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TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 

 
 

 

PENA DE 10 (DEZ) MESES 
 

 

Acórdão de 28 de Junho de 2011 (Processo n.º 5/09.6GBALQ.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Condena a arguida R, como cúmplice, de um crime tráfico de estupefacientes de 

menor gravidade, p. e p. pelo art.º 25.º, al. a) do Decreto-Lei 15/93, de 22.01 na pena 

de 10 (dez) meses de prisão, a qual substitui por 300 dias de multa, à taxa diária de 

cinco euros (5,00 €), o que perfaz a multa de 1 500,00 € (mil e quinhentos euros). 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/0948ebf3f5504289802579

300046b419?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena) 

 

 

 

PENA DE 15 (QUINZE) MESES 
 

 

Acórdão de 22 de Fevereiro de 2011 (Processo nº 541/06.6GCVT.G1) do Tribunal da 

Relação de Guimarães 

Tráfico de estupefaciente 

 

Condenar o arguido S. pela prática, em autoria material, de um crime de tráfico de 

menor gravidade previsto e punido pelo artigo 25.º, a) do Decreto-Lei n.º 15/93, de 

22/1, com referência ao disposto no artigo 21.º, n.º 1, do mesmo diploma, na pena de 

15 (quinze) meses de prisão, suspensa na sua execução pelo período de 15 (quinze) 

meses, a contar do trânsito em julgado da sentença. 

(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/55e57396da7993

e68025785600366d40?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes

,medida,da,pena) 
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PENA DE 16 (DEZASSEIS) MESES 
 

 

Acórdão de 28 de Junho de 2006 (Processo nº 1796/06) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Tráfico de droga / Prática do facto em estabelecimento prisional 

 

A razão de ser da agravante reside no desrespeito pelos objectivos de prevenção e 

reinserção ínsitos ao cumprimento das penas e prosseguidos pela instituição prisional. 

O mencionado desrespeito decorre do grau de disseminação da droga por outros 

reclusos ou pela quantidade de droga em causa. 

Tratando-se da mera detenção de 0,213g de heroína, há que considerar o crime 

praticado de tráfico de menor gravidade, independentemente de ter sido realizado por 

um recluso e no interior de estabelecimento prisional. 

Tudo ponderado, cremos como adequada a pena de 16 (dezasseis) meses de prisão. 

 

(Cfr. Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, n.º 192, 

Ano XIV, Tomo II/2006, página 230 a 233) 

 

 

 

 

PENA DE 18 (DEZOITO) MESES 
 

 

Acórdão de 7 de Fevereiro de 2012 (Processo nº 1422/08.4PBOER.L1-5) do Tribunal 

da Relação de Lisboa 

Consumo de estupefacientes / Tráfico de menor gravidade 

 

Está em causa uma quantidade de produto detido que assume algum relevo (86,790 

gramas de cannabis), o que por si só afastaria os limites da diminuição da ilicitude, 

sendo o arguido consumidor, destinando parte do produto para seu consumo próprio 

e não se tendo provado circunstâncias próprias de cedência a terceiros (o produto não 

se encontrava acondicionado individualmente e não foram encontrados objectos de 

corte / pesagem), é de aceitar como verificada uma diminuição da ilicitude, que 

justifica a subsunção dos factos ao crime do art.25, do Dec. Lei nº15/93; 

Este crime de tráfico de estupefacientes de menor gravidade imputado ao arguido é 

punível com pena de prisão de 1 a 5 anos, previsto e punido no artigo 25º, nº 1, al. a) 

do DL n.º 15/93, de 22/01. 

Ao recorrente foi aplicado o regime previsto no DL nº. 401/82, de 23/9, atenuando 

especialmente a pena nos termos do artigo 73º do CP, pelo que o crime imputável ao 



arguido é punível com pena de prisão entre um mês e três anos, 4 meses e um dia – 

cfr. art. 73, n.º 1, als. a) e b) do CP. 

Quanto à determinação e aplicação da pena, entendeu-se que a mesma cabe dentro 

dos parâmetros referidos na sentença recorrida, para onde se remete, não havendo 

nada a censurar quanto à oportunidade, adequação e proporcionalidade da medida 

encontrada, ou seja, a pena de 18 (dezoito) meses de prisão, suspensa na sua 

execução por igual período, sujeito a determinados deveres de conduta. 

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2ec159d931b694b

c802579a4004068ca?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 28 de Junho de 2006 (Processo n.º 870/10.4GCFAR.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu o Tribunal condenar o arguido, C., pela prática, como autor material, de um 

crime de tráfico de estupefacientes de menor gravidade, p. e p. pelos arts. 21º, nº 1 e 

25, al. a) do DL 15/93, de 22 de Janeiro, com referência à tabela anexa I-A, na pena de 

1 (um) ano e 6 (seis) meses de prisão. 

Entendeu também suspender a pena de prisão referida em pelo período de um ano e 

seis meses, sujeitando a mesma à condição de o arguido continuar aa sujeição a 

tratamento médico da problemática do consumo de estupefacientes, até que seja 

necessário, bem como à condição de o arguido não ceder, deter ou consumir 

estupefacientes. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/2bf822eb55b2f76

780257c3d00539ebd?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 6 de Junho de 2006 (Processo n.º 2034/06) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Estabelecimento prisional / Atenuação especial 

 

Da conjugação dos factos provados, decorre que os meios utilizados pelo arguido são 

os mais simples – droga guardada nos bolsos do casaco, sem qualquer dissimulação. 

Por outro lado, não se provou que o arguido destinasse o estupefaciente encontrado 

na sua posse (cocaína apenas com o peso liquido de 0,100 gr) à venda ou à cedência a 

terceiros, nem que tivesse a finalidade de obter lucros, antes se provou que a 
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finalidade da detenção da droga se traduzia na garantia de uma dívida de outro recluso 

para com ele. 

A conjugação da ilicitude e do grau de culpa de menor intensidade com a situação 

pessoal do arguido, que confessou os factos e se mostra arrependido, tem de ser 

valorado positivamente, atenuando, nas circunstâncias do caso, a necessidade de pena 

que seria imposta pela moldura do crime.  

Pelo que, atentos os preceitos legais citados, nomeadamente os arts. 72º e 73º do 

Código Penal, considera-se adequada a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de prisão, 

sendo certo que, face às circunstâncias do caso e não havendo razões de prevenção, 

geral ou especial, que justifiquem o não cumprimento da pena, tem de ser afastada a 

possibilidade de suspensão, nos termos do art. 50º do Código Penal. 

 

(cfr. Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, n.º 192, 

Ano XIV, Tomo II/2006, página 204 a 206) 

 

 

 

PENA DE 20 (VINTE) MESES 
 

 

Acórdão de 25 de Março de 2010 (Processo nº 1058/08.0TACBR.C1) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes 

 

No crime de tráfico de estupefacientes, crime de perigo abstracto, não se exige para 

preenchimento do tipo o desenvolvimento da globalidade da acção projectada pelo 

agente. Porém, a consumação exige que se dê por provada, pelo menos uma das 

ocorrências ali referidas: “Cultivar, produzir, fabricar, extrair, preparar, oferecer, puser 

à venda, vender, distribuir, comprar, ceder ou por qual quer título receber, 

proporcionar a outrem, transportar, importar, exportar, fizer transitar, ou ilicitamente 

detiver”, produto estupefaciente, não bastando o início de um qualquer processo 

executivo para se verificar a consumação. 

N., com os demais sinais nos autos, foi submetido a julgamento porquanto indiciado, 

segundo acusação deduzida pelo Ministério Público, da prática enquanto autor 

material, sob a forma consumada, e como reincidente, de um crime de tráfico de 

estupefaciente de menor gravidade, previsto e punido através das disposições 

conjugadas dos artigos 21.º, n.º 1 e 25.º, alínea a), ambos do Decreto-Lei n.º 15/93, de 

22 de Janeiro, por referência à Tabela I-C anexa ao mesmo diploma, bem como dos 

artigos 26.º; 75.º e 76.º, estes todos do Código Penal. 

Realizado o contraditório, proferiu-se sentença determinando, ao ora relevante, 

condenar o arguido pela autoria do assacado ilícito, na pena de 20 (vinte) meses de 

prisão. 



(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/5170261056ea2b

e780257704003a3bbb?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes

,medida,da,pena) 

 

PENA DE 2 (DOIS) ANOS 
 

 

Acórdão de 5 de Março de 2013 (Processo n.º 2555/10.2GBABF.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de menor gravidade 

 

O arguido ID foi condenado pela prática, em autoria material e na forma consumada, 

de um crime de tráfico de estupefacientes de menor gravidade, p. e p. pelo art.º 25.º, 

n.º 1 al.ª a), do Decreto-lei n.º 15/93, de 22-1, na pena de 2 (dois) anos de prisão, cuja 

execução foi suspensa pelo mesmo período. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/e7386acea23c418

c80257b72003b8081?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 6 de Novembro de 2012 (Processo n.º 92/11.7GAELV.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu condenar-se a arguida C como cúmplice de um crime de tráfico de 

estupefacientes p. e p. pelo art. 21º do dec-lei 15/93 de 2 de Janeiro, na pena de 2 

(dois) anos de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a414e8132a540a7

280257ab50042b8ad?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 24 de Abril de 2012 (Processo nº 468/10.7T3AGD.C1) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu-se condenar o arguido C. pela prática, em co-autoria material e na forma 

consumada, de um crime de tráfico de estupefacientes de menor gravidade, previsto e 

punido pelo artº 25º, nº 1, alínea a), do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, na 

pena de 2 (dois) anos de prisão efectiva.  
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(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/4165490d4eefdaa

a802579ff003d9a6b?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

Acórdão de 28 de Junho de 2011 (Processo n.º 5/09.6GBALQ.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Condena o arguido L, como autor material, de um crime tráfico de estupefacientes de 

menor gravidade, p. e p. pelo art.º 25.º, al. a) do Decreto-Lei 15/93, de 22.01 na pena 

de 2 (dois) anos de prisão, a qual suspende por igual período de tempo, ao abrigo do 

art.º 50.º, n.º 5 do Código Penal. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/0948ebf3f550428

9802579300046b419?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 22 de Junho de 2011 (Processo nº 67/09.6GACHV.P1) do Tribunal da 

Relação do Porto 

Tráfico de menor gravidade 

 

Acordam os juízes desta Relação, em conceder provimento ao recurso do arguido B, 

alterando a fundamentação de facto nos moldes referidos e condenando-o, pela 

prática de um crime de tráfico de menor gravidade, previsto e punível pelo art. 25 a), 

do Dec. Lei n.º 15/93, de 22/1, na pena de 2 (dois) anos de prisão, cuja execução se 

suspende por igual período, mediante regime de prova, cujo plano de reinserção 

social, a solicitar à DGRS, obedecerá aos requisitos estabelecidos no art. 54º, do Cód. 

Penal, e integrará as regras de conduta supra elencadas nas alíneas a) a e), mantendo-

se, no mais, a decisão recorrida. 

(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/ece926bf3e84f754

802578ce003894fd?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,estupefacientes)  

 

 

 

Acórdão de 18 de Novembro de 2009 (Processo nº 96/08.7SFPRT.P1) do Tribunal da 

Relação do Porto 

Tráfico de estupefacientes 

 

Condenou o arguido J., como autor material de um crime de tráfico de menor 

gravidade, p. e p. pelo artigo 25º, al. a) do DL 15/93, de 22/1, na pena de 2 (dois) anos 

de prisão, que declarou suspensa na sua execução pelo mesmo período, sujeita a 
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regime de prova, assente num plano individual de readaptação com incidência na 

procura de inserção laboral a tempo inteiro e comparência às consultas no CAT. 

(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2c8bac0b09c1c0c

48025767a003534b5?OpenDocument&Highlight=0,18.11.2009) 

 

 

 

Acórdão de 27 de Junho de 1996 (Acórdão n.º 581/96) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Tráfico de estupefacientes / Atenuação especial da pena / Suspensão da pena 

 

Justifica-se a atenuação especial da pena, à luz do art. 31º do DL 15/93 se, na 

sequência de profícua colaboração da arguida com a Polícia, foi desencadeada uma 

operação que conduziu ao desmantelamento de uma rede de droga e à prisão de 

vários dos seus elementos. 

Sempre que se verifiquem os respectivos pressupostos, o juiz tem o dever de 

suspender a execução da pena: esta é uma medida do conteúdo reeducativo e 

pedagógico. 

No caso em apreço é justo que se lance mão do instituto da suspensão da execução da 

pena de prisão. 

Realmente, trata-se de uma cidadã alemã, com residência em Hamburgo, com quase 

40 anos de idade, casada e sem antecedentes criminais. 

À data da prática dos factos tinha problemas familiares e económicos, que, por certo, 

terão estado na base do transporte da droga, que lhe iria render cerca de 300 contos. 

Colaborou pacificamente com a Polícia. 

Tem duas filhas de tenra idade, que reclamam a sua presença e carinho. 

Mostra-se arrependida e, além de ter emprego assegurado como enfermeira, desfruta 

do apoio familiar dos irmãos que, inclusivamente, se deslocaram a Lisboa para depor 

em julgamento. 

É de concluir, por conseguinte, que a simples censura do facto e a ameaça de prisão 

por mais tempo são suficientes para realizar adequadamente as finalidades da 

punição. 

Razão por que se decide suspender-lhe a execução da pena de 2 (dois) anos de 

prisão, ora aplicada, pelo período de 4 (quatro) anos. 

 

(cfr. Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, Ano IV, 

Tomo II/1996, páginas 204 a 206) 

 

 

 

Acórdão de 4 de Junho de 1996 (Recurso n.º 47.969) do Supremo Tribunal de Justiça 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2c8bac0b09c1c0c48025767a003534b5?OpenDocument&Highlight=0,18.11.2009
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Tráfico de estupefacientes /falta de exame da droga apreendida / ilicitude 

consideravelmente diminuída 

A suspensão de execução da pena de prisão é uma medida de conteúdo reeducativo e 

pedagógico, como tem vindo a ser unanimemente salientado. 

Ora, ao contrário do entendimento sufragado no Acórdão recorrido, o art. 44º do DL 

15/93 não constitui qualquer obstáculo à decretação da suspensão da execução da 

pena. 

