração manifestando a intenção de interpor 
recurso nos três primeiros dias subsequentes ao termo do prazo legal, antes de esgotado este mesmo prazo. 

3- Ver o art.º 139.º do CPC de 2013. 
 
614/2012 
Não julga inconstitucional a norma do n.º 6 do artigo 107.º do CPP, quando interpretada no sentido de que o arguido 

preso preventivamente em processo declarado de excepcional complexidade, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 215.º do 
mesmo Código deverá, querendo, requerer a prorrogação do prazo de recurso previsto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 411.º, 
igualmente do CPP. 

Extracto da fundamentação: 
O regime normativo do n.º 6 do artigo 107.º do Código de Processo Penal, na sujeição do incidente ao princípio do 

pedido, encontra justificação na promoção da efetividade do sistema processual, por via da auto-responsabilização do 
titular do direito subjetivo, e não aduz onerosidade significativa, em termos de reputar desproporcionada, por excessiva, a 
sua imposição. 

Mesmo que se aceite que, no universo dos arguidos, o preso preventivo encontra dificuldades e obstáculos acrescidos na 
gestão da sua defesa e no contacto com o seu defensor, decorrentes da privação da liberdade de locomoção e do 
condicionamento de horários de visita impostos pelo sistema institucional contentor, com reflexos em maior morosidade na 
decisão informada sobre a interposição de recurso, ainda assim, e como bem observa o Ministério Público, o ónus de 
formulação de requerimento, sem especiais formalidades impostas por lei, mostra-se de fácil cumprimento. Na hipótese 
normativa considerada, a excecional complexidade já se encontra declarada e processualmente adquirida e não se conhece 
jurisprudência que exija motivação aprofundada do pedido. Motivação essa sempre respaldada – e simplificada – pela 
autonomia estratégica da defesa. 

Por outro lado, a omissão do pedido de prorrogação previsto no n.º 6 do artigo 107.º do Código de Processo Penal não 
preclude a apresentação de recurso, que permanece admissível, desde que não ultrapassado o prazo geral dos n.ºs. 1 e 3 do 
artigo 411.º do Código de Processo Penal. 

Acresce, como fator corretor de indevida desproteção processual, perante perturbação alheia a inércia, desatenção ou 
menor diligência do sujeito que ponha em causa a real possibilidade de exercício do direito ao recurso, a faculdade de 
invocar o instituto do justo impedimento, de acordo com n.º 2 do artigo 107.º do Código de Processo Penal (cfr. Acórdão n.º 
314/07). 

[…] 
Como se demonstrou, não se denota no segmento questionado do n.º 6 do artigo 107.º do Código de Processo Penal 

diferenciação legal, nem medida restritiva do direito de recorrer, com conteúdo desproporcionado. 
[…] o que ficou dito encontra propriedade também quanto à inverificação de ofensa ao exercício de «defesa condigna e 

equitativa», pois permanece preservado o núcleo essencial do direito ao recurso. O respeito pelo due process, informado 
pelos princípios materiais de justiça e conformado de acordo com a realização de tutela judicial efetiva, em que se inclui o 
direito ao recurso em prazos razoáveis, mostra-se plenamente assegurado com a subordinação da prorrogação do prazo de 
recurso de arguido preso preventivamente em processo declarado de excecional complexidade à apresentação de 
requerimento. 

 
433/2002 
Não julga inconstitucional a norma do art.º 107.º, 2, do CPP segundo a qual, havendo possibilidade de acesso ao suporte 

material da prova gravada, a impossibilidade de acesso às transcrições das declarações orais prestadas em audiência 
(quando tenha sido requerida a respectiva gravação), por as mesmas ainda não estarem disponíveis, não constitui justo 
impedimento para a interposição do recurso da decisão final condenatória em processo penal. 

Extracto da fundamentação: 
Delimitado o objecto do presente recurso, torna-se patente a profunda diferença existente entre a questão de que agora 

cumpre apreciar e a questão apreciada no já mencionado acórdão do Tribunal Constitucional n.º 363/00, de 5 de Julho 
(como, aliás, se assinala no acórdão ora recorrido: supra, 4.), em que estava em causa a impossibilidade de acesso às actas 
em que se encontravam documentadas as declarações prestadas oralmente em audiência, sendo tal acesso essencial à 
preparação da defesa do arguido, na medida em que mais nenhum registo existia das declarações prestadas (excepto, 
naturalmente, aquele que resultasse da memória dos intervenientes na audiência ou das notas nela tomadas). 

[…] 
No caso agora em apreço, o acesso à transcrição não pode ser encarado como essencial à preparação da defesa, no 

sentido definido pelo Tribunal Constitucional no mencionado acórdão n.º 363/00, pois que a impugnação do julgamento da 
matéria de facto pode perfeitamente basear-se no próprio suporte material da prova gravada (que é, afinal, o registo 
originário da prova), à disposição do arguido desde o início do prazo para a interposição do competente recurso. 

[…] 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19910059.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20010355.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20070538.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120614.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020433.html


Luís Figueira - Carla Jobling - JurIndex3 - CPP Anotado 

337 

 

Como já considerou o Tribunal Constitucional, no seu acórdão n.º 677/99, de 21 de Dezembro (publicado no Diário da 
República, II Série, n.º 49, de 28 de Fevereiro de 2000, p. 4028): 

"[...] 
Impor-se ao recorrente o ónus de transcrever as pertinentes passagens da gravação da prova em que se baseia para 

extrair a conclusão da existência de erro no julgamento da matéria, de facto, não priva, pois, o arguido do direito de 
recorrer, nem tão-pouco torna o exercício deste direito particularmente oneroso. E, assim, não afecta o direito ao recurso, 
que, constituindo, embora, no processo penal, uma importante garantia de defesa, não é, todavia, um direito irrestrito tal 
que o legislador não possa condicionar mediante a imposição de certos ónus ao recorrente. 