E, se relembrarmos que era pequena a quantidade de droga leve destinada à venda e 

se tivermos em linha de conta a confissão e o arrependimento do Réu (denunciadores 

de uma personalidade bem formada), o seu bom comportamento anterior e posterior 

aos factos, a sua modesta condição social e económica e a circunstância de ter uma 

filha menor a seu cargo – sem esquecermos, o que de per si é extremamente 

relevante, que já decorreram quase 10 anos sobre a prática do crime – justifica-se 

plenamente a suspensão da execução da pena. 

É que a simples censura do facto e a ameaça de prisão são suficientes para realizar 

adequadamente as finalidades da punição. 

Por isso decidimos suspender, pelo período de 3 (três) anos, a execução da pena de 2 

(dois) anos de prisão aplicada ao Réu. 

 

(cfr. Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, Ano IV, 

Tomo II/1996, páginas 186 a 188) 

 

 

 
 

PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES 
 

 

Acórdão de 26 de Março de 2014 (Processo nº 4/12.0PECTB.C1) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes  

 

Decidiu a Relação condenar a arguida A. pela prática de um crime de tráfico de 

estupefacientes, previsto e punido pelo art. º 25º, al. a), do Decreto-Lei n. 15/93, de 22 

de Janeiro, com referência à tabela l-A anexa ao referido diploma, na pena de 2 (dois) 

anos e 6 (seis) meses de prisão, cuja execução se suspende por igual período de 

tempo, sob regime de prova. 

(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/f5e21459bb3d65

5080257caf003839fc?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/f5e21459bb3d655080257caf003839fc?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/f5e21459bb3d655080257caf003839fc?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/f5e21459bb3d655080257caf003839fc?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


 

Acórdão de 01 de Fevereiro de 2012 (Processo nº 1428/10.3T3AVR.C1) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes 

Quando da avaliação dos factos provados se conclui que a ilicitude dos mesmos se 

mostra consideravelmente diminuída, preenchido está o crime de tráfico de menor 

gravidade p. e p. pelo artº 25º al. a) do Dec. Lei 15/93 de 22/01; 

Para essa avaliação assumem relevo, entre outros eventuais factores, a organização 

que está por trás do comportamento, o tipo de actuação, a quantidade e a qualidade 

dos estupefacientes comercializados, os lucros obtidos, o grau de adesão a essa 

actividade como modo de vida, a afectação ou não de parte dos lucros ao 

financiamento do consumo pessoal de drogas, a duração e a intensidade da actividade 

desenvolvida, o número de consumidores contactados, a posição do agente na rede de 

distribuição clandestina dos estupefacientes; 

Considerando que o arguido é toxicodependente o que, agrava substancialmente o 

perigo de repetição de comportamentos delitivos e que sofreu anteriormente dez 

condenações, sendo que as últimas cinco foram em prisão efectiva e todas elas 

derivaram da prática, isolada ou conjunta, de crimes contra o património, a pena de 

prisão suspensa na sua execução não será suficiente para o afastar da prática de novos 

crimes. 

Decidiu esta relação em condenar o arguido A. na pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) 

meses de prisão pela prática de um crime de tráfico de menor gravidade, do art. 25º 

do D.L. nº 15/93, de 22/1. 

(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/c6506180e2a0b3

53802579a40037988f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 12 de Julho de 2006 (Recurso n.º 1709/06) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Tráfico de estupefacientes de menor gravidade / Unidade de resolução criminosa 

 

Apesar de incursar num crime de tráfico de menor gravidade, ao nível do “dealer” de 

rua, nem por isso o crime deixa de comportar alguma gravidade, embora menor do 

que a respeitante ao tipo matriz, sendo aquele punível na generalidade das legislações, 

uma vez que o traficante concorre para a disseminação da droga, sendo tratado com 

maior benignidade, respeitando-se, ainda, os importantes bens dignos de tutela, 

porque por ele se atinge o traficante sito no maior escalão. 

A pena que se tem por justa para o crime em causa é a de 2 (dois) anos e meio de 

prisão. 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/c6506180e2a0b353802579a40037988f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/c6506180e2a0b353802579a40037988f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/c6506180e2a0b353802579a40037988f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


Este STJ aposta, em juízo prudencial, correndo, é certo, o risco de inêxito, em 

abalançar-se na formulação de um juízo de prognostico de evolução positiva, de 

conformação futura à lei, em suspender a execução da pena imposta, por 4 (quatro) 

anos, por ter presente o móbil que a arguida – que traficava com a filha de 2 anos 

junto a si – invocou, a alteração na sua condição familiar, a idade da arguida, contando 

25 anos, cuja reclusão seria maléfica em alto grau para a filha de muito tenra idade, 

além de em nada saírem beliscadas as finalidades das penas, sujeitando-a a um 

apertado regime de vigilância pelo IRS que, de 6 em 6 meses, elaborará relatório ao 

tribunal da condenação. 

Nestes termos, provendo-se ao recurso, se altera a decisão recorrida, condenando-se 

em 2 (dois) anos e meio de prisão, suspensa na sua execução por 4 (quatro) anos. 

 

(cfr. Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, n.º 192, 

Ano XIV, Tomo II/2006, página 239 a 241) 

 

 

 

 

PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 9 (NOVE) MESES 
 
 

Acórdão de 18 de Novembro de 2009 (Processo nº 96/08.7SFPRT.P1) do Tribunal da 

Relação do Porto 

Tráfico de estupefacientes 

 

Condenou a arguida D. como cúmplice de um crime de tráfico de estupefacientes, p. e 

p. pelos artigos 27º do Código Penal e 21º, n.º 1 do DL 15/93, de 22/1, na pena de 2 

(dois) anos e 9 (nove) meses de prisão, que declarou suspensa na sua execução pelo 

mesmo período, sujeita a regime de prova assente num plano individual de 

readaptação com incidência na procura de inserção laboral a tempo inteiro e 

comparência às consultas no CAT. 

(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2c8bac0b09c1c0c

48025767a003534b5?OpenDocument&Highlight=0,18.11.2009) 

 
 
 
 

PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES 
 
 

Acórdão de 30 de Outubro de 2013 (Processo nº 1221/12.9TACBR.C1) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2c8bac0b09c1c0c48025767a003534b5?OpenDocument&Highlight=0,18.11.2009
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2c8bac0b09c1c0c48025767a003534b5?OpenDocument&Highlight=0,18.11.2009


Tráfico de estupefacientes 

 

Em data não apurada, o arguido A. convenceu a B., que acedeu, a introduzir produtos 

estupefacientes no interior do EPC, entregando-os ao arguido, que os venderia no EPC 

e daria uma parte não determinada dos lucros dessa venda à B. 

Na concretização desse plano, o arguido deu indicações via telefone a B... sobre o local 

e pessoa que lhe entregariam o produto e quanto à forma como deveria proceder para 

introduzir o produto no interior daquele EP. 

Assim, no dia 22/1/2011, a B., acompanhada do filho menor, dirigiu-se ao EPC sito na R 

da Infantaria n.º 23, em Coimbra, na posse de 94,128 g de cannabis e de 10,392 g de 

heroína, que introduzira na vagina e que e destinavam a ser entregues ao arguido para 

posterior venda no interior do EPC. 

A B. foi detida nas instalações do EPC na posse de tais substâncias. 

Decidiu a Relação condenar o arguido A., pela prática, como instigador, de um crime 

de tráfico de estupefacientes previsto e punido pelo art. 25º, al. a), do Dec. Lei n.º 

15/93, de 22 de Janeiro, na pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/0840bc8d2d8c40

3c80257c16004ce4b1?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

 

PENA DE 3 (TRÊS) ANOS 
 

 

Acórdão de 15 de Novembro de 2012 (Processo nº 16/11.1PEBGC.S1) do Supremo 

Tribunal de Justiça 

Consequências jurídicas do facto / Escolha e medida da pena  

 

O recorrente, nas deslocações que fazia para adquirir a droga para posterior venda, 

seguia no veículo de um toxicodependente, conduzido por este, dando-lhe como 

retribuição produto para consumir e pagando-lhe a gasolina. O toxicodependente 

tratava-se do seu “homem de mão”, que conhecia bem o “meio” do comércio de droga 

no Porto, o que sugere que quem recolhia a droga adquirida pelo recorrente era este e 

não o próprio. Por haver este recurso a um indivíduo “contratado”, que foi condenado 

por cumplicidade e não por co-autoria, aceitou-se a qualificação do crime no tráfico 

comum. Não obstante, trata-se de um tráfico pouco elaborado, executado com parcos 

meios, em quantidades relativamente modestas e não se apurou que o arguido 

possuísse meios de riqueza. Pelas razões postas concluiu-se que, situando-se a ilicitude 

dos factos num patamar próximo do tráfico de menor gravidade, e tendo em conta a 

quase ausência de antecedentes criminais e a idade do arguido, fixou-se a sua pena em 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/0840bc8d2d8c403c80257c16004ce4b1?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/0840bc8d2d8c403c80257c16004ce4b1?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/0840bc8d2d8c403c80257c16004ce4b1?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


4 (quatro) anos de prisão e a do co-arguido em 3 (três) anos de prisão, suspensa na 

sua execução. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/afccd0ea22b81244

80257abb00339918?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

Acórdão de 24 de Abril de 2012 (Processo nº 468/10.7T3AGD.C1) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu-se condenar o arguido D. pela prática, em co-autoria material e na forma 

consumada, de um crime de tráfico de estupefacientes de menor gravidade, previsto e 

punido pelo artº 25º, nº 1, alínea a), do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, na 

pena de 3 (três) anos de prisão efectiva. 

(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/4165490d4eefdaa

a802579ff003d9a6b?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 18 de Novembro de 2009 (Processo nº 96/08.7SFPRT.P1) do Tribunal da 

Relação do Porto 

Tráfico de estupefacientes 

 

Condenou o arguido M., como autor material de um crime de tráfico de 

estupefacientes, p. e p. pelos artigos 4º do DL 401/82, de 23 de Setembro, 23º do 

Código Penal e 21º, n.º 1 do DL 15/93, de 22/1, na pena de 3 (três) anos de prisão, 

que declarou suspensa na sua execução pelo mesmo período, sujeita a regime de 

prova, assente num plano individual de readaptação com incidência na procura de 

inserção laboral a tempo inteiro e comparência às consultas no CAT; 

(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2c8bac0b09c1c0c

48025767a003534b5?OpenDocument&Highlight=0,18.11.2009) 

 

 

 

Acórdão de 23 de Março de 2006 (Recurso nº 767/06 ) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Tráfico de Estupefacientes / Imagem global dos factos / Tráfico de menor gravidade 

 

Convém ter na devida conta, que “apesar da conclusão do tribunal por um prognóstico 

favorável - à luz, consequentemente, de considerações exclusivas de prevenção 

especial e socialização – a suspensão da execução da prisão não deverá ser decretada 

se a ela se opuserem “as necessidades de reprovação e prevenção do crime”, pois, 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/afccd0ea22b8124480257abb00339918?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/afccd0ea22b8124480257abb00339918?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/4165490d4eefdaaa802579ff003d9a6b?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/4165490d4eefdaaa802579ff003d9a6b?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/4165490d4eefdaaa802579ff003d9a6b?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2c8bac0b09c1c0c48025767a003534b5?OpenDocument&Highlight=0,18.11.2009
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2c8bac0b09c1c0c48025767a003534b5?OpenDocument&Highlight=0,18.11.2009


“estão aqui em questão não quaisquer considerações de culpa, mas exclusivamente 

considerações de prevenção geral, sob a forma de exigências mínimas e irrenunciáveis 

de defesa do ordenamento jurídico. Só por estas exigências se limita – mas por elas se 

limita sempre – o valor, a socialização em liberdade, que ilumina o instituto em 

análise”. 

Termos em que, no provimento parcial do recurso, revogam em parte o acórdão 

recorrido e condenam o arguido pela prática, em autoria, de um crime do art. 35º do 

Dec.-Lei n.º 15/93 de 22/01, na pena de 3 (três) anos de prisão. 

 

(cfr. Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, Ano XIV, 

Tomo I/2006, páginas 219 e 220) 

 

 

 

Acórdão de 20 de Outubro de 2004 (Processo nº 2945/2004-3) do Tribunal da 

Relação de Lisboa 

Medida da pena 

 

No dia 2-11-02, a hora não concretamente apurada, mas no período da manhã, a 

arguida (A) deslocou-se ao E.P.L., sito na Rua Marquês de Fronteira, a fim de visitar o 

seu filho, o arguido (B), aí recluso. 

Após o fim da visita o arguido foi conduzido pelos guardas prisionais a uma sala, onde 

foi revistado e encontrado no interior da bainha interna das calças que trajava, um 

embrulho em plástico que continha 14,812 gramas de heroína – que foi apreendido. 

A conduta do arguido (B) integra a autoria material do mencionado crime de tráfico de 

estupefacientes agravado, p. e p. pelos artigos 21º, nº 1 e 24º, al. h) do D.L.nº 15/93, 

de 22/1, especialmente por se tratar de "infracção cometida em estabelecimento 

prisional" (no EPL, onde o arguido se encontrava, na altura, em prisão preventiva). 

O arguido é delinquente primário, sendo certo que, na altura, era ainda um jovem com 

apenas 22 anos de idade, não sendo de olvidar que, no essencial, admitiu os factos 

apurados e, actualmente, está a trabalhar na Força Aérea, auferindo cerca de 600 

euros por mês. Não se pondo em causa que o arguido agiu com dolo directo e, como 

se disse, com plena consciência da ilicitude, mas, repete-se, não almejou obter lucro e 

a quantidade da droga (heroína) não é elevada. 

Assim sendo, entendeu o Tribunal que, no caso, se justifica atenuar especialmente a 

pena, por existirem circunstâncias que, como vimos, diminuem por forma acentuada a 

ilicitude do facto e a culpa do agente – cfr. citado artº 72º do C.Penal. 

Ora, sendo a pena aplicável, face à aludida agravação de 5 a 15 anos de prisão (face à 

red. actual do artº 24º do DL 15/93, dada pela Lei 11/04), com a mencionada 

atenuação especial passam aqueles limites a ser: o mínimo é reduzido a um quinto, ou 



seja, para 1 ano de prisão; enquanto o máximo, é reduzido de 1/3, passando para 10 

anos de prisão (artº 73º, nº 1, als. a) e b) do C.Penal). 

Nestes termos, entendemos ser justa e adequada ao presente caso, mormente à culpa 

do agente, a pena de 3 (três) anos de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f7be39613cb270e5

80257142004a328e?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes)  

PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES 

 

 

Acórdão de 11 de Junho de 2012 (Processo nº 513/09.9GDGMR.G1) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes 

 

P. foi condenado pela prática de um crime de tráfico de menor gravidade p. e p. pelo 

art.25.º al.a) do DL n.º15/93, de 22/1, na pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de 

prisão efectiva. 

(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/6bfdc62b8d9297

0f80257a230030877c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 18 de Outubro de 2010 (Processo nº 3/08.7GAGMR.G1) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

Tráfico de menor gravidade / Medida da pena 

 

O arguido foi punido pela prática de um crime de tráfico de menor gravidade, p. e p. 

pelo artº25º, al.a) do Dec-Lei nº15/93, de 22/01, na pena de 3 (três) anos e 6 (seis) 

mês de prisão, suspensa na sua execução. 

A fixação de tal pena pena concreta obedece aos critérios legais consagrados nos artºs 

40º e 71º, nº1 do C.P, uma vez que o recorrente agiu com dolo directo, sendo a 

ilicitude elevada por os produtos transaccionados serem dos mais perniciosos (heroína 

e cocaína) sendo que a sua condição social e económica é modesta, e possuir inserção 

familiar e social, para além de já haver respondido criminalmente. 

(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/22c026de20ebe4

cd802577c2003219ca?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f7be39613cb270e580257142004a328e?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f7be39613cb270e580257142004a328e?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/6bfdc62b8d92970f80257a230030877c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/6bfdc62b8d92970f80257a230030877c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/6bfdc62b8d92970f80257a230030877c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/22c026de20ebe4cd802577c2003219ca?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/22c026de20ebe4cd802577c2003219ca?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/22c026de20ebe4cd802577c2003219ca?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


Acórdão de 7 de Julho de 2009 (Processo nº 52/07.2PEPDL.S1) do Supremo Tribunal 

de Justiça 

Estabelecimento Prisional / Medida concreta da pena 

 

A razão de ser da agravação por via da al. h) do art. 24.º do DL 15/93, por efeito da 

conduta integrante haver tido lugar em estabelecimento prisional reside na 

perturbação do processo de ressocialização dos reclusos e no grave transtorno da 

ordem e organização das cadeias que o tráfico comporta. Os estabelecimentos 

prisionais face aos inevitáveis problemas e questões que a clausura gera, estados de 

depressão e inactividade dos reclusos, concentração e massificação das pessoas, 

conflitos pessoais, carências afectivas, sentimentos de frustração, perda de auto-

estima, são particularmente propícios ao consumo de estupefacientes e, 

consequentemente, constituem um dos alvos prioritários dos traficantes. 

No caso de mera detenção, por parte de recluso, de pequenas quantidades de heroína 

e de canabis, sendo o arguido consumidor de substâncias estupefacientes, não se pode 

configurar a existência de difusão ou perigo de difusão da droga pelos reclusos, 

havendo que afastar a aplicabilidade da al. h) do art. 24.º do DL 15/93. 

O crime de tráfico de menor gravidade, previsto no artigo 25.º do DL 15/93 

caracteriza-se por constituir um minus relativamente ao crime matricial, ou seja, ao 

crime do art. 21.º do DL 15/93. Trata-se de um facto típico cujo elemento distintivo do 

crime tipo reside, apenas, na diminuição da ilicitude do facto, redução que o legislador 

impõe seja considerável, indicando como factores aferidores de menorização da 

ilicitude do facto, a título meramente exemplificativo, os meios utilizados, a 

modalidade ou as circunstâncias da acção e a qualidade ou a quantidade das plantas, 

substâncias ou preparações. Para além destas circunstâncias, há que ter em conta 

todas as demais susceptíveis de interferir na graduação da gravidade do facto, 

designadamente as que traduzam uma menor perigosidade da acção e/ou desvalor do 

resultado, em que a ofensa ou o perigo de ofensa aos bens jurídicos protegidos se 

mostre significativamente atenuado, sendo certo que para a subsunção de um 

comportamento delituoso (tráfico) ao tipo privilegiado do art. 25.º do DL 15/93, torna-

se necessária a valorização global do facto, tendo presente que o legislador quis aqui 

incluir os casos de menor gravidade, ou seja, aqueles casos que ficam aquém da 

gravidade justificativa do crime tipo.  

Dentro do limite da culpa, a pena é determinada dentro de uma moldura de prevenção 

geral de integração, cujo limite superior é oferecido pelo ponto óptimo de tutela dos 

bens jurídicos e cujo limite inferior é constituído pelas exigências mínimas de defesa 

do ordenamento jurídico, sendo a medida da pena encontrada em função de 

exigências de prevenção especial, em regra positiva ou de socialização, 

excepcionalmente negativa ou de intimidação ou segurança individuais. 

No caso concreto, o arguido tem 29 anos de idade, é consumidor de substâncias 

estupefacientes e já foi condenado por dez vezes. Está em causa uma mera detenção 



dos estupefacientes, o que, aliado à pequena quantidade detida e ao facto de o 

arguido ser consumidor, leva a qualificar os factos como tráfico de menor gravidade. 

Isto visto, fixou-se a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/466f5847b2f63571

80257638005a178b?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 8 (OITO) MESES 
 

 

Acórdão de 19 de Novembro de 2008 (Processo nº 2212/06.4TAAVR.C1) do Tribunal 

da Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes 

 

O regime do tráfico de menor gravidade fundamenta-se na diminuição considerável da 

ilicitude do facto, revelada pela valoração conjunta dos diversos factores que se 

apuraram na situação global dada como provada pelo Tribunal. 

O juízo a emitir sobre a menor gravidade do tráfico deve ser um juízo global e 

abrangente sobre a conduta delitiva do agente. 

A actividade que perdura por período de cerca de 2 anos, com largos períodos 

parcialmente indefinidos em termos de números de pessoas a quem vendiam 

estupefacientes e quantidades transaccionadas, encontrando-se provadas vendas a 14 

consumidores, não se sabendo exactamente que quantidades foram vendidas ou 

cedidas, sendo que no período em causa viviam os arguidos, na altura consumidores 

de heroína e de cocaína, essencialmente dos lucros que retiravam da diferença entre o 

preço de compra da heroína e cocaína e o maior preço que obtinham na sua venda a 

retalho. lucros esses modestos, integra a prática de um crime de crime de tráfico de 

menor gravidade, p. e p. pelo art.25.º, al. a) do D.L. 15/93. 

Decide a Relação condenar a arguida ML. pela prática, em co-autoria material, do 

aludido crime de tráfico de menor gravidade, na pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses 

de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1410a09452d8d2

4980257516003c879d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes

,medida,da,pena) 

 

 

 

 

PENA DE 4 (QUATRO) ANOS 
 
 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/466f5847b2f6357180257638005a178b?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/466f5847b2f6357180257638005a178b?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1410a09452d8d24980257516003c879d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1410a09452d8d24980257516003c879d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1410a09452d8d24980257516003c879d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


Acórdão de 1 de Outubro de 2013 (Processo n.º 21/12.0GBPTM.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de menor gravidade 

 

O facto de alguém ser surpreendido na posse de estupefacientes destinados (ainda 

que parcialmente) à venda a terceiros, não pode fazer presumir que já anteriormente 

procedera da mesma forma, noutros locais. 

É adequada uma pena concreta de 4 (quatro) anos de prisão, efectiva na sua 

execução, num caso em que a factualidade apurada se insere numa zona de fronteira 

entre o crime de tráfico de estupefacientes p.p. pelo artº 21º, nº 1 do Decreto-Lei 

15/93, de 22/1 e o crime de tráfico de menor gravidade, p.p. pelo artº 25º, al. a) do 

mesmo diploma legal. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/fe15d53fbbd9518

880257bf700546091?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena 

 

 

 

Acórdão de 7 de Maio de 2013 (Processo n.º 1165/11.1TAPTM.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Acordou o Tribunal em manter a condenação ao arguido J pela cumplicidade na prática 

de um crime de tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo n.º 1 do artigo 21º do Decreto-

Lei n.º 15/93 de 22.1 na pena de 4 (quatro) anos de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61

580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

Acórdão de 15 de Novembro de 2012 (Processo nº 16/11.1PEBGC.S1) do Supremo 

Tribunal de Justiça 

Consequências jurídicas do facto / Escolha e medida da pena  

 

O recorrente, nas deslocações que fazia para adquirir a droga para posterior venda, 

seguia no veículo de um toxicodependente, conduzido por este, dando-lhe como 

retribuição produto para consumir e pagando-lhe a gasolina. O toxicodependente 

tratava-se do seu “homem de mão”, que conhecia bem o “meio” do comércio de droga 

no Porto, o que sugere que quem recolhia a droga adquirida pelo recorrente era este e 

não o próprio. Por haver este recurso a um indivíduo “contratado”, que foi condenado 

por cumplicidade e não por co-autoria, aceitou-se a qualificação do crime no tráfico 

comum. Não obstante, trata-se de um tráfico pouco elaborado, executado com parcos 

meios, em quantidades relativamente modestas e não se apurou que o arguido 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/fe15d53fbbd9518880257bf700546091?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/fe15d53fbbd9518880257bf700546091?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/fe15d53fbbd9518880257bf700546091?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


possuísse meios de riqueza. Pelas razões postas concluiu-se que, situando-se a ilicitude 

dos factos num patamar próximo do tráfico de menor gravidade, e tendo em conta a 

quase ausência de antecedentes criminais e a idade do arguido (63 anos), fixou-se a 

pena em 4 (quatro) anos de prisão efectiva. Assim se decidiu pois considera-se que há 

fortes exigências de prevenção geral no crime de tráfico de estupefacientes, sempre 

que não existe uma acentuada diminuição da ilicitude ou da culpa, o que não se 

encontra neste caso uma vez que o arguido não confessou os factos, não deu qualquer 

explicação para o seu comportamento (como fossem possíveis dificuldades 

económicas para sustentar a companheira e filha), não tem hábitos de trabalho e a 

população estranhou o seu comportamento e as suas frequentes deslocações, não 

explicáveis.  

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/afccd0ea22b81244

80257abb00339918?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 10 de Novembro de 2012 (Processo n.º 1054/10.7TALLE.E1) do Tribunal 

da Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu-se condenar o arguido F pela prática, como cúmplice, de um crime de tráfico 

de estupefacientes agravado, p. e p. pelo artigo 21º, nº 1 e 24º, alínea j), do D.L. 15/93, 

de 22 de Janeiro e 27º do Código Penal na pena de 4 (quatro) anos de prisão cuja 

execução não se suspende. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f

80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,m

edida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 25 de Maio de 2012 (Processo nº 31/11.5PEVIS.C1) do Tribunal da 

Relação de Coimbra  

Tráfico de menor gravidade 

 

No caso, considerando os factos relativamente aos meios utilizados pelo arguido na 

actividade de tráfico, resulta inequívoco um modus operandi simples, com recurso a 

meios sem qualquer sofisticação, com encontros previamente combinados por 

telemóvel para a entrega de estupefaciente, que ocorria em áreas limitadas - dois 

Bairros - da cidade. 

De notar que o arguido para adquirir a droga noutra cidade, utilizava, normalmente, os 

veículos de consumidores que o acompanhavam. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/afccd0ea22b8124480257abb00339918?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/afccd0ea22b8124480257abb00339918?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


Por outro lado, não possuía qualquer estrutura organizativa, actuava sozinho, e a sua 

actividade de tráfico desenrolou-se durante um período de três meses, vindo 

identificados 10 (dez) consumidores, os quais abasteceu, parte deles diariamente, 

alguns com regularidade e outros esporadicamente, vendendo-lhes, na maioria das 

vezes e de cada vez, ao preço unitário de 20 euros cada dose de cocaína e 25 euros 

cada dose de heroína, afectando parte do lucro que obtinha com a venda do 

estupefaciente à aquisição de novas substâncias para seu próprio consumo. 

Foram-lhe apreendidos 35,875 gr, de heroína, 11,865 g de cocaína e 65,825 g de 

haxixe, sendo que destinava aquelas à venda, mas também ao seu consumo. 

Decidiu o Tribunal condenar o arguido A., pela prática de um crime de tráfico de 

menor gravidade, p. e p. nos termos do artigo 25º, al. a) do D.L. nº 15/93, de 22.01, 

com referência à sua Tabela I – A anexa na pena de 4 (quatro) anos de prisão efectiva. 

(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/a47492dd3cb314

0980257a24003819bb?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes

,medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 23 de Novembro de 2011 (Processo nº 342/10.7GCVIS.C1) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes 

 

No que concerne ao crime de tráfico de estupefacientes, só especiais motivos podem 

justificar a aplicação da suspensão da execução da pena de prisão. 

Com efeito, trata-se de um domínio em que cumpre garantir que a pena de 

substituição não colida com as finalidades da punição, impondo-se assegurar que a 

comunidade não veja a suspensão como um sintoma de impunidade, descrendo, 

assim, do sistema penal. 

Decidiu o Tribunal condenar o arguido A, como reincidente pela prática de um crime 

de tráfico de menor gravidade, p. e p. nos termos do artigo 25º, al. a) do D.L. nº 15/93, 

de 22.01, com referência à sua Tabela I – A anexa e artigos 75º e 76º do Código Penal 

na pena de 4 (quatro) anos de prisão efectiva. 

(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/b106d60d12daae

158025795f003947ff?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 11 de Outubro de 2012 do Supremo Tribunal de Justiça 

Tráfico de Estupefacientes privilegiado 

 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/a47492dd3cb3140980257a24003819bb?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/a47492dd3cb3140980257a24003819bb?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/a47492dd3cb3140980257a24003819bb?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/b106d60d12daae158025795f003947ff?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/b106d60d12daae158025795f003947ff?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/b106d60d12daae158025795f003947ff?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


A ilicitude do facto, levando em consideração a alta danosidade do produto 

estupefaciente, a persistência na conduta, os antecedentes criminais e o facto de o 

arguido ser toxicómano, importam que se fixe a pena em 4 (quatro) anos de prisão. 