[...]." 
Não sendo inconstitucional a imposição, ao recorrente, do ónus de transcrição da prova gravada, por identidade de 

razões não há-de considerar-se como faculdade ínsita no direito ao recurso a de o recorrente aceder à transcrição a que, 
eventualmente, tenha procedido o tribunal recorrido, a fim de clarificar os pontos da matéria de facto provada ou não 
provada de que discorda. O direito ao recurso consagrado no artigo 32º, n.º 1, da Constituição não postula que ao arguido 
seja facultado, para fins de esclarecimento, um segundo registo da prova (a transcrição), a par do registo de que já dispõe, 
por força do acesso que lhe é facultado ao suporte técnico da gravação. 

 
363/2000 
Julga inconstitucionais, por violação do artigo 32.º, n.º 1 da Constituição, os artigos 107.º, n.º 2 do CPP e 146.º, n.º 1, do 

CPC (quando aplicado subsidiariamente em processo penal) quando interpretados no sentido de que a impossibilidade de 
consulta das actas do julgamento (quando tenha sido requerida a documentação em acta das declarações orais prestadas 
em audiência, nos termos do art. 364.º, n.º 1 do CPP), por as mesmas não estarem ainda disponíveis, não constitui justo 
impedimento para a interposição do recurso da decisão final condenatória em processo penal. 

Extracto da fundamentação: 
Julgamos, pois, ser essencial à preparação da alegação de recurso que o arguido e o seu representante possam dispor dos 

mesmos elementos - entre os quais assumirá particular importância, na hipótese de haver recurso em matéria de facto, a 
acta da audiência - de que o tribunal ad quem depois disporá para decidir. 

[…] a interpretação normativa dos artigos 107º, nº 2 do Código de Processo Penal e 146º, nº 1, do Código de Processo 
Civil por que optou a decisão recorrida, segundo a qual a impossibilidade de consulta das actas do julgamento (quando 
tenha sido requerida a documentação em acta das declarações orais prestadas em audiência, nos termos do art. 364º, nº 1 
do CPP), por as mesmas não estarem ainda disponíveis, não constitui justo impedimento para a interposição do recurso da 
decisão final condenatória em processo penal é efectivamente inconstitucional, designadamente por violação do art. 32º, nº 
1 da Constituição, porquanto traduz um «diminuição inadmissível, um prejuízo insuportável e injustificável» (para usar-mos 
as palavras do Acórdão nº 61/88), das garantias de defesa do arguido, dado que para essa diminuição não se encontra uma 
justificação racional suficiente em função de outros interesses constitucionalmente garantidos. 

 
3- Acórdãos do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

Ver notas ao art.º 104.º 
 
5/2012 
O Ministério Público, em processo penal, pode praticar acto processual nos três dias úteis seguintes ao termo do 

respectivo prazo, ao abrigo do disposto no artigo 145.º, n.º 5, do Código de Processo Civil, sem pagar multa ou emitir 
declaração a manifestar a intenção de praticar o acto naquele prazo. 

Extracto da fundamentação: 
O estatuto constitucional do Ministério Público a que fizemos referência, com destaque para as funções que lhe são 

cometidas no processo penal e a posição que nele assume do início ao fim, a par da natureza e estrutura deste processo, que 
segundo Figueiredo Dias[32], não é seguramente, sob qualquer perspectiva, um processo de partes, justificam o tratamento 
diferenciado que o legislador lhe confere no exercício do direito à prática de acto processual fora de prazo, 
independentemente de justo impedimento, sendo certo que as normas conjugadas dos artigos 145º, n.º 5, do Código de 
Processo Civil e 107º, n.º 5 e 522º, n.º 1, do Código de Processo Penal, ao permitirem ao Ministério Público o exercício 
daquele direito sem exigência de pagamento de multa ou de qualquer outro acto procedimental, à luz das considerações 
expostas, não violam o princípio da igualdade em qualquer das suas vertentes. A pretensa desigualdade resultante da 
isenção de multa de que beneficia o Ministério Público no exercício do direito à prática de acto fora do respectivo prazo é 
meramente formal, visto que não atinge os direitos processuais dos demais sujeitos, nem afecta o seu exercício ou a sua 
realização, tanto mais que a lei prevê a possibilidade de redução ou dispensa da multa nos casos de manifesta carência 
económica ou quando o respectivo montante se revele manifestamente desproporcionado (n.º 8 do artigo 145º do Código 
de Processo Civil), possibilidade que em processo penal, atentas as suas específicas finalidades, deve ser equacionada e 
admitida sem o rigor exigível em processo civil, particularmente no que concerne ao arguido, atenta a parte final do n.º 5 do 
artigo 107º do Código de Processo Penal, que manda aplicar o n.º 5 do artigo 145º do Código de Processo Civil, com as 
necessárias adaptações. 

Aliás, a verdade é que a assunção de posição contrária, exigindo ao Ministério Público a apresentação de declaração a 
manifestar a intenção de praticar o acto fora de prazo, acto processual, como assumem os seus próprios defensores, 
meramente simbólico, traduz-se na imposição de um procedimento inútil, redundante, visto que coloca o Ministério 
Público a declarar que vai praticar o próprio acto que está a praticar, para além de que se trata de uma exigência ilegal 
(uma vez que não prevista na lei), constituindo uma revisão do conteúdo da lei, sem qualquer apoio na sua letra, violadora 
do princípio constitucional da separação de poderes. 

DR 98, SÉRIE I, de 21-05-2012: Diário da República - Bases de Dados Juridicas 
(Acórdão do STJ de 18-04-2012, proc. n.º 667.º/08.1GAPTL.G1-A.S1, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a1cfca17693422aa80257a050059ac6e?OpenDocument) 
 

4- Acórdãos do STJ 
 

I - Compete ao recorrente, de acordo com o disposto no art.º 140.º do CPC, provar os factos invocados como 
impedimento do seu mandatário para a interposição dentro de prazo de um recurso extraordinário para fixação de 
jurisprudência. 