Tratando-se de um crime em que as expectativas da comunidade estão focalizadas na 

prevenção e repressão, a gravidade da conduta do arguido não permite que a 

suspensão da execução da pena realize as finalidades da suspensão. 

 

(cfr. Colectânea de jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, n.º 243, 

Ano XX, Tomo III/2012, página 189) 

Acórdão de 17 de Dezembro de 2009 (Processo nº 1223/08.0SKLSB.L1-9) do Tribunal 

da Relação de Lisboa 

Correio de droga 

 

A suspensão da execução da pena a um arguido estrangeiro, que vem a Portugal, ao 

qual nada o liga, e onde não tem autorização de residência, com o objectivo único de 

transportar, e fazer a entrega de uma encomenda de droga, assume-se, à partida, 

como inviável, face à impossibilidade prática de verificação e controle dos 

pressupostos previstos no artigo 50º, do C. Penal. 

A arguida foi então julgada e condenada, como autora de um crime de “tráfico de 

estupefacientes”, p.p. nos termos do art.º 21.º, n.º 1, do DL n.º 15/93, de 22 de 

Janeiro, com referência à tabela I-B, anexa ao mesmo diploma legal”, na pena de 4 

(quatro) anos de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3dbf0a8594db43b

3802576950039b634?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes)  

 

 

 

Acórdão de 8 de Maio de 2008 (Processo nº 08P1134) do Supremo Tribunal de Justiça 

Correio de droga 

 

Tem-se por suficiente e adequada a aplicação da pena de 4 (quatro) anos de prisão 

pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes, se a arguida, de nacionalidade 

cabo-verdiana, detentora de Título de Residência Temporário e aqui residente desde 

2000, sem antecedentes criminais conhecidos e demonstrando arrependimento, no 

âmbito de um transporte como correio de droga que lhe havia sido entregue no 

Senegal, desembarcou na Gare do Oriente, em Lisboa, proveniente de Madrid, 

transportando numa mala de mão, quatro embalagens contendo cocaína, com o peso 

líquido de 2975,070 g. 

O instituto de suspensão da pena de prisão assenta na confiabilidade em como o 

delinquente enquanto cidadão, face à dimensão do delito cometido satisfará o 

projecto da sua ressocialização. Neste projecto o juiz tem de considerar forçosamente 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3dbf0a8594db43b3802576950039b634?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3dbf0a8594db43b3802576950039b634?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


os índices de que dispõe e particularmente com a seriedade e vontade do arguido no 

sentido da sua reintegração e reencontro com os valores da sociedade com que 

esbarrou. 

É de se realçar o papel da prevenção geral na repressão ao crime de tráfico de 

estupefacientes tendo em vista a tutela dos bens jurídicos com referência à vida de 

jovens e estabilidade familiar e a saúde e segurança da comunidade, como 

expressivamente decorre do objectivo nacional estratégico referido na Resolução de 

Conselho de Ministros 46/99, de 26-05. Nisto se incluem " os correios internacionais 

de droga", que fazem correr o risco de transformar Portugal como um off-shore 

europeu do comércio transatlântico da cocaína. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7090bc6f40cef5f2

8025744f004d5380?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

  

 

 

Acórdão de 24 de Abril de 2008 (Processo nº 07P3855) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Ilicitude diminuída / Medida concreta da pena 

 

Está em causa um arguido que detinha 49,466 g (peso líquido) de heroína, limitando-se 

a sua actividade a um único acto, que redundou em fracasso quanto à projectada 

venda, por força da intervenção policial. Os proventos que iria obter não seriam de 

grande monta, não se sabendo se os lucros seriam para si, se para terceiro, se a dividir 

por ele e outro(s), ou se se limitaria a receber uma percentagem ou uma quantia fixa 

pelo que vendesse. Pouco se sabendo sobre o seu modus operandi, tudo indicava à 

transmissão da droga a terceiro pelo sistema de compra e venda directa a pequenos 

consumidores, sendo a ilicitude consideravelmente diminuída, enquadrando-se a 

conduta do arguido no tráfico de menor gravidade. 

O arguido agiu com dolo directo e era reincidente, uma vez que havia sido 

anteriormente condenado por factos idênticos, encontrando-se em liberdade 

condicional. 

Tendo em vista a ilicitude do facto, levando-se em consideração a alta danosidade 

social do produto, as exigências de prevenção geral e especial que são de relevo e as 

condições pessoais – tem 49 anos de idade, é casado, pai de um filho e trabalha como 

empregado de mesa –, aplica-se a pena de 4 (quatro) anos de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c9a5defcd1165500

80257440002dbdd4?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7090bc6f40cef5f28025744f004d5380?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7090bc6f40cef5f28025744f004d5380?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c9a5defcd116550080257440002dbdd4?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c9a5defcd116550080257440002dbdd4?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


Acórdão de 29 de Janeiro de 2007 (Processo nº 07P006) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Correio de droga / Medida concreta da pena  

 

Tem-se por adequada a aplicação de uma pena de 4 (quatro) anos de prisão, pela 

prática de um crime de tráfico de estupefacientes, se o arguido, de nacionalidade 

portuguesa e possuindo várias condenações anteriores pela prática de crimes de furto, 

furto qualificado, jogo ilícito, passagem de moeda falsa, roubo, roubo qualificado e 

roubo na forma tentada, no âmbito de um transporte como correio de droga, a troco 

do pagamento de € 750, de que já recebera € 400, foi detido no Aeroporto de Lisboa, 

prestes a embarcar para Ponta Delgada, Açores, trazendo consigo, no interior das 

cuecas 

que usava, 4 embalagens contendo heroína, com o peso bruto de 207,100 g e líquido 

de 192,500 g. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ccaf7c5dc6cfed138

02572de0057d82d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 2 de Maio de 1996 (Recurso n.º 171 – Comarca do Porto – 3ª Vara 

Criminal) do Supremo Tribunal de Justiça 

Tráfico de estupefacientes / Alteração dos factos da acusação 

 

A pena do arguido deve conter-se no limite máximo da incriminação dos factos 

atribuída na acusação ou na pronúncia, sob pena de alteração substancial. 

Desta forma, ainda que o recurso seja interposto pelo MP a pedir a agravação da pena 

aplicada e o tribunal superior entenda que o crime é não de tráfico de menor 

gravidade de que ele vinha acusado e não condenado, mas o de narcotráfico do art. 

21º n.º 1 do DL 15/93, não pode condenar em pena superior ao limite máximo previsto 

no art. 25º a). 

Considerando a ilicitude (média) do facto praticado, o elevado grau de culpa do 

agente, e as necessidades de prevenção geral e especial do tráfico de droga, entende-

se como justa e adequada ao caso concreto e às finalidades da punição uma pena 

concreta situada no limite da moldura do art. 21º n.º 1 do DL 15/93.  

Em face do exposto, acordam no Supremo Tribunal de Justiça em dar provimento ao 

recurso do Ministério Público, condenando o arguido como autor material de um 

crime previsto no art. 21º n.º 1 do DL 15/93, de 22 de Janeiro, em 4 (quatro) anos de 

prisão. 

 

(Cfr. Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, Ano IV, 

Tomo II/1996, páginas 179 e 180) 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ccaf7c5dc6cfed13802572de0057d82d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/ccaf7c5dc6cfed13802572de0057d82d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


 

 

 

 

PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 1 (UM) MÊS 
 
 

Acórdão de 25 de Outubro de 2007 (Processo nº 07P3188) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Correio de droga / Pena de expulsão 

 

Mostram-se adequadas as penas, principal, de 4 anos (quatro) e 1 (um) mês de prisão 

e, acessória, de expulsão do território nacional pelo período de 8 anos, impostas na 

1.ª instância, pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes, a um arguido 

que, no âmbito de um transporte como correio de droga, desembarcou no Aeroporto 

de Lisboa, procedente da Guiné-Bissau, via Dakar, transportando cocaína, com o peso 

bruto de 513 g, mais se apurando que em Portugal não possui residência, nem tem 

ligação familiar ou profissional e não regista antecedentes criminais. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c27fb7c85384097c

802573db003c17bb?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

 

PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES 
 

 

Acórdão de 29 de Setembro de 2011 (Processo nº 534/10.9JELSB.L1-9) do Tribunal da 

Relação de Lisboa 

Correio de droga 

 

No percurso do tráfico de estupefacientes, o transporte assume particular relevo, 

como forma de assegurar a introdução, quer no mercado nacional, quer no mercado 

internacional, de avultadas quantidades de droga, que possibilitam o consumo a 

milhares de pessoas; 

O facto de o arguido ter agido como “correio”, só por si, não evidencia atenuação da 

culpa do mesmo, já que o transporte da droga a troco de remuneração pecuniária é 

tão ou mais grave do que a sua venda directa. 

O transporte de considerável quantidade de cocaína, reclama pena efectiva de 

privação da liberdade; 

Num caso desta natureza, em que não se verificam razões ponderosas para uma 

atenuação extraordinária da pena, a suspensão da execução da mesma, seria 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c27fb7c85384097c802573db003c17bb?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c27fb7c85384097c802573db003c17bb?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


atentatória da necessidade estratégica nacional e internacional de combate a este tipo 

de crime e não serviria os imperativos de prevenção geral. 

Ficou provado que o arguido, tem o 9° ano de escolaridade; vive com a mãe, o 

padrasto e a irmã, tem todo o apoio familiar, não tem antecedentes criminais, sempre 

trabalhou, com excepção dos últimos 3 meses que antecederam a prisão preventiva, 

assim, quanto às necessidades de prevenção especial, está comprovada a 

personalidade do recorrente, é primário, vivendo sempre de acordo com as regras 

sociais, como é seu dever, não podemos de deixar de ter em conta o vector da 

socialização, pedra angular, estamos perante um arguido com 26 anos de idade, 

totalmente inserido na sociedade, onde trabalha, tem casa e família que o apoia. 

Foi então imposta uma pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de prisão efectiva.  

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ae92bd6353254b4

68025794a004e378d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 3 (TRÊS) MESES 
 

 

Acórdão de 14 de Janeiro de 2010 (Processo nº 70/09.6JELSB.L1-9) do Tribunal da 

Relação de Lisboa 

Correio de droga 

 

Às penas de prisão aplicadas por crimes de tráfico de droga, sobretudo tratando-se dos 

chamados “correios de droga”, devem aplicar-se exactamente os mesmos critérios de 

suspensão da execução da pena que se aplicam às penas aplicadas por outros crimes, 

ou seja, salva a existência de circunstâncias excepcionais, a execução das penas de 

prisão fixadas em medida não superior a 5 anos, deve ser suspensa quando o 

condenado seja primário e tenha confessado os factos. 

A impossibilidade de aplicação do regime de prova, por o agente residir no estrangeiro, 

não é impeditiva da suspensão da execução das penas de prisão a que se devesse 

aplicar este regime. 

Ainda assim, o arguido foi condenado pela prática em autoria material, de um crime de 

tráfico de estupefacientes previsto e punido pelo artigo 21º nº 1 do D.L. nº. 15/93 de 

22-1, com referência à Tabela I-B, anexa ao referido diploma, na pena de 4 (quatro) 

anos e 3 (três) meses de prisão efectiva. 

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5dd2b945bb22043

e802576b30037f844?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 18 de Novembro de 2009 (Processo nº 96/08.7SFPRT.P1) do Tribunal da 

Relação do Porto 

Tráfico de estupefacientes 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ae92bd6353254b468025794a004e378d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/ae92bd6353254b468025794a004e378d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5dd2b945bb22043e802576b30037f844?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/5dd2b945bb22043e802576b30037f844?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


 

Condenou o arguido G. como autor material de um crime de tráfico de 

estupefacientes, p. e p. pelo artigo 21º, n.º 1 do DL 15/93, de 22/1, na pena de 4 

(quatro) anos e 3 (três) meses de prisão, que declarou suspensa na sua execução pelo 

mesmo período. 

(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2c8bac0b09c1c0c

48025767a003534b5?OpenDocument&Highlight=0,18.11.2009) 

 

 

 

Acórdão de 28 de Março de 2007 (Recurso n.º 615/07) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Tráfico de Estupefacientes / Colaboração activa e profíqua na investigação / Atenuação 

especial da pena 

 

A atenuação especial da pena a que se alude no artigo 31º do Decreto-lei n.º 15/93 

inscreve um prémio para aqueles que de uma forma activa, credível e séria 

abandonem a prática criminosa, impeçam os seus malefícios ou se esforcem 

energicamente pela sua não produção e também àquele que auxilia as autoridades na 

recolha de provas decisivas para a identificação ou captura de outros responsáveis. 

Está excluída a confissão daquele que tem em seu poder estupefacientes ou que 

presta colaboração de forma calculista ou concorre para a descoberta de outros 

agentes, mas de uma forma não decisiva, por virtude de isso ter sido conseguido 

através de outros meios de prova. 

Em seu favor acode, apenas, a confissão com o alcance delimitado, irrelevando por não 

atenuarem a gravidade do facto todas demais as circunstâncias que invoca em seu 

favor, como se considerou. Por isso, numa moldura penal de 4 a 12 anos, a pena 

concreta de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses muito próxima do limiar mínimo, fixada 

pela Relação, não merece qualquer reparo, sendo inteiramente sustentada pela culpa 

e prevenção, valorando devidamente o conjunto global dos factos provados e o direito 

aplicável. 

 

(cfr. Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, Ano XV, 

Tomo I/2007, páginas 235 a 237) 

 

 

 

Acórdão de 12 de Outubro de 2005 (Processo nº 0514651) do Tribunal da Relação do 

Porto 

Tráfico de estupefacientes 

 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2c8bac0b09c1c0c48025767a003534b5?OpenDocument&Highlight=0,18.11.2009
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2c8bac0b09c1c0c48025767a003534b5?OpenDocument&Highlight=0,18.11.2009


A E. foi condenada como co-autora de um crime de tráfico de estupefacientes de 

menor gravidade p. e p. pelas disposições conjugadas dos artigos 21, n.º 1 do Dec.-Lei 

n.º 15-93, de 22.01, na pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/f16debdc785850e

2802570ad0052a59f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

 

PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES 
 

 

Acórdão de 14 de Novembro de 2007 (Processo nº 07P3410) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Tráfico de estupefacientes 

 

O arguido procedeu directamente a um elevado número de transacções de produtos 

estupefacientes, e que dedicou-se à venda de cocaína e de heroína, entre Junho e 

Novembro de 2005, em conjunto e concertadamente com os co-arguidos VS e RO, 

sendo por demais evidente que a sua actividade de tráfico não pode ser subsumida à 

norma do art. 25.º do DL 15/93, de 22-01.  