II - Quando a petição de recurso esteja terminada, a doença do mandatário do recorrente não constitui, em caso algum, 
justo impedimento, na medida em que qualquer pessoa pode entregar a peça em tribunal ou enviá-la pelos meios 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20000363.html
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2012/05/09800/0264002649.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09800/0264002649.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a1cfca17693422aa80257a050059ac6e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a1cfca17693422aa80257a050059ac6e?OpenDocument
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telemáticos. 
(Acórdão do STJ, 3ª SECÇÃO, de 30-10-2013, proc. n.º 503.º/10.9GBSSB.L1-A.S1, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fcec3560da34976180257c2a0033bf3a?OpenDocument) 
 
Ac. STJ de 21-12-2011, CJ (STJ), 2011, T.III, pág. 235: O preceito do nº 8 do artº 145º do CPC, no qual se estabelece a 

possibilidade de redução ou dispensa de multa pela prática de acto processual fora de prazo, é aplicável ao processo penal. 
 
I -Após a prolação do acórdão condenatório o requerente da providência de habeas corpus solicitou a prorrogação do 

prazo para interposição de recurso, alegando «excepcional complexidade do processo, resultante não só da sua extensão e 
número de arguidos, mas também das questões jurídicas… e necessidade de analisar e estudar o douto acórdão, para além 
da necessidade de transcrever diversos depoimentos», ao mesmo tempo que invocou o art.º 107.º, n.º 6, do CPP, o que foi 
deferido pelo titular do processo, reconhecendo que o tipo de crimes e as questões suscitadas podiam ser causa de 
atendível complexidade. 

II - Daí para a frente os despachos de reexame da prisão preventiva passaram a referir o prazo de 3 anos e 4 meses como 
o tempo de duração daquela medida coactiva – despachos notificados ao arguido, sem reacção por parte deste. 

III - Isto, até que já na iminência do esgotamento do prazo de 2 anos de prisão preventiva –, correspondente ao tempo de 
duração da medida sem a qualificação do processo como sendo de excepcional complexidade –, o arguido resolveu 
impugnar o prazo de 3 anos e 4 meses pedindo a aclaração de um despacho, pelo que o juiz do processo interpretou o 
despacho que prorrogava o prazo de interposição de recurso como contendo uma declaração de excepcional complexidade 
e explicitando o seu sentido à luz do art.º 107.º, n.º 6, enquanto referido ao art.º 215.º, n.º 3, ambos do CPP; o arguido 
interpôs recurso deste despacho e ao mesmo tempo requereu a presente providência. 

IV -No caso sub judice ocorreu uma situação fora do comum, visto que foi o arguido que suscitou o problema da 
excepcional complexidade e atendendo aos factores por si enumerados e reconhecendo-os como causa de atendível 
complexidade, o juiz deferiu o requerido e, embora não o explicitasse, é certo que o deferimento foi concedido com base 
no quadro factual e legal alegado no requerimento. 

V - O despacho corresponde a uma declaração de excepcional complexidade feita pelo tribunal, cabendo nos seus 
poderes de officio e como foi o próprio arguido a suscitá-la, não se impunha a sua audição prévia; por seu lado, a 
fundamentação não é, neste caso, tão exigente, já que o arguido requereu-a e indicou os motivos dela, motivos esses a que 
o tribunal aderiu, reconhecendo-os expressamente. 

VI A atitude do requerente não se enquadra nos moldes exigidos pelos princípios da boa fé e da lealdade processuais: 
tendo suscitado a excepcional complexidade do processo e beneficiado da prorrogação do prazo, veio posteriormente pôr 
em causa a declaração dessa excepcionalidade. Este tipo de procedimento não deve, em face daqueles princípios, trazer um 
benefício suplementar a quem já se aproveitou do benefício da situação por ele reclamada. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 03-11-2011, proc. n.º 16/09.1GBBRG-D.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3f66e7b8cfe92bc88025798e0051aa52?OpenDocument) 

 
1. O prazo para o denunciante com a faculdade de se constituir assistente requerer a abertura de instrução é de 20 dias a 

contar da comunicação do despacho de arquivamento do inquérito, devendo também nesse prazo ser requerida a 
constituição como assistente. 

2. Tal prazo é peremptório, como se decidiu no Acórdão de Fixação de Jurisprudência n.º 2/96, de 6/12/95, publicado no 
DR 1.ª S/A de 10-01-96, que conserva actualidade, não obstante o prazo ser agora de 20 dias e poder ser excepcionalmente 
prorrogado, nos termos do art.º 107.º, n.º 6.º do CPP. 

3. Esse prazo não pode sofrer dilação, nomeadamente por força de requerimento que o denunciante com a faculdade de 
se constituir assistente tenha dirigido ao representante do Ministério Público que arquivou o inquérito para correcção de 
erros que o despacho contenha. 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 20-01-2011, proc. n.º 19-09.6YGLSB.S2, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/56961f050fb10c088025781f00517c4f?OpenDocument) 

Nota: ver o Ac. 2/1996 em nota ao art.º 104.º 
 

Quanto a um eventual não cumprimento cabal ou em todos os seus aspectos do disposto nos 105.º.°, n.º 1, 107.º.°, n.º s 
1 e 5 e 215.º.°, n.º 4, todos do CPP, trata-se de irregularidade processual que deve ser conhecida no meio próprio, o recurso 
ordinário. 

(Acórdão do STJ de 11-10-2007, proc. n.º 07P3852, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1d396e4487806aa580257375002a244f?OpenDocument
) 

 
O art.º 107.º, n.º 5, do CPP, ao permitir a prática de acto fora de prazo, independentemente de justo impedimento ou de 

pedido de restituição de prazo, manda aplicar o regime para tanto previsto em processo civil com as necessárias 
adaptações. 

(Acórdão do STJ de 04-10-2006, proc. n.º 06P2826, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/631f114b7855852e8025726e00379517?OpenDocument
) 

 
I - Os actos processuais só podem ser praticados fora dos prazos estabelecidos, a requerimento do interessado e ouvidos 

os outros sujeitos processuais a quem o caso respeitar, desde que se prove justo impedimento (art.º 107.º.2 do CPP). 
II - Mas, «independentemente de justo impedimento, pode o acto ser praticado no prazo, nos termos e com as mesmas 

consequências que em processo civil, com as necessárias adaptações», ou seja, «dentro dos três primeiros dias úteis 
seguintes subsequentes ao termo do prazo» (art.º 145.º.5 do CPC). Só que, nesse caso a validade do acto ficará dependente 
do «pagamento imediato de uma multa» (idem). 

III - Uma vez, porém, que o MP, atento o seu específico estatuto, a não deve, é de perguntar qual a «adaptação» que, em 
razão disso, será «necessário» impor ao preceito, para que «a justificação da isenção da multa não implique um privilégio 
do MP relativamente ao não cumprimento dos prazos processuais». 

IV - Nesse sentido, o Tribunal Constitucional vem exigindo - para afeiçoamento constitucional da norma - que o MP, «não 
pagando a multa, emita uma declaração no sentido de pretender praticar o actos nos três dias posteriores ao termo do 
prazo». «Essa exigência equivalerá, num plano simbólico, ao pagamento de multa e será um modo suficiente e adequado 
de controlo institucional do cumprimento dos deveres relativos a prazos processuais pelo MP» (TC 11JUL01, DR II 238.º). 

(Acórdão do STJ de 02-10-2003, proc. n.º 03P2849, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fcec3560da34976180257c2a0033bf3a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3f66e7b8cfe92bc88025798e0051aa52?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/56961f050fb10c088025781f00517c4f?OpenDocument
http://dre.pt/pdf1sdip/1996/01/008A00/00440049.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1d396e4487806aa580257375002a244f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1d396e4487806aa580257375002a244f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/631f114b7855852e8025726e00379517?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/631f114b7855852e8025726e00379517?OpenDocument
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d2587e7235d5875180256dff002f2bbf?OpenDocument) 
Nota: ver o Ac. 33/2012 do STJ. 
 
I - O alargamento do prazo do recurso interposto pelo assistente é admitido pelo artigo 107.º n. 5 do CPP, não se 

traduzindo em qualquer agravamento sensível para efeitos do artigo 5.º n. 2 do mesmo diploma, uma vez que o direito do 
dito assistente ao recurso é-lhe conferido pelo artigo 69 n. 2, também do citado Código, e, portanto, visa a situação deste 
último, não interferindo na do arguido. 

II - Se o assistente quando interveio no processo já a acusação tinha sido deduzida e, por isso, aquele aceitou o processo 
no estado em que este se encontrava, conformando-se com ela, nos termos do preceituado no artigo 68.º n. 2.º do CPP, há 
que considerar que, sendo o arguido acusado de violação e tendo a sentença da primeira instância declarado que ele era 
inimputável e decretado o seu internamento, isto é, sendo tal decisão centrada no disposto no artigo 409.º n. 2, alínea b), 
do citado Código, confere-se legitimidade ao assistente para interpôr recurso. 

(Acórdão do STJ, JSTJ00032476, de 23-10-1997, proc. n.º 96P807, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5abe11c8fa062e51802568fc003b557a?OpenDocument) 

 
5- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRP de 1-07-2015 : Não pode ser invocado o justo impedimento no decurso do prazo suplementar de 3 dias uteis 
em que poderia praticar o acto com multa dos artºs 139º 5 CPC e 107º 5 CPP. 

 
Ac. TRC de 25-03-2015 : O justo impedimento só pode ser invocado quando ainda não tenha decorrido o prazo 

peremptório estabelecido na lei para a prática do acto processual atinente, e não também no período temporal adicional 
de três dias úteis estabelecido no art. 145.º n.º 4 do CPC (actualmente art. 139.º n.º 5). 

 
Ac. TRL de 26-02-2014, CJ, 2014, T1, pág. 153: I. O prazo de impugnação judicial da decisão que aplicou uma coima por 

contra-ordenação prevista no Código da Estrada não tem natureza judicial. 
II. Não sendo prazo judicial, não lhe é aplicável o dispostos nos artigos 107º, nº 5 e 170º-A do CPP. 
 
Ac. TRP de 11-05-2011 (sumário retirado da CJ, T III, pág. 212): I. As guias para pagemento da multa devida pela prática 

de acto processual fora de prazo podem ser solicitadas verbalmente à secretaria judicial, até à hora do encerramento desta, 
no primeiro dia útil posterior àquele em que o acto foi praticado, e têm de ser pagas nesse mesmo dia. 
II. Se a secretaria judicial emitir guias por montante errado, sobre aquele que as solicitou, impende o ónus de entrar em 
contacto com a secretaria, antes do seu encerramento, para que esta corrija o erro, passando novas guias pelo montante 
certo, em termos de serem pagas nesse dia. 
III. Caso o interessado não solicite novas guias antes do encerramento da secretaria judicial e também não pague, nesse dia, 
as que recebeu, a validade do acto praticado fora de prazo fica dependente do pagamento da multa de montante igual ao 
dobro da taxa de justiça inicial, mas sem poder exceder 30 UC. 
IV. Para esse efeito, deve a secretaria notificar o interessado, mas só depois de esgotado o prazo para pagamento da multa 
de montante reduzido. 

 
Ac. TRE de 20-04-2010, CJ, 2010, T2, pág. 253: I. Não há lugar à prorrogação do prazo do recurso com reapreciação de 

prova gravada, mesmo em processo de especial complexidade. 
II. Porém, tendo sido erradamente concedida, por despacho judicial, a prorrogação do prazo por 30 dias, não pode deixar 
de se ponderar esse prazo alargado (60 dias), sob pena de violação do princípio da confiança (cfr. Ac. STJ, de 24-09-2003 , 
proc.03P243, e Ac. TC, nº 44/2004 , DR, II Série, nº 43, de 20-02-2004). 
Nota: ver o Ac. 3/2013 do TC. 