Dentro da moldura penal abstracta de 4 a 12 anos de prisão, correspondente ao crime 

de tráfico de estupefacientes, e tendo em vista o grau de ilicitude do facto – médio 

[tendo-se dedicado à venda de heroína e cocaína entre Junho e Novembro de 2005, no 

dia 04-11-2005 detinha, para além do mais, 53 embalagens contendo heroína, com o 

peso líquido de 3,126 g, 54 embalagens contendo cocaína, com o peso líquido de 3,183 

g, e 24 embalagens contendo cocaína, com o peso líquido de 4,742 g] –, a intensidade 

do dolo – directo –, e o passado criminal do arguido – já condenado por 3 vezes, por 

roubo, resistência e coacção sobre funcionário e condução sem habilitação legal –, sem 

esquecer as suas condições pessoais e a ausência de qualquer atenuante, é patente 

que a pena cominada, de 4 anos e 4 meses de prisão, não pode ser objecto de 

qualquer redução.  

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8d66bf1c90db255

7802573b100543b30?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

 

PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 5 (CINCO) MESES 
 

 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/f16debdc785850e2802570ad0052a59f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/f16debdc785850e2802570ad0052a59f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/f16debdc785850e2802570ad0052a59f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8d66bf1c90db2557802573b100543b30?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8d66bf1c90db2557802573b100543b30?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


Acórdão de 19 de Novembro de 2008 (Processo nº 2212/06.4TAAVR.C1) do Tribunal 

da Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes 

 

O regime do tráfico de menor gravidade fundamenta-se na diminuição considerável da 

ilicitude do facto, revelada pela valoração conjunta dos diversos factores que se 

apuraram na situação global dada como provada pelo Tribunal. 

O juízo a emitir sobre a menor gravidade do tráfico deve ser um juízo global e 

abrangente sobre a conduta delitiva do agente. 

A actividade que perdura por período de cerca de 2 anos, com largos períodos 

parcialmente indefinidos em termos de números de pessoas a quem vendiam 

estupefacientes e quantidades transaccionadas, encontrando-se provadas vendas a 14 

consumidores, não se sabendo exactamente que quantidades foram vendidas ou 

cedidas, sendo que no período em causa viviam os arguidos, na altura consumidores 

de heroína e de cocaína, essencialmente dos lucros que retiravam da diferença entre o 

preço de compra da heroína e cocaína e o maior preço que obtinham na sua venda a 

retalho, lucros esses modestos, integra a prática de um crime de crime de tráfico de 

menor gravidade, p. e p. pelo art.25.º, al.a) do D.L. 15/93. 

Decide a Relação condenar o arguido AM., pela prática deste crime de tráfico de 

menor gravidade, em co-autoria material, na pena de 4 (quatro) anos de prisão e, em 

cúmulo jurídico com a pena de 10 (dez meses) de prisão em que foi condenado como 

autor material de um crime detenção de arma proibida, p. e p. pelo artigo 86.º, n.º 1, 

alínea d), da Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro, condena-se na pena conjunta de 4 

(quatro) anos e 5 (cinco) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1410a09452d8d2

4980257516003c879d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes

,medida,da,pena) 

 

 
 
 

PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES 
 

 

Acórdão de 7 de Dezembro de 2012 (Processo n.º 296/11.2JAFAR.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes / Correio de droga 

 

Ainda que a actuação da arguida se reconduza à actividade de “correio de droga”, 

transportando cerca de 3 quilogramas de “haxixe” e com o objectivo de auferir 

vantagem económica, o seu comportamento não se enquadra no crime de tráfico de 

menor gravidade. 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1410a09452d8d24980257516003c879d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1410a09452d8d24980257516003c879d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1410a09452d8d24980257516003c879d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


Foi então a arguida condenada como autora de um crime de tráfico, p. e p. pelo artigo 

21º, n.º1 do Decreto-Lei n.º 15/93 de 22.01, na pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) 

meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a12218eac7c3d98

480257aed004fe53a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 10 de Outubro de 2012 do Supremo Tribunal de Justiça 

Correio de droga / Medida da pena / Suspensão da pena de prisão 

 

É justa e adequada a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de prisão aplicada a um 

“correio” que efectuou um único transporte de cocaína com o peso de 1337,61 gr, não 

se demonstrando que o mesmo tivesse qualquer contacto na origem ou no destino do 

produto. 

As fortes exigências de prevenção geral que o crime de tráfico suscita implicam que as 

finalidades da punição não sejam alcançadas por via da suspensão da execução da 

pena de prisão. 

 

(cfr. Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, n.º 243, 

Ano XX, Tomo III/2012, página 271) 

 

 

 

Acórdão de 09 de Maio de 2012 (Processo nº 222/09.9JACBR.C2) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu a Relação condenar B. como co-autor material, de um crime de tráfico de 

estupefacientes, p. e p. pelo artigo 21º, n.º 1 do D.L. nº 15/93, de 22.01, com 

referência às tabelas I – A e I – B anexas, na pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses 

de prisão, suspensa na respectiva execução por igual período de tempo, sujeita a 

regime de prova assente, num plano de reinserção social a ser elaborado e fiscalizado 

pela DGRS. 

(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/d6f8af8b2762088

280257a0f004af53e?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,m

edida,da,pena) 

 

 

 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a12218eac7c3d98480257aed004fe53a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a12218eac7c3d98480257aed004fe53a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a12218eac7c3d98480257aed004fe53a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/d6f8af8b2762088280257a0f004af53e?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/d6f8af8b2762088280257a0f004af53e?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/d6f8af8b2762088280257a0f004af53e?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


Acórdão de 17 de Abril de 2012 (Processo n.º232/11.6JELSB.L1-5) do Tribunal da 

Relação de Lisboa 

Suspensão da execução da pena / Prevenção geral 

 

A pena de prisão efectiva deve ser a regra para os crimes que se posicionam no 

segmento da criminalidade mais gravosa, especialmente os crimes contra as pessoas e, 

em geral, os que integram a designada “criminalidade violenta” e “criminalidade 

altamente organizada”, na qual se inclui o tráfico de estupefacientes, que mais 

consequências nefastas têm para a paz social; 

As fortes exigências preventivas, sobretudo as de prevenção geral, que o crime de 

tráfico de estupefacientes suscita não ficam, adequada e suficientemente, satisfeitas 

com a simples ameaça da pena e isso justifica que, normalmente, as penas de prisão 

sejam efectivas; 

Nos casos em que o tráfico se traduz no transporte do produto pelos ditos “correios de 

droga”, nem por isso são menores as necessidades de prevenção, mesmo que estejam 

em causa indivíduos recrutados nos estratos sociais mais baixos da população, com 

dificuldades económicas e que se prestaram, ocasionalmente, a transportar o produto 

estupefaciente; 

Em relação a agente que, contra a promessa do pagamento de €6.000, transportou 

cocaína com o peso de 1.382,79 gr., por via aérea, desde o Brasil, onde a recebera de 

individuo não identificado, até Lisboa, onde se encontrava em trânsito para a Bélgica, 

com intenção da aí entregar esse produto a indivíduo também não identificado, são 

prementes as necessidades de prevenção geral, o que aliado à ausência de “razões 

muito ponderosas” que afastem essas exigências, justifica que se afaste a hipótese de 

suspensão da execução da pena de 4 anos e 6 meses de prisão. Foi-lhe aplicada uma 

pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de prisão efectiva. 

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/db3db3a0dede078

9802579e6003e95fa?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 22 de Novembro de 2011 (Processo n.º 6/10.1GALLE.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora  

Tráfico de menor gravidade 

 

A essência da distinção entre os tipos fundamental e privilegiado situa-se ao nível 

exclusivo da ilicitude do facto (consideravelmente diminuída), mediada por um 

conjunto de circunstâncias objetivas que a revelem em concreto, e que devam ser 

conjuntamente valoradas por referência à matriz subjacente à enumeração 

exemplificativa contida na lei. Os critérios de proporcionalidade que devem estar 

pressupostos na definição das penas, constituem, também, um padrão de referência 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/db3db3a0dede0789802579e6003e95fa?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/db3db3a0dede0789802579e6003e95fa?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


na densificação da noção, com alargados espaços de indeterminação, de «considerável 

diminuição de ilicitude». 

A actividade ilícita do arguido, tal como resulta dos factos provados, enquadra-se no 

universo do pequeno e médio tráfico, correspondendo, pois, a uma menor ilicitude do 

facto para efeitos da respetiva incriminação pelo artigo 25.º, al. a), do Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de Janeiro. 

O arguido foi condenado numa pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/dab5f0219cf5ab8e

80257a29005b82cd?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,m

edida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 22 de Fevereiro de 2011 (Processo nº 43/09.9GAGMR.G1) do Tribunal da 

Relação de Guimarães 

Tráfico de estupefacientes  

 

R. foi condenado, pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo 

artº21º, nº1 do Dec-Lei nº15/93, de 22/01, na pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) 

meses de prisão.  

O arguido R. dedicou-se, pelo menos, desde data não apurada de 2007 e, pelo menos, 

até 24 de Março de 2010, dia em que foi detido no âmbito dos presentes autos, à 

venda de produtos estupefacientes, designadamente, cocaína e heroína. 

Para levar a cabo tal actividade, o arguido adquiria quantidades não apuradas de 

droga, em locais e a pessoas não identificadas, contactava os consumidores e guardava 

na sua residência, o produto estupefaciente adquirido, e efectuava o seu corte, 

pesagem e embalagem para depois proceder à respectiva venda junto dos 

consumidores. 

Foi ainda ordenada a destruição do produto estupefaciente apreendido, declarada 

perdida a favor do Estado a quantia de € 895,00 e ordenada a restituição ao arguido 

dos objectos apreendidos nos autos. 

(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/e77d409ed27f51

5380257856004f4155?OpenDocument&Highlight=0,Processo,n%C2%BA,43%2F09.9GA

GMR.G1) 

 

 

 

Acórdão de 1 de Fevereiro de 2011 (Processo nº 153/08.0PEALM.L1-5) do Supremo 

Tribunal de Justiça 

Tráfico de menor gravidade / Medida da pena 

 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/dab5f0219cf5ab8e80257a29005b82cd?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/dab5f0219cf5ab8e80257a29005b82cd?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/dab5f0219cf5ab8e80257a29005b82cd?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/e77d409ed27f515380257856004f4155?OpenDocument&Highlight=0,Processo,n%C2%BA,43%2F09.9GAGMR.G1
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/e77d409ed27f515380257856004f4155?OpenDocument&Highlight=0,Processo,n%C2%BA,43%2F09.9GAGMR.G1
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/e77d409ed27f515380257856004f4155?OpenDocument&Highlight=0,Processo,n%C2%BA,43%2F09.9GAGMR.G1


O princípio in dubio pro reo, é um princípio probatório que procura solucionar um 

problema de dúvida em relação à matéria de facto e não ao sentido de uma norma 

jurídica. 

Aquele princípio, traduz o correspectivo do princípio da culpa em Direito Penal, ao 

garantir a não aplicação de qualquer pena sem prova suficiente dos elementos típicos, 

é um corolário lógico do princípio da presunção de inocência do arguido, mas não tem 

quaisquer reflexos ao nível da interpretação das normas penais. 

Em caso de dúvida sobre o conteúdo e o alcance das normas penais, deve o aplicador 

do direito recorrer às regras de interpretação, entre as quais o princípio in dubio pro 

reo não se inclui. 

Em relação à matéria de facto exige-se ao juiz a certeza, devendo considerar o facto 

como não provado em caso de dúvida, quanto ao direito, não se exige essa certeza, 

mas tão só que procure a solução juridicamente correcta de acordo com as regras de 

interpretação. 

Tendo sido apreendidas heroína e cocaína, com pureza de 35% e 42,5%, em 

quantidade passível de divisão em cinco centenas de doses, inexiste diminuição 

considerável da ilicitude, susceptível de permitir a qualificação dos factos como crime 

de tráfico de menor gravidade, do art.25, do Dec. Lei nº15/93, de 22 Janeiro. 

Em relação a arguido sem antecedentes criminais, com o 7º ano de escolaridade, que 

entre os dez e os dezasseis anos de idade se dividiu entre a escola e a prática 

desportiva, jogando como futebolista federado desde os vinte anos de idade, 

auferindo na altura da detenção €700,00 mensais como jogador de um clube de 

divisão secundária, vivendo com a companheira, sendo bem conceituado no meio em 

que vive, com bom comportamento prisional e demonstrando valoração crítica da sua 

conduta, apresenta-se adequada a opção por suspensão da execução, com regime de 

prova, da pena de prisão de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de prisão, por crime de 

tráfico de estupefacientes. 

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fa9e3a43a1f364a1

8025783a003ff65a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 6 de Janeiro de 2011 (Processo nº 278.09.4PEPDL.S1) do Supremo 

Tribunal de Justiça 

Tráfico de estupefacientes / Atenuação ou dispensa de pena / Medida da pena / Pena 

de prisão 

 

No crime de tráfico simples a função de prevenção geral das penas, num quadro em 

que não está garantido a obtenção da paz jurídica, normalmente exige que a pena de 

prisão seja efectiva, sob pena de a suspensão da sua execução ser vista como “mais 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fa9e3a43a1f364a18025783a003ff65a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/fa9e3a43a1f364a18025783a003ff65a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


um perdão judicial” que lhe retira qualquer eficácia e leva a perda de confiança da 

sociedade no sistema judicial. 

Tudo visto e ponderado, delibera-se neste Supremo Tribunal de Justiça, e em 

conferência, conceder parcial provimento ao recurso, ficando o recorrente condenado 

numa pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de prisão, no mais se mantendo a 

decisão recorrida. 