 
Ac. TRL de 21-10-2009, CJ, 2009, T4, pág. 144: I. Em princípio, existindo procuração passada a mais do que um Advogado, 

estando um deles impedido de praticar o acto, pode o mesmo ser praticado pelo outro, não ocorrendo, pois, situação de 
justo impedimento que permita a prática do acto para além do prazo legal. 
II. Só assim não será se se alegar e provar que o outro Advogado, além do inicialmente impedido, ficou também ele 
impossibilitado de praticar o acto, por razões a nenhum deles imputável. 

 
Ac. TRP de 9-02-2009, CJ, 2009, T1, pág. 248: Não constitui justo impedimento o facto de o arguido (que, posteriormente 

à prestação de TIR mudou a residência mas não comunicou a mudança ao tribunal, antes se limitou a solicitar aos CTT a 
reexpedição da correspondência) não ter recebido as notificações das acusações contra si deduzidas, que foram dirigidas 
para a morada constante do TIR. 

 
A possibilidade de prorrogação do prazo para requerer a abertura de instrução, a que se refere o art.º 107.º, n.º 6, do 

CPP – quando o procedimento se revelar de excepcional complexidade – está dependente da livre resolução do tribunal, é 
uma faculdade discricionária, pelo que, a decisão que indefira um requerimento de prorrogação de tal prazo, previsto no 
art.º 287.º, é irrecorrível, nos termos do art.º 400.º, n.º 1, al. b), do mencionado Código. 

(Acórdão do TRL, de 10-10-2007, proc. n.º 5967/2007-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/16aaa722f370ca3080257398003be2a9?OpenDocument) 

 
I – Embora proferido ao abrigo de norma anterior à actual redacção do art.º 60.º, do RGCO, a jurisprudência fixada pelo 

Ac. do STJ n.º 2/94 – no sentido de que “não tem natureza judicial o prazo mencionado no n.º 3 do art.º 59.º do DL n.º 
433/82, de 27/10, com a alteração introduzida pelo DL n.º 356/89, de 17/10 – mantém-se actual. 

II – Na verdade, das alterações introduzidas no RGCO pelos DL n.º 244/95, de 14/09 e 109/01, de 24/12, não dimana que 
o escopo do legislador fosse alterar a natureza administrativa do prazo em causa. 

III – Havendo norma especial de contagem do prazo de impugnação judicial de decisão da autoridade administrativa - o 
art.º 60.º, do RGCO – nada autoriza a aplicação dos arts. 145.º, n.º 5 do CPC. 

IV – A natureza administrativa daquele prazo de impugnação judicial leva a que não lhe seja aplicável o art 107.º, n.º 5, 
do CPP. 

IV – O conhecimento pelo arguido da decisão administrativa ocorre com a notificação da mesma, contando-se a partir 
desse momento o prazo de 20 dias para impugnação e valendo, para o efeito, a data aposta no aviso de recepção pelos 
serviços de distribuição dos correios, como acto credível e digno de confiança bastante para desencadear o início de 

http://www.advogados-carlajobling.pt/jurindex3/
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d2587e7235d5875180256dff002f2bbf?OpenDocument
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120033.html
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5abe11c8fa062e51802568fc003b557a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/cdc5ccae1613bd5080257e820049cbc9?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/b6e4493430e9b8fa80257e220032ae84?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/9da6ca4e587031b2802578a2003833b3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/9ffba69deafa256c80256fc400425b0d?OpenDocument
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20040044.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130003.html
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/16aaa722f370ca3080257398003be2a9?OpenDocument
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contagem de tal prazo. 
V – Apresenta-se totalmente irrelevante para determinar o início do aludido prazo de impugnação o facto de constar do 

registo interno de correspondência do Município-arguido que este só tomou conhecimento do conteúdo da carta para 
notificação em data posterior à constante do mencionado aviso de recepção, porquanto tal protocolo de expediente não 
tem eficácia externa com força bastante para elidir a presunção legal aplicável ao caso – art.º 254.º, n.º 3, do CPC. 

(Acórdão do TRL, de 17-01-2007, proc. n.º 9334/2006-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c8ed3b3b45d998bd802572aa0048555a?OpenDocument
) 

 
I. A remissão feita pelo nº 5 do artigo 107º do Código de Processo Penal abarca os nºs 5 a 7 do artigo 145º do Código de 

Processo Civil. 
II. O poder que o nº 7 do artigo 145º do Código de Processo Civil confere ao juiz tem natureza vinculada e não 

discricionária. 
III. Mesmo que tivesse natureza discricionária, o despacho proferido só seria irrecorrível se nele se materializasse o 

exercício desse poder. 
IV. As multas previstas, quer no nº 5, quer no nº 6 do artigo 145º referido, têm a natureza de uma sanção processual 

integrada num sistema que, não pretendendo ser demasiado rígido, visa, no entanto, obstar à extensão indiscriminada dos 
prazos fixados na lei. 

V. A dispensa ou redução, sem mais, do pagamento dessas multas em todos os casos de carência económica 
descaracterizá-las-iam na sua função desmotivadora da prática dos comportamentos que pretendem evitar, redundando 
num alargamento injustificado dos prazos. 

VI. Impõe-se, por isso, que, para além da verificação da carência económica, se atenda também à natureza do acto e ao 
motivo pelo qual não foi respeitado o prazo inicial estabelecido e, no caso do nº 6, à razão pela qual o requerimento não foi 
apresentado em simultâneo com a prática do acto. 

(Acórdão do TRL, de 01-06-2005, proc. n.º 2577/2005-3, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6f0ed8d182dc441e802570ab004d0da4?OpenDocument
) 

 
1 - Com a introdução pelo Dec-Lei n.º 317/95, dia 28-11, do n.º 5 ao art.º 107.º, do Código de Processo Penal, podem 

ocorrer duas situações: 
a) A prática de acto fora de prazo, regulada no n.º 2 do art.º 107, que depende de requerimento do interessado, 

impondo a audição dos demais sujeitos processuais (eventualmente) afectados, e que só pode ter lugar em casos de justo 
impedimento; 

b) A prática do acto nos 3 dias seguintes, mas neste caso com pagamento de multa e sem necessidade de invocação de 
figura do justo impedimento; esta segunda situação implica sempre o requerimento, simultâneo, do pagamento imediato 
da multa devida. 

2 - O Ministério Público, porque não está sujeito a tal pagamento, pode socorrer-se dos mecanismos do n.º 5 do art.º 
107.º do Código de Processo penal, sem necessidade de nenhum requerimento em tal sentido. 

(Acórdão do TRL, de 18-12-2003, proc. n.º 8948/2003-9, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7f08ed54d250e94680256e36004cb934?OpenDocument
) 

 
É de aplicar o disposto no art.º 145.º, n.º 5 do C.P.C. ao prazo de oito dias para constituição de assistente por parte do 

ofendido, em crime de natureza particular (art.º 68.º, n.º 2 e 246.º), uma vez que há que ter em conta o art.º 107.º, n.º 5 
do C.P.P.. 

(Acórdão do TRL, de 26-02-2003, proc. n.º 0099253, em 
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7c5fc0479b1d24c180256cec004d4680?OpenDocument) 

 
Para justificação de faltas é necessário: 
- que o interessado o requeira dentro de um certo prazo e que ofereça com o requerimento elementos de prova, sendo o 

atestado médico o elemento de prova a apresentar, em regra, tratando-se de doença. 
- a apresentação de atestado médico para além do prazo de 5 dias faz impender sobre o requerente, nos termos do art.º 

107.º n. 2 do CPP, o ónus de alegar e provar justo impedimento. 
(Acórdão do TRL, de 29-04-1997, proc. n.º 0000245, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/288ea72291ca2cbb802568030004af37?OpenDocument) 
 
Sendo de 5 dias o prazo para interposição de recurso com processo referente a crime de imprensa, e tendo o recurso 

dado entrada, dois dias após o termo do prazo, sem que o recorrente solicitasse o pagamento de multa, deveria a 
secretaria, independentemente de despacho notificá-lo para pagar multa de montante igual ao dobro da inicialmente 
devida - atenta a nova redacção do artigo 107.º n. 5 do CPP/87 aplicável ao caso. 

- Porque isso não sucedeu, cometeu-se irregularidade processual que deve ser sanada no tribunal "a quo". 
(Acórdão do TRL, de 23-10-1996, proc. n.º 0005043, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ff60c2f52bbd6bbe802568030004826a?OpenDocument) 
 
I - À luz do artigo 107.º do CPP é aplicável ao pagamento da taxa devida nos termos do artigo 190, b), do Código das 

Custas Judiciais, o benefício concedido no n. 5 do artigo 145.º do CPC; 
II - Para gozar desse benefício o MP não está isento do pagamento da multa prevista no artigo 145.º n.ºs 5 e 6 do CPC. 
(Acórdão do TRL, de 27-03-1996, proc. n.º 0000983, em 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3342a3245bdd03ee80256803000428c2?OpenDocument
) 

Nota: proferido antes do Ac. 5/2012 do STJ. 
 

6- Decisão do STJ 
 

Decisão do Vice-Presidente do STJ, de 17-11-2007, proferida no âmbito do artº 405º do CPP, Proc. nº619/09.4YFLSB, 3ª 
Secção: I. Nos termos do art. 146.º, n.º 1, do CPC, considera-se justo impedimento o evento não imputável à parte nem aos 
seus representantes ou mandatários, que obste à prática atempada do acto. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c8ed3b3b45d998bd802572aa0048555a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c8ed3b3b45d998bd802572aa0048555a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6f0ed8d182dc441e802570ab004d0da4?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6f0ed8d182dc441e802570ab004d0da4?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7f08ed54d250e94680256e36004cb934?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7f08ed54d250e94680256e36004cb934?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7c5fc0479b1d24c180256cec004d4680?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/288ea72291ca2cbb802568030004af37?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ff60c2f52bbd6bbe802568030004826a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3342a3245bdd03ee80256803000428c2?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3342a3245bdd03ee80256803000428c2?OpenDocument
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2012/05/09800/0264002649.pdf
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II. Não constitui justo impedimento a interposição de recurso pelo mandatário fora do prazo legal, quando a notificação 
do acórdão da Relação foi regularmente enviada para o seu escritório e aí recebida, mesmo que não tenha sido levada ao 
conhecimento do mandatário por quem a recebeu. 

Fonte: página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. 

 
Artigo 107.º-A 
Sanção pela prática extemporânea de actos processuais 
Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, à prática extemporânea de actos processuais penais 

aplica-se o disposto nos n.os 5 a 7 do artigo 145.º do Código de Processo Civil, com as seguintes 
alterações: 

a) Se o acto for praticado no 1.º dia, a multa é equivalente a 0, 5 UC; 
b) Se o acto for praticado no 2.º dia, a multa é equivalente a 1 UC; 
c) Se o acto for praticado no 3.º dia, a multa é equivalente a 2 UC. 
 
Notas: 
 
1- Artigo aditado pelo DL n.º 34/2008, de 26/02. 
2- Ver o art.º 139.º do CPC de 2013. 
3- Ver notas ao art.º 107.º 
 
4- Acórdão do STJ - Fixação de jurisprudência 
 

5/2012 
O Ministério Público, em processo penal, pode praticar acto processual nos três dias úteis seguintes ao termo do 

respectivo prazo, ao abrigo do disposto no artigo 145.º, n.º 5, do Código de Processo Civil, sem pagar multa ou emitir 
declaração a manifestar a intenção de praticar o acto naquele prazo. 

DR 98, SÉRIE I, de 21-05-2012: Diário da República - Bases de Dados Juridicas 
(Acórdão do STJ de 18-04-2012, proc. n.º 667.º/08.1GAPTL.G1-A.S1, em 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a1cfca17693422aa80257a050059ac6e?OpenDocument) 
Nota: ver nota ao art.º 107.º 
 

5- Acórdão do STJ 
 

Ac. STJ de 21-12-2011, CJ (STJ), 2011, T.III, pág. 235: O preceito do nº 8 do artº 145º do CPC, no qual se estabelece a 
possibilidade de redução ou dispensa de multa pela prática de acto processual fora de prazo, é aplicável ao processo penal. 