 

(Cfr. Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, n.º 230, 

Ano XIX, Tomo I/2011, páginas 171 a 174) 

 

 

 

Acórdão de 29 de Setembro de 2010 (Processo nº 384/09.5TDLSB.L1.S1) do Supremo 

Tribunal de Justiça  

Atenuante / Medida concreta da pena 

 

Contra o arguido B provou-se que este colaborou activamente com o co-arguido A na 

venda de estupefacientes, tanto cocaína como heroína, durante cerca de 1 (um) mês. 

As atenuantes invocadas não têm especial valor, pois a primariedade, reportada ao 

curto período de um ano vivido em Portugal antes da prática dos factos, não é 

significativa, e a confissão, tal como acontece com o co-arguido e por pouco ou nada 

ter contribuído para a descoberta da verdade, tem reduzida relevância. 

Foi então condenado na pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de prisão pela 

prática do crime de tráfico de estupefacientes. 

O arguido veio pedir a redução da pena e, em qualquer caso, a sua suspensão, 

argumentando, essencialmente, que é primário, que confessou os factos, que vive com 

uma companheira e o filho, invocando ainda os interesses da sua ressocialização. 

Considerou o Tribunal que, dos factos apurados, em que apenas releva favoravelmente 

a inserção familiar, não se permite formular um juízo favorável sobre o 

comportamento futuro do arguido, e também do ponto de vista da prevenção geral a 

suspensão da pena não garantiria a finalidade da punição. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bc612d64bad7cc8

e8025787f0039aef5?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010 (Processo nº 167/06.4GAALJ.P1) do Tribunal da 

Relação do Porto 

Tráfico de estupefacientes 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bc612d64bad7cc8e8025787f0039aef5?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bc612d64bad7cc8e8025787f0039aef5?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


Decidiu a Relação condenar o arguido B como autor de um crime de tráfico de 

estupefacientes p. e p. pelo art. 21° do Decreto-Lei 15/93 de 22.1 na pena de 4 

(quatro) anos e 3 (três) meses de prisão; 

Operar o cúmulo jurídico desta pena com a pena de seis meses de prisão em que foi 

condenado pela prática do crime de detenção ilegal de arma de defesa, p. e p. pelos 

artigos 3º nºs 1 e 2 al. e), 4º nº1 e 86º nº 1 al. d) da Lei nº 5/2006 de 23/02 e condená-

lo na pena única de quatro anos e seis meses; 

Com os fundamentos supra expostos, suspender a pena pelo período de quatro anos e 

seis meses, com sujeição a regime de prova, nos termos consignados no acórdão 

recorrido. 

(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/e04b74367b4b8e0

d802576e0003c586f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 18 de Novembro de 2009 (Processo nº 96/08.7SFPRT.P1) do Tribunal da 

Relação do Porto 

Tráfico de estupefacientes 

Condenou o arguido B, como autor material de um crime de tráfico de 

estupefacientes, p. e p. pelo artigo 21º, n.º 1 do DL 15/93, de 22/1, na pena de 4 

(quatro) anos e 6 (seis) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2c8bac0b09c1c0c

48025767a003534b5?OpenDocument&Highlight=0,18.11.2009) 

 

 

 

Acórdão de 5 de Março de 2009 (Processo nº 42/2008-9) do Tribunal da Relação de 

Lisboa 

Tráfico de estupefacientes 

 

No dia 4 de Julho de 2008, cerca das 09.30h., a arguida chegou ao aeroporto de Lisboa, 

no voo número TP216, proveniente de Cabo Verde. Em seguida, apresentou-se no 

Canal Verde da Sala de Controlo de Passageiros e Bagagem da Alfândega desse 

terminal aéreo, tendo sido seleccionada para fiscalização. No decurso dessa inspecção, 

os funcionários dos Serviços de Alfândega detectaram, dissimulado, dentro de uns 

calções (tipo cinta interior) que vestia justos ao corpo e junto à zona do abdómen, 

duas embalagens, que continham no seu interior cocaína com o peso total bruto de 

1065,300g, tendo a amostra cofre o peso líquido de 6,330g e o remanescente o peso 

líquido de 989,600g, as quais lhe foram apreendidas. 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/e04b74367b4b8e0d802576e0003c586f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/e04b74367b4b8e0d802576e0003c586f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/e04b74367b4b8e0d802576e0003c586f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2c8bac0b09c1c0c48025767a003534b5?OpenDocument&Highlight=0,18.11.2009
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2c8bac0b09c1c0c48025767a003534b5?OpenDocument&Highlight=0,18.11.2009


Determinou o Tribunal a suspensão da execução da pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) 

meses de prisão em que a Recorrente foi condenada nestes autos, pelo período de 4 

(quatro) anos e 6 (seis) meses, sem regime de prova. 

Sendo a execução da pena de prisão superior a 6 meses suspensa, não pode aplicar-se 

a arguido estrangeiro não residente a sanção acessória de expulsão do território 

nacional. 

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/421763ef7271acf1

8025757e0055b30b?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes)  

 

 

 

Acórdão de 12 de Janeiro de 2009 (Processo nº 2421/08-1) do Tribunal da Relação de 

Guimarães 

Tráfico de droga 

 

Os arguidos R. G. e E. S. foram condenados, pela prática, cada um deles, de um crime 

de tráfico de estupefacientes p. p. pelo citado preceito, na pena de 4 (quatro) anos e 6 

(seis meses) de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/5272a307f1c918

5880257560003c76c9?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 1 de Maio de 2008 (Processo nº 1742/08-5) do Tribunal da Relação de 

Lisboa 

Correio de droga 

 

O chamado “correio de droga” é uma peça importante no mercado de 

estupefacientes. É através dele que, a determinado nível claro está, se processa a 

circulação dos estupefacientes sendo, por conseguinte, peça relevante no acesso às 

drogas pela generalidade dos consumidores. É ele que assume um papel intermédio no 

circuito de distribuição contribuindo de forma determinante para a difusão alargada 

de drogas tal como hoje ela se faz. Os chamados “grande e médio traficantes” 

precisam de montar o seu circuito de distribuição para levar a cabo o seu objectivo e 

dele fazem parte, não sendo dispensáveis, tanto os “correios” como os “dealers de 

rua”.  

Sem embargo de, no domínio da culpa, a sua posição poder ser muito mais 

diversificada, ao nível da ilicitude não se afigura correcta a ideia que se pretende ver 

aceite pelo chamado senso comum de que o “correio” ou mesmo o “dealer de rua” são 

sempre figuras secundárias no negócio dos estupefacientes.  

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/421763ef7271acf18025757e0055b30b?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/421763ef7271acf18025757e0055b30b?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/5272a307f1c9185880257560003c76c9?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/5272a307f1c9185880257560003c76c9?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/5272a307f1c9185880257560003c76c9?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


A suspensão da execução da pena nos casos de tráfico comum e de tráfico agravado de 

estupefacientes, em que não se verifiquem razões muito ponderosas, que no caso se 

não postulam, seria atentatória da necessidade estratégica nacional e internacional de 

combate a esse tipo de crime, faria desacreditar as expectativas comunitárias na 

validade da norma jurídica violada e não serviria os imperativos de prevenção geral. 

No dia 4.5.2006, pelas 15h30m, o arguido chegou ao Aeroporto de Lisboa, no voo RG 

8706, procedente de São Paulo, em trânsito para Barcelona. Foi então seleccionado 

pelos funcionários alfandegários a fim de ser submetido a revisão de bagagem de mão. 

No decurso desta, veio a ser encontrado na sua posse, dissimulado nos sapatos que 

usava e em sandálias de homem e de senhora que transportava na sua bagagem de 

mão, sete embalagens contendo cocaína com o peso líquido global de 791,929 gramas. 

O arguido foi condenado pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes do 

artigo 21º, nº 1 do Dec. Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, na pena de 4 anos e 6 meses de 

prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6841ca39ccb5e26f

802574340054748c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes)  

 

 

 

Acórdão de 16 de Abril de 2008 (Processo nº 224/05.4JACBR.C1) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu a Relação condenar o arguido CC. como autor de um crime de tráfico de 

estupefacientes de menor gravidade p. e p. pelo artº 25º, al. a) do D.L. 15/93, de 22/1, 

com referência às tabelas anexas I-A e I-B, na pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses 

de prisão. 

Na avaliação da presença de ilicitude consideravelmente diminuída, inscrita no 

domínio do crime de tráfico de estupefacientes privilegiado, deve proceder-se à 

ponderação global dos factores apurados, valorando a interdependência dos índices 

fornecidos pelo legislador – meios utilizados, qualidade e quantidade –, em termos de 

concluir pela presença de pequeno tráfico. 

Nessa tarefa, não relevam as condutas marcadas pela indeterminação e pela 

generalidade, como acontece com a inscrição nos factos provados que o arguido se 

dedicou à venda de estupefacientes durante cerca de mês e meio, sem especificar o 

tipo de substância transaccionado e a periodicidade efectiva dessas vendas. 

Comete o crime de tráfico de estupefacientes de menor gravidade p. e p. pelo artº 25º, 

al. a), do D.L. 15/93, de 22/1, quem detém, com destino à venda, cinco pedaços de 

canabis (resina) com o peso de 1,098 grs; oito embalagens de heroína, perfazendo o 

total de 0,874 grs.; um saco de plástico com 4,943 grs, de heroína; e outras quatro 

embalagens com cocaína, com o peso de 0,286 grs. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6841ca39ccb5e26f802574340054748c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6841ca39ccb5e26f802574340054748c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


A escolha pela suspensão da execução da pena de prisão atende fundamentalmente à 

capacidade actual do arguido de se socializar em liberdade mas encontra, como limite, 

as exigências de prevenção geral positiva, balanceamento que encontra relação directa 

com a gravidade da pena de prisão imposta. 

Deve afastar-se a imposição dessa pena de substituição ao arguido que cometeu crime 

de tráfico de estupefacientes de menor gravidade apenas um ano decorrido sobre o 

trânsito em julgado por condenação pelo mesmo tipo penal, sem que se demonstre 

marcada inversão de postura. 

O crime de tráfico de estupefacientes de menor gravidade p. e p. pelo artº 25º, al. a) 

do D.L. 15/93, de 22/1, não admite prisão preventiva. 

(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/391698f93f684a8

d802574350056fc28?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 15 de Novembro de 2007 (Processo nº 07P3761) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Correio de droga / Suspensão de pena 

Trata-se de um transporte significativo de droga, por um correio, postulando-se razões 

de prevenção geral de intimidação que marcam uma forte presença. Sempre que um 

Estado enfraquece a sua reacção contra tais condutas, logo recrudesce a respectiva 

prática.  

Não merece censura, por ser excessiva, a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de 

prisão aplicada a um correio de droga que fez entrar em Portugal mais de 5 kgs de 

heroína.  

Para que possa ser suspensa a pena de prisão é necessária a formulação de um juízo 

de prognose social favorável que permita esperar que essa pena de substituição 

reintegre o agente na sociedade, mas também proteja os bens jurídicos, os fins visados 

pelas penas (n.º 1 do art. 40.º do C. Penal). A suspensão da execução da pena nos 

casos de tráfico comum e de tráfico agravado de estupefacientes, em que não se 

verifiquem razões muito ponderosas, que no caso se não postulam, seria atentatória 

da necessidade estratégica nacional e internacional de combate a esse tipo de crime, 

faria desacreditar as expectativas comunitárias na validade da norma jurídica violada e 

não serviria os imperativos de prevenção geral. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/de6a7c97dc12dc9

5802573980037e3d1?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 7 de Março de 2007 (Processo nº 07P150) do Supremo Tribunal de Justiça 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/391698f93f684a8d802574350056fc28?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/391698f93f684a8d802574350056fc28?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/391698f93f684a8d802574350056fc28?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/de6a7c97dc12dc95802573980037e3d1?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/de6a7c97dc12dc95802573980037e3d1?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


Correio de droga / Medida concreta da pena 

 

Tem-se por adequada a aplicação de uma pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de 

prisão, pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes se o arguido, cidadão de 

nacionalidade espanhola e venezuelana, sem qualquer ligação a Portugal e sem 

antecedentes criminais que se conheçam, no âmbito de um transporte como correio 

de droga, desembarcou no Aeroporto de Lisboa, proveniente de Caracas, 

Venezuela, com destino a Madrid, Espanha, trazendo, no fundo falso da sua mala de 

viagem, 7 embalagens contendo cocaína, com o peso líquido total de 2502,3 g.  

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/27f87b6c05733523

802573090047c6ca?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007 (Processo nº 06P3644) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Medida concreta da pena 

 

Está em causa a detenção para venda de um total de 70,031 g de produtos 

estupefacientes (heroína e cocaína), não sendo caso de tráfico de menor gravidade, 

atendendo especialmente àquela quantidade, que não era diminuta, e à natureza das 

substâncias, pertencentes ao grupo das chamadas «drogas duras». 

Dentro da moldura penal correspondente ao crime de tráfico de estupefacientes, e 

tendo em consideração que a quantidade de produtos estupefacientes objecto do 

tráfico é reduzida, ainda que se tratasse de substâncias altamente nocivas para a 

saúde pública, que o arguido confessou parcialmente os factos e manifestou 

arrependimento, que os seus antecedentes criminais são de pouco relevo, dado que se 

trata de crimes de pouca gravidade e não conexionados com o tráfico de 

estupefacientes (condução sem habilitação legal, emissão de cheque sem provisão, e 

condução em estado de embriaguez), conclui-se que a socialização do recorrente 

poderá ser conseguida com uma pena que não se afaste significantemente do limite 

mínimo, sendo que a defesa do ordenamento jurídico, que neste tipo de criminalidade 

deve merecer sempre especial valoração, também não reclama uma pena superior. 

Isto visto, tem-se por adequada uma pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de 

prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8f1775cc713c13cd

802572db005d704a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/27f87b6c05733523802573090047c6ca?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/27f87b6c05733523802573090047c6ca?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8f1775cc713c13cd802572db005d704a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8f1775cc713c13cd802572db005d704a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 9 (NOVE) MESES 
 

 

Acórdão de 11 de Março de 2011 (Processo nº 305/09.5JELSB.L1-9) do Tribunal da 

Relação de Lisboa 

Correio de droga / Suspensão da execução da pena 

 

Às penas de prisão aplicadas por crimes de tráfico de droga, sobretudo tratando-se dos 

chamados “correios de droga”, devem-se aplicar exactamente os mesmos critérios de 

suspensão da execução da pena que se aplicam às penas fixadas por outros crimes 

(ressalvando, naturalmente, os casos em que a existência de circunstâncias 

excepcionais, como em qualquer outro tipo legal), quando sejam fixadas em medida 

de prisão não superior a 5 anos. 

Mostrando-se que o condenado é primário, confessou os factos, revela 

arrependimento sincero e é possível formular um juízo de prognose favorável quanto à 

sua reinserção social, em liberdade, deve ser-lhe suspensa a execução da pena 

aplicada, que foi de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses. 

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2ae0c229352acbd

2802576f2004c2ff4?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

Acórdão de 11 de Fevereiro 2010 (Processo nº 94/06.5JACBR.C2.S1) do Supremo 

Tribunal de Justiça 

Suspensão da pena 

 

Está em causa a prática, em co-autoria, de um crime de tráfico de estupefacientes. 

O recorrente tem uma forte inserção no mundo do comércio ilegal de droga, com uma 

rede de contactos e acesso a fontes de abastecimento importantes, circunstância que 

não pode deixar de considerar-se altamente facilitadora do seu regresso à actividade 

de tráfico. O recorrente sofreu já várias condenações penais, sendo três por tráfico de 

droga, ainda que de menor gravidade, uma em pena de prisão substituída por pena de 

multa e duas em pena de prisão com execução suspensa. 

O circunstancialismo favorecedor do retomar do tráfico e a propensão do recorrente 

para essa actividade, revelada no longo período em que se dedicou à compra e venda 

de droga e nas condenações já sofridas por este crime, ainda que em modalidade 

privilegiada, apresentam-se como um obstáculo à formulação de um juízo de prognose 

favorável sobre o comportamento futuro do arguido. Quer isto dizer que uma pena de 

prisão com a execução suspensa, nestas circunstâncias, não lhe faria sentir a gravidade 

da sua conduta e não teria por isso capacidade para o levar a inflectir o seu 

comportamento. Assim sendo, manteve-se a execução da pena de 4 (quatro) anos e 9 

(nove) meses de prisão efectiva. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/304b8fc11d43cfe5

80257712003585ff?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2ae0c229352acbd2802576f2004c2ff4?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/2ae0c229352acbd2802576f2004c2ff4?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/304b8fc11d43cfe580257712003585ff?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/304b8fc11d43cfe580257712003585ff?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


 

 

 

PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) MESES 
 

 

Acórdão de 20 de Maio de 2013 (Processo nº 21/11.8GAGMR.G1) do Tribunal da 

Relação de Guimarães 

Tráfico de estupefaciente 

 

A perda de objectos que serviram ou se destinaram a servir a prática de infracções no 

âmbito do tráfico e consumo de estupefacientes é regulada pelos arts. 35 e ss do Dec.-

Lei 15/93 de 22-1, normas especiais que prevalecem sobre o regime geral do art. 109 

do Código Penal. 

Embora o veículo automóvel tenha facilitado o tráfico de estupefacientes, não deve ser 

declarado o seu perdimento se não se puder concluir que sem a sua utilização o crime 

não teria sido praticado, ou dificilmente o teria sido na forma em que foi cometido. 

Foi F., condenado pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes nos termos 

do art. 21 do Dl 15/99 de 22/1 na pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de prisão, 

com execução suspensa por igual período com regime de prova. 

(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/83e5e20e683daff

680257b82002e4efa?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 3 de Abril de 2008 (Processo nº 1515/08-9) do Tribunal da Relação de 

Lisboa 

Tráfico de estupefacientes 

 

O arguido desembarcou no aeroporto de Lisboa, procedente de Dakar no voo TP 210. 

Apresentado no Canal Verde foi seleccionado pelos funcionários alfandegários para 

revisão de bagagem e revista pessoal. No decurso da aludida revista foram 

encontradas na sua posse, presas às pernas com fita adesiva, dissimuladas debaixo das 

calças que vestia, quatro embalagens contendo 1.065,700 gr. de cocaína (peso líquido 

de 966gr. e amostra cofre com o peso líquido de 8,952gr. 

 Foi o arguido condenado pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes, p. e 

p. no artigo 21°, n.° 1, do Dec.-Lei n.° 15/93, de 22-01, com referência ao à Tabela I-B 

ao mesmo anexa, na pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/54c2a3c278c581ef

8025742f0056ed59?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes)  

 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/83e5e20e683daff680257b82002e4efa?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/83e5e20e683daff680257b82002e4efa?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/83e5e20e683daff680257b82002e4efa?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/54c2a3c278c581ef8025742f0056ed59?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/54c2a3c278c581ef8025742f0056ed59?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


 

 

 

PENA DE 5 (CINCO) ANOS 
 

 

Acórdão de 7 de Maio de 2013 (Processo n.º 1165/11.1TAPTM.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Acordou o Tribunal em condenar o arguido I pela prática de um crime de 

consentimento de tráfico e consumo de estupefacientes em lugares públicos p. e p. 

pelo nº 1 do artº 30º do Dec.-Lei n.º 15/93 de 22.1, na pena de 5 (cinco) anos de 

prisão, suspensa na execução por idêntico período, sujeita a regime de prova. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61

580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

Acórdão de 16 de Janeiro de 2013 (Processo nº 315/11.2JACBR.C1) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes 

 

Tratando-se de arguido que já foi anteriormente julgado e condenado pela prática de 

crimes de furto, falsas declarações, falsificação de documentos e ainda tráfico de 

estupefacientes (cuja condenação, em pena de 5 anos de prisão efectiva, remonta a 

1996), condução sem habilitação legal e detenção ilegal de arma (através de decisões 

condenatórias, respectivamente, de 2004 e 2007), é por demais evidente que a 

suspensão na sua execução da pena de 5 (cinco) anos de prisão em que foi 

condenado, pela prática de novo crime de tráfico de substâncias tóxicas, não será 

suficiente para o afastar da prática de novos crimes, impondo-se por essa razão o 

efectivo cumprimento da pena de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/d6c20233e2b9f66

f80257b1200524871?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 15 de Abril de 2010 (Processo nº 17/09.0PJAMD.L1.S1) do Supremo 

Tribunal de Justiça 

Tráfico de menor gravidade / Reincidência / Suspensão da execução da pena / 

Estrangeiro / Pena de Expulsão 

 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/d6c20233e2b9f66f80257b1200524871?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/d6c20233e2b9f66f80257b1200524871?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/d6c20233e2b9f66f80257b1200524871?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


O recorrente foi detido quando se preparava, dentro de um automóvel conduzido por 

um consumidor, para vender a este uma quantidade indeterminada de um produto 

estupefaciente. Na sua posse foram encontradas 61 embalagens de heroína, com o 

peso líquido de 10,279 g e 40 doses de cocaína, com o peso líquido de 5,438 g, tendo 

ainda na sua posse três telemóveis, e € 162,30 em dinheiro, proveniente de vendas de 

estupefacientes. De uma busca realizada em sua casa foram localizadas 1 embalagem 

de heroína, com 2,791 g e 5 embalagens de cocaína com o peso de 0,718 g e 

encontradas embalagens de lactose, paracetamol e cafeína, bem como um frasco de 

amónio, produtos estes utilizados pelo recorrente na preparação, mistura e 

embalagem dos estupefacientes que destinava à venda, uma tesoura, uma lâmina, 

uma colher e uma balança de precisão, de que se servia para a mesma finalidade. 

O recorrente dedicava-se à comercialização de estupefacientes, desde data não 

apurada, actividade que só cessou com a detenção, sendo os lucros daí obtidos a sua 

única fonte de rendimentos. 

Este conjunto de factos revela uma dedicação intensa e exclusiva à actividade de 

venda de estupefacientes (sem que tal fosse influenciado sequer pela necessidade de 

financiamento do consumo pessoal, já que o recorrente não era consumidor), que é 

incompatível com o grau menor de ilicitude exigido pela previsão típica do artigo 25.º 

do DL 15/93. 

Os pressupostos formais da reincidência são a prática de crimes reiterados dolosos, a 

condenação em penas de prisão efectiva por ambos os crimes, o trânsito em julgado 

da primeira condenação e o não decurso de mais de 5 anos entre a prática do crime 

anterior e a do novo crime. No caso dos autor, o recorrente foi condenado na pena de 

3 anos de prisão, por um crime de tráfico de estupefacientes, por decisão transitada, 

de 23-10-2003, e nos presentes provou-se um crime idêntico, mas, ignorando-se 

quando teve início a actividade de venda de estupefacientes, só pode ser considerada, 

para efeitos de reincidência a data em que foi detido, ou seja, 30-01-2009. Tendo 

mediado, pois, mais de 5 anos entre a condenação anterior e a data da prática dos 

factos destes autos, não se verifica o preenchimento da agravante qualificativa da 

reincidência. 

O arguido encontra-se em Portugal desde 2002 e nunca manteve uma actividade 

profissional regular, estando aliás com a situação de permanência no nosso País não 

regularizada. Acresce ainda ter-se dedicado muito cedo à prática de tráfico de 

estupefacientes e nela reiterou, depois de cumprida uma primeira pena de prisão. 

Perante estes factos, será de excluir a possibilidade de acreditar que a simples censura 

do facto e a ameaça da prisão sejam suficientes para realizarem os fins das penas, pelo 

que não é de se suspender a execução da pena de prisão que lhe foi imposta. 

De acordo com a Lei 23/2007, de 04-07, que actualmente vigora, e tendo em conta os 

factos referidos, mostra-se amplamente fundamentada a expulsão, nos termos do 

artigo 151.º, n.º 2, da citada Lei. 



O arguido foi condenado a uma pena de 5 (cinco) anos de prisão e a uma pena 

acessória de expulsão. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8a76d4064195af8

38025771c004b7568?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 28 de Setembro de 2010 (Processo nº 514/09.7JELSB.L1-5) do Tribunal da 

Relação de Lisboa 

Correio de droga / Pena acessória de expulsão 

 

O artigo 21°, n° 1 do Decreto-Lei n° 15/93 de 22 de Janeiro contém a descrição 

fundamental – o tipo essencial – relativa à previsão e ao tratamento penal das 

actividades de tráfico de estupefacientes, construindo um tipo de crime que assume, 

na dogmática das qualificações penais, a natureza de crime de perigo. 

A lei, nas condutas que descreve, basta-se com a aptidão que revelam para constituir 

um perigo para determinados bens e valores (a vida, a saúde, a organização 

fundamental da sociedade), considerando integrado o tipo de crime logo que qualquer 

das condutas descritas se revele, independentemente das consequências que possa 

determinar ou efectivamente determina. Faz, pois, a lei recuar a protecção para 

momentos anteriores, ou seja, para o momento em que o perigo se manifesta. 

De contrário, o tipo fundamental, com os índices de intensidade da ilicitude pré-

avaliados pela moldura abstracta das penas previstas, poderia fazer corresponder a um 

grau de ilicitude menor uma pena relativamente grave, com risco de afectação de uma 

ideia fundamental de proporcionalidade que imperiosamente deve existir na definição 

dos crimes e das correspondentes penas.  

O tráfico de menor gravidade é um tipo privilegiado em razão do grau de ilicitude em 

relação do tipo fundamental do artigo 21º e pressupõe, por referência a esse tipo 

fundamental, que a ilicitude do facto se mostre «consideravelmente diminuída» em 

razão de circunstâncias específicas, mas objectivas e factuais, verificadas na acção 

concreta.  

A essência da distinção entre os tipos fundamental e privilegiado reverte, assim, para o 

nível exclusivo da ilicitude do facto (consideravelmente diminuída), mediada por um 

conjunto de circunstâncias objectivas que se revelem em concreto, e que devam ser 

conjuntamente valoradas por referência à matriz subjacente à enumeração 

exemplificativa contida na lei, e significativas para a conclusão (rectius, revelação 

externa) quanto à existência da considerável diminuição da ilicitude pressuposta no 

tipo fundamental, cuja gravidade bem evidente está traduzida na moldura das penas 

que lhe corresponde. 

O arguido desembarcou no Aeroporto de Lisboa, no voo TP 190 proveniente de S. 

Paulo e que tinha por destino final Lisboa. Em seguida e nas instalações do Aeroporto 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8a76d4064195af838025771c004b7568?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8a76d4064195af838025771c004b7568?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


de Lisboa foi seleccionado para fiscalização da sua pessoa. No decurso da operação e 

após condução ao hospital verificou-se que o arguido trazia consigo no interior do 

organismo 70 (setenta) embalagens contendo cocaína, com o peso líquido total de 

673,821 gramas. Tal quantidade seria suficiente para preparar pelo menos 3369 doses 

individuais para consumo. 

O recorrente foi condenado pela prática em autoria material de um crime de tráfico de 

substâncias, previsto e punido pelo artigo 21° do DL n°. 15/93, de 22 de Janeiro, por 

referência às Tabelas I-B e I-C, anexas ao mesmo diploma, na pena de 5 (cinco) anos e 

decretada a sua expulsão do território nacional por 6 (seis) anos. 

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/146ca188a4677e9

5802577c000311622?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 25 de Fevereiro de 2010 (Processo nº 137/09.0JELSB.S1) do Supremo 

Tribunal de Justiça  

Correio de droga / Medida concreta da pena 

 

O arguido, de nacionalidade portuguesa, mas residente na Holanda, no âmbito de um 

transporte como correio de droga, desembarcou no Aeroporto em Lisboa, proveniente 

de Salvador, Brasil, e em trânsito para Amsterdão, trazendo na mala de porão 

3116,400 g de cocaína (peso bruto).  

Considerou-se por suficiente, mas necessária, a aplicação de uma pena de 5 (cinco) 

anos de prisão pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes.  