 
6- Acórdãos dos TR 
 

Ac. TRL de 26-02-2014, CJ, 2014, T1, pág. 153: I. O prazo de impugnação judicial da decisão que aplicou uma coima por 
contra-ordenação prevista no Código da Estrada não tem natureza judicial. 
II. Não sendo prazo judicial, não lhe é aplicável o dispostos nos artigos 107º, nº5 e 107º-A do CPP. 

 
Ac. TRG de 11-06-2013, CJ, 2013, T3, pág. 270: À arguição de vícios de actos processuais, nulidades relativas e 

irregularidades, é inaplicável o estatuído no artº 107º-A do CPP, porquento, no que concerne às irregularidades, decorrido 
o prazo fixado no artº 123º, nº 1, do CPP, ocorre a sanação do vício. 

 
Artigo 108.º 
Aceleração de processo atrasado 
1 - Quando tiverem sido excedidos os prazos previstos na lei para a duração de cada fase do processo, 

podem o Ministério Público, o arguido, o assistente ou as partes civis requerer a aceleração processual. 
2 - O pedido é decidido: 
a) Pelo Procurador-Geral da República, se o processo estiver sob a direcção do Ministério Público; 
b) Pelo Conselho Superior da Magistratura, se o processo decorrer perante o tribunal ou o juiz. 
3 - Encontram-se impedidos de intervir na deliberação os juízes que, por qualquer forma, tiverem 

participado no processo. 
 
Notas: 
 
Acórdãos do STJ 
 

I - A independência dos tribunais consagrada no art.º 208.º da CRP traduz-se em não pesarem sobre o decidente outros 
factores que não os juridicamente adequados a conduzir à legalidade e à justiça da decisão. Uma das vertentes deste 
princípio é a independência dos juízes perante a própria classe, no sentido de que eles não podem ser sujeitos a pressões 
do seu órgão superior de gestão e disciplina, que é o CSM. 

II - A decisão favorável pelo CSM de um pedido de aceleração processual, ao abrigo da al. b) do n.º 2 do art.º 108.º do 
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CPP, não contende com a independência dos tribunais, não enferma de qualquer ilegalidade e muito menos de 
inconstitucionalidade, na medida em que integra apenas uma actividade de gestão e organização dos serviços para a qual o 
recorrido está especialmente vocacionado por lei ─ arts. 136.º e 149.º, al. i), do EMJ. 

III -Tendo o CSM mandado tramitar o processo como urgente, tinha de seguir com precedência sobre o restante serviço 
do tribunal e, se necessário, impunha-se que a recorrente desmarcasse serviço não urgente para assegurar o julgamento 
com a maior brevidade possível. Como a recorrente apenas agendou o julgamento para perto de um mês após a data 
possível para o efeito, desrespeitou a ordem de aceleração que o CSM lhe havia dado, com o que violou o dever funcional 
de zelo. 

IV -O art.º 6.º do EDTFP prevê vários prazos de prescrição que se aplicam aos procedimentos disciplinares instaurados a 
magistrado judicial, atento o disposto no art.º 131.º do EMJ. 

(Acórdão do STJ, RECURSO CONTENCIOSO, de 19-09-2012, proc. n.º 14/12.8YFLSB, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f954aad60eba377480257ac500522583?OpenDocument) 

 
I- O requerente tem de cumprir um total de 17 anos e 7 meses de prisão, resultante da soma de duas penas de prisão (14 

anos mais 3 anos e 7 meses), penas que se aplicaram nos processos dos tribunais do Cartaxo e de Arraiolos; 
II- Iniciou o cumprimento em 23-08-2000, mas como esteve um mês e dez dias a cumprir uma terceira pena (de multa), 

os 17 anos e 7 meses de prisão só se completarão em 3-05-2018; 
III- Antes dessa data, o requerente só será obrigatoriamente libertado quando tiver cumprido 5/6 dos 17 anos e 7 meses 

de prisão, pois é o que determinam os art.º s 61.º, n.º 4 e 63.º, n.º 2, do CP, na chamada liberdade condicional obrigatória; 
IV- Tais 5/6 da soma das referidas duas penas de prisão correspondem a 14 anos 7 meses e 25 dias de prisão, pelo que o 

requerente só será obrigatoriamente colocado em liberdade (condicional) em 28-05-2015. 
V- Antes desta última data só será colocado em liberdade condicional se o TEP achar que reúne condições legais para tal, 

o que deverá ser apreciado no momento em que perfizer metade da soma das duas penas e, depois, dois terços dessa 
soma. Mas o facto do TEP ainda não ter decidido (que se saiba) após o decurso da soma de metade das penas não constitui 
qualquer ilegalidade da prisão, apenas possibilita que o requerente suscite o incidente de aceleração processual, nos 
termos do art.º 108.º do CPP. 

VI - O facto de a meio do cumprimento da pena de 14 anos de prisão ter sido colocado a cumprir a outra pena de 3 anos 
e 7 meses de prisão resulta do estabelecido na lei (art.º 63.º, n.º 1, do CP) e destina-se a possibilitar ao TEP, ao meio do 
cumprimento das duas penas, a decisão de colocar ou não o condenado em liberdade condicional. Caso não tenha ou não 
venha a ser concedida a liberdade condicional, torna-se obrigatório que, cumprida metade da segunda pena, o condenado 
seja colocado novamente a cumprir a primeira condenação, finda a qual cumprirá a parte final da segunda. 