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a3166a0106b0d5e

e80257711003e7e70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

 

Acórdão de 16 de Novembro de 2009 (Processo nº 2/04.8GDPNF.G1) do Tribunal da 

Relação de Guimarães 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu a Relação condenar a arguida E. pela prática de um crime de tráfico de 

estupefacientes agravado, p. e p. nos artigos 21.º, n.º 1, e 24.º, alíneas b) e c), do 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, com referência às tabelas I-A e I-B anexas a 

esse diploma, na pena de 5 (cinco) anos de prisão, suspensa na sua execução por 

igual período de tempo. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/146ca188a4677e95802577c000311622?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/146ca188a4677e95802577c000311622?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a3166a0106b0d5ee80257711003e7e70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a3166a0106b0d5ee80257711003e7e70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/b09193bf8f13d58

d8025768f003d954a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 12 de Janeiro de 2009 (Processo nº 2421/08-1) do Tribunal da Relação de 

Guimarães 

Tráfico de droga 

 

O arguido A. G. foi condenado, pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes 

p. p. pelo artº 21º, nº 1 do DL nº 15/93, de 2271, na pena de 5 (cinco) anos de prisão.  

(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/5272a307f1c918

5880257560003c76c9?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

 

Acórdão de 13 de Dezembro de 2007 (Processo nº 07P3292) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Tráfico de estupefacientes 

 

O privilegiamento do crime de tráfico de droga dá-se, não em função da considerável 

diminuição da culpa, mas em homenagem à considerável diminuição da ilicitude da 

conduta, que se pode espelhar, designadamente: (i) – nos meios utilizados; (ii) – na 

modalidade ou nas circunstâncias da acção; (iii) na qualidade ou na quantidade das 

plantas, substâncias ou preparações.  

A diminuição da ilicitude não acontece, em virtude da qualidade da substância, quando 

se trata de heroína, uma substância entendida como “droga dura”. Quando se trata de 

3 embalagens com os pesos brutos de 0,685, de 6,423 e de 20,860 gramas de heroína, 

o que não sendo uma grande quantidade, não se pode considerar como diminuta. 

O agente, que tinha residência fixada no Algarve, estava num descampado, na área de 

Loulé, com vegetação esparsa e baixa, com diversos caminhos de terra batida 

referenciado policialmente como um local onde afluem, diária e continuamente, a 

qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, fazendo-se transportar em veículos 

automóveis, indivíduos que ali adquirem substâncias estupefacientes e que as 

destinam ao seu consumo, bem como os indivíduos que ali os vão vender.  

Nas circunstâncias descritas não se mostra desproporcionada ou violadora das regras 

da experiência a pena de 5 (cinco) anos de prisão. 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/b09193bf8f13d58d8025768f003d954a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/b09193bf8f13d58d8025768f003d954a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/b09193bf8f13d58d8025768f003d954a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/5272a307f1c9185880257560003c76c9?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/5272a307f1c9185880257560003c76c9?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/5272a307f1c9185880257560003c76c9?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


A suspensão da execução da pena nos casos de tráfico comum e de tráfico agravado de 

estupefacientes, em que não se verifiquem razões muito ponderosas, que no caso se 

não postulam, seria atentatória da necessidade estratégica nacional e internacional de 

combate a esse tipo de crime, faria desacreditar as expectativas comunitárias na 

validade da norma jurídica violada e não serviria os imperativos de prevenção geral. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d9526b83ef64fc12

802573b600380c99?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 7 de Fevereiro de 2007 (Processo nº 07P22) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Correio de droga / Medida concreta da pena 

 

Tem-se por adequada a aplicação de uma pena de 5 (cinco) anos de prisão, pela 

prática de um crime de tráfico de estupefacientes, se a arguida, de nacionalidade 

venezuelana, sem qualquer ligação a Portugal, no âmbito de um transporte como 

correio de droga, desembarcou no Aeroporto de Lisboa, proveniente de Caracas, 

Venezuela, em trânsito para Amsterdão, trazendo consigo 70 embalagens de cocaína – 

41 das quais dissimuladas sob a roupa que trazia e as demais no interior do corpo – 

com o peso líquido total de 861,07 g. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1790833717670d6

8802572dd002997a6?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 12 de Outubro de 2005 (Processo nº 0514651) do Tribunal da Relação do 

Porto 

Tráfico de estupefacientes 

 

Condenou-se H. como autor de um crime de tráfico de estupefacientes p. e p. pelo 

artigo 21, n.º 1 do Dec.-Lei n.º 15-93, de 22.01, na pena de 5 (cinco) anos de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/f16debdc785850e

2802570ad0052a59f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 24 de Março de 1999 (Recurso nº 176/99) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d9526b83ef64fc12802573b600380c99?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d9526b83ef64fc12802573b600380c99?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1790833717670d68802572dd002997a6?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/1790833717670d68802572dd002997a6?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/f16debdc785850e2802570ad0052a59f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/f16debdc785850e2802570ad0052a59f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/f16debdc785850e2802570ad0052a59f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


In dúbio pro reo / Traficante – consumidor / Atenuação especial da pena / Medida da 

pena 

 

O facto de não estar provado que o recorrente detinha a heroína e a cocaína para 

vender a terceiros, com a exclusiva finalidade de conseguir droga para seu consumo 

pessoal, afasta, desde logo e irremediavelmente, a possibilidade de subsunção da sua 

conduta ao art. 26º do DL 15/93. 

A atenuação especial da pena só deve funcionar quando, na imagem global dos factos 

e de todas as circunstâncias envolventes fixadas, a culpa do arguido e/ou a 

necessidade da pena se apresentam especialmente diminuídas, ou seja, quando o caso 

é menos grave que o “caso normal” suposto pelo legislador, quando estatui os limites 

da moldura correspondente ao tipo. 

Uma vez que o Tribunal a quo não se conteve nos limites que julgamos adequados, 

este Supremo Tribunal pode e deve pronunciar o quantum exacto da pena. Assim, por 

forma a satisfazer a necessidade de obviar, de algum modo, aos efeitos criminógenos e 

dessocializadores da prisão, entende-se que a pena deve ser fixada, exactamente, 

sobre os 5 (cinco) anos de prisão. 

 

Voto Vencido quanto à medida da pena (Mariano Pereira): 

No crime de tráfico de estupefacientes, que é o caso em apreço, e em que o bem 

jurídico protegido é a saúde pública, a pena, além de ter em atenção o grau de culpa, 

tem aqui, como missão fundamental, a realização da função preventiva do direito 

penal, que em tais crimes se põe presentemente, dada a sua amplitude nas sociedades 

contemporâneas, designadamente na portuguesa, com grande acuidade. Assim, 

perante os factos assentes e aqueles princípios, plasmados no art. 71º do Código 

Penal, fixaria a medida da pena em 6 (seis) anos de prisão. 

 

(Cfr. Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, Ano VII, 

Tomo I/2009, páginas 247 a 250) 

 

 

 

Acórdão de 12 de Junho de 1997 (Recurso n.º 5 – Comarca de Lisboa, 8ª Vara 

Criminal) do Supremo Tribunal de Justiça 

Tráfico de menor gravidade / Haxixe 

 

Integra a autoria do crime do art. 21º n.º1, a detenção para venda de 174 grs. De 

cannabis, que corresponde a 58 doses diárias. 

O facto de a cannabis – haxixe – ser considerada uma droga “leve” não permite que a 

sua detenção, por si só, leve a concluir que a respectiva ilicitude possa ser tida como 

consideravelmente diminuída, já que a mesma gera apetências gradativamente mais 



exigentes e acaba por se constituir como uma fase de acesso ou de iniciação a drogas 

mais perniciosas. 

Quanto à falta de confissão dos factos, há que salientar quanto isto tem de negativo 

por não revelar qualquer arrependimento do recorrente relativamente à conduta 

ilícita que teve. 

No que concerne às necessidades de prevenção penal impõe-se neste tipo de crimes 

uma forte reacção punitiva tendo em conta os nefastos efeitos que o consumo de 

droga origina nas pessoas, nas famílias e na sociedade, os quais são do conhecimento 

geral. 

Por tudo isto, considera-se correcta a pena de 5 (cinco) anos de prisão – próxima do 

mínimo legal (4 anos) – em que o recorrente foi condenado na 1ª instância. 

 

(cfr. Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, Ano V, 

Tomo II/1997, página 233 a 235) 

 

 

 

 

PENA DE 5 (ANOS) E 2 (DOIS) MESES 
 

 

Acórdão de 13 de Março de 2013 (Processo nº 44/11.7PEMTS.P1) do Tribunal da 

Relação do Porto 

Medida da Pena 

 

Decidiu-se condenar o arguido B pela prática, em autoria material, de um crime de 

tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo art. 21 do DL 15/93 com referência à tabela I-C 

ao referido diploma, praticado em 4 de Setembro de 2011, na pena de 5 (cinco) anos e 

2 (dois) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/88eec7c08afed9d

b80257b3b0052af68?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,estupefacientes) 

 

 
 
 

PENA DE 5 (ANOS) E 3 (TRÊS) MESES 
 

 

Acórdão de 1 de Março de 2007 (Processo nº 07P329) do Supremo Tribunal de Justiça 

Correio de droga / Medida concreta da pena / Pena de expulsão 

 

Mostram-se adequadas as penas de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de prisão e 

acessória de expulsão do território nacional, pelo período de 10 anos, aplicada na 1.ª 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/88eec7c08afed9db80257b3b0052af68?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/88eec7c08afed9db80257b3b0052af68?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,estupefacientes


instância a um arguido pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes, que, no 

âmbito de um transporte como correio de droga, desembarcou no Aeroporto de 

Lisboa, procedente de Cabo Verde, detendo cocaína, com o peso líquido total de 

2989,1 g, mais se provando que é cidadão estrangeiro, sem visto de residência válido e 

sem outra família em Portugal que não seja um irmão. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/63c341fa90a4bb7a

80257307004f10d8?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 14 de Março de 2012 (Processo nº 106/11.0PDPRT.P1) do Tribunal da 

Relação do Porto 

Medida da Pena 

 

A, na rua, em determinado dia, acordado com B, recebia o dinheiro das doses de 

heroína, cocaína e haxixe que este entregava aos clientes, vindo a ser apreendidos ao 

B 7,882 gramas (peso liquido) de cannabis (resina) e 51 embalagens de cocaína, com o 

peso liquido de 3,224 gramas, produtos que A e B destinavam vender, e apreendidos 

ainda ao A 315,30€ e ao B 1.658,60€, valores recebidos das vendas por eles efectuadas 

naquele mesmo dia. 

Condenou-se o arguido B pela prática, em concurso real, respectivamente em co-

autoria e autoria material, e na forma consumada, de um crime de tráfico de 

substâncias estupefacientes, p. e p. pelo art. 21º, nº 1 do D.L. 15/93 de 22/01 e de 

detenção de arma proibida, p. e p. pelo art. 86º, nº 1, al. d) da Lei nº 5/2006 de 23/02, 

nas penas de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de prisão e 9 (nove) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/8e842de742a42f1

3802579e3003ba184?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 12 de Outubro de 2005 (Processo nº 0514651) 

Tráfico de estupefacientes 

 

Condenou-se B. como co-autor de um crime de tráfico de estupefacientes de p. e p. 

pelo artigo 21, n.º 1 do Dec.-Lei n.º 15-93, de 22.01, na pena de 5 (cinco) anos e 3 

(três) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/f16debdc785850e

2802570ad0052a59f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/63c341fa90a4bb7a80257307004f10d8?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/63c341fa90a4bb7a80257307004f10d8?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/8e842de742a42f13802579e3003ba184?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/8e842de742a42f13802579e3003ba184?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,estupefacientes
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http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/f16debdc785850e2802570ad0052a59f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/f16debdc785850e2802570ad0052a59f?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


 

 

PENA DE 5 (ANOS) E 6 (SEIS) MESES 
 

 

Acórdão de 7 de Maio de 2013 (Processo n.º 1165/11.1TAPTM.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Acordou o Tribunal em manter a condenação aos arguidos B e E pela prática de um 

crime de tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo n.º 1 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 

15/93 de 22.1 na pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61

580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 6 de Novembro de 2012 (Processo n.º 92/11.7GAELV.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu condenar o arguido A pela prática, em co-autoria material, de um crime de 

tráfico de produtos estupefacientes, previsto e punível, pelo art.º 21º, nº 1 do D.L. nº 

15/93 de 22/01, com referência à Tabela I-C anexa àquele diploma e ao disposto no 

art.º 26º, do Código Penal, na pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a414e8132a540a7

280257ab50042b8ad?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 11 de Abril de 2012 (Processo nº 21/11.8JELSB. S1) do Supremo Tribunal 

de Justiça 

Correio de droga / Medida concreta da pena 

 

No caso concreto, estão em causa 2992,167 g de cocaína, transportadas pelo arguido 

desde o Brasil (Fortaleza) para Lisboa, mediante o pagamento de € 5000, que serão 

consumidos por um número grande de consumidores, representando um valor 

económico importante (considerando os indicadores constantes de documentos 

oficiais, a cocaína apreendida representaria o suficiente para 35 000 consumos 

diários/média e uma quantia em dinheiro superior a € 100 000). 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a414e8132a540a7280257ab50042b8ad?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a414e8132a540a7280257ab50042b8ad?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a414e8132a540a7280257ab50042b8ad?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


Em sede de ilicitude há que considerar o elevado grau de perigo pela forma como são 

colocados em causa valores fundamentais da vida em comunidade com a finalidade de 

conseguir vantagem em termos patrimoniais, devendo salientar-se a relevância 

específica, no que toca às necessidades de prevenção geral, das situações de tráfico de 

estupefaciente em que os denominados «correios de droga» assumem papel essencial. 

Já no que respeita à culpa existe uma diferença entre quem detém o domínio do 

tráfico e se propõe auferir o correspondente lucro ilícito e aquele cuja intervenção é 

meramente instrumental, quando não acidental, assumindo os riscos principais da 

parte logística, inclusive a nível da integridade física, a troco de uma compensação 

monetária. Esta diferença é patente no perfil socioeconómico dos denominados 

“correios de droga”, cujo aumento do número de detenções mostra o seu papel 

essencial na conformação dos circuitos de tráfico, permitindo a disseminação de um 

produto que produz as consequências mais nocivas em termos sociais. Sendo pessoas 

fragilizadas em termos económicos, os mesmos «correios» têm, todavia, a consciência 

de serem os instrumentos de um mal. 

Tendo em conta a quantidade de droga apreendida nas condições descritas, 

considerou-se adequada