VII - Assim, não há qualquer razão legal para colocar agora o requerente em liberdade, pois, independentemente de 
estar à ordem de um ou de outro processo, não é obrigatória a sua libertação antes de 28-05-2015 

(Acórdão do STJ, 5ª SECÇÃO, de 29-02-2012, proc. n.º 16/12.4YFLSB.S1, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/aa4ad567e56cbd56802579b400528d9f?OpenDocument
) 

 
Artigo 109.º 
Tramitação do pedido de aceleração 
1 - O pedido de aceleração processual é dirigido ao presidente do Conselho Superior da Magistratura, 

ou ao Procurador-Geral da República, conforme os casos, e entregue no tribunal ou entidade a que o 
processo estiver afecto. 

2 - O juiz ou o Ministério Público instruem o pedido com os elementos disponíveis e relevantes para a 
decisão e remetem o processo assim organizado, em três dias, ao Conselho Superior da Magistratura ou 
à Procuradoria-Geral da República. 

3 - O Procurador-Geral da República profere despacho no prazo de cinco dias. 
4 - Se a decisão competir ao Conselho Superior da Magistratura, uma vez distribuído o processo vai à 

primeira sessão ordinária ou a sessão extraordinária se nisso houver conveniência, e nela o relator faz 
uma breve exposição, em que conclui por proposta de deliberação. Não há lugar a vistos, mas a 
deliberação pode ser adiada até dois dias para análise do processo. 

5 - A decisão é tomada, sem outras formalidades especiais, no sentido de: 
a) Indeferir o pedido por falta de fundamento bastante ou por os atrasos verificados se encontrarem 

justificados; 
b) Requisitar informações complementares, a serem fornecidas no prazo máximo de cinco dias; 
c) Mandar proceder a inquérito, em prazo que não pode exceder 15 dias, sobre os atrasos e as 

condições em que se verificaram, suspendendo a decisão até à realização do inquérito; ou 
d) Propor ou determinar as medidas disciplinares, de gestão, de organização ou de racionalização de 

métodos que a situação justificar. 
6 - A decisão é notificada ao requerente e imediatamente comunicada ao tribunal ou à entidade que 

tiver o processo a seu cargo. É-o igualmente às entidades com jurisdição disciplinar sobre os 
responsáveis por atrasos que se tenham verificado. 
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Notas: 
 
1- Redacção originária e alteração 
 
- DL n.º 78/87, de 17/02 

Artigo 109.º 
(Tramitação do pedido de aceleração) 
1 - O pedido de aceleração processual é dirigido ao presidente do Conselho Superior da Magistratura, ou ao procurador-
geral da República, conforme os casos, e entregue no tribunal ou entidade a que o processo estiver afecto. 
2 - O juiz ou o Ministério Público instruem o pedido com os elementos disponíveis e relevantes para a decisão e remetem o 
processo assim organizado, em três dias, ao Conselho Superior da Magistratura ou à Procuradoria-Geral da República. 
3 - O procurador-geral da República profere despacho no prazo de cinco dias. 
4 - Se a decisão competir ao Conselho Superior da Magistratura, uma vez distribuído o processo vai à primeira sessão 
ordinária ou a sessão extraordinária se nisso houver conveniência, e nela o relator faz uma breve exposição, em que 
conclui por proposta de deliberação. Não há lugar a vistos, mas a deliberação pode ser adiada até dois dias para análise 
do processo. 
5 - A decisão é tomada, sem outras formalidades especiais, no sentido de: 
a) Indeferir o pedido por falta de fundamento bastante ou por os atrasos verificados se encontrarem justificados; 
b) Requisitar informações complementares, a serem fornecidas no prazo máximo de cinco dias; 
c) Mandar proceder a inquérito, em prazo que não pode exceder quinze dias, sobre os atrasos e as condições em que se 
verificaram, suspendendo a decisão até à realização do inquérito; ou 
d) Propor ou determinar as medidas disciplinares, de gestão, de organização ou de racionalização de métodos que a 
situação justificar. 
6 - A decisão é imediatamente comunicada ao tribunal ou à entidade que tiverem o processo a seu cargo. É-o igualmente 
às entidades com jurisdição disciplinar sobre os responsáveis por atrasos que se tenham verificado. 

- Lei n.º 59/98, de 25/08  
Artigo 109.º 
[...] 
6 - A decisão é notificada ao requerente e imediatamente comunicada ao tribunal ou à entidade que tiver o processo a seu 
cargo. É-o igualmente às entidades com jurisdição disciplinar sobre os responsáveis por atrasos que se tenham verificado. 
 

2- Acórdão do STJ 
 

I - O atraso processual só por si é insuficiente para caracterizar o elemento típico do crime de denegação de justiça. 
II - Nem todo o acto que infringir as regras processuais pode ser considerado «contra direito» no sentido específico do 

art.º 369.º.°, n.º 1, do CP, pois então qualquer nulidade processual seria sancionável como crime. 
III - Agir (por acção ou omissão) contra direito implica um desvio consciente (voluntário) dos deveres funcionais, em 

termos de pôr em risco a própria administração da justiça, de forma a poder afirmar-se uma «negação da justiça». 
IV - O atraso na finalização de um inquérito é sempre de censurar, por infringir uma regra processual, e poderá envolver 

para o responsável responsabilidade disciplinar; mas só ganhará dignidade penal se houver algo mais, de forma a poder 
considerar-se que a justiça foi denegada. 

V - O não cumprimento dos prazos processuais, que são meramente ordenadores, e o recurso à aceleração processual, 
não importa necessariamente qualquer responsabilidade, mesmo disciplinar (embora em princípio esta deva ser averiguada 
– art.º 109.º, n.º 6, do CPP) e muito menos de natureza criminal. 

(Acórdão do STJ de 08-02-2007, proc. n.º 06P4816, em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0af4b4330472becd802572de0037c082?OpenDocument) 

 
Artigo 110.º 
Pedido manifestamente infundado 
Se o pedido de aceleração processual do arguido, do assistente ou das partes civis for julgado 

manifestamente infundado, o tribunal, ou o juiz de instrução, no caso da alínea a) do n.º 2 do artigo 
108.º, condena o peticionante no pagamento de uma soma entre 6 UC e 20 UC. 
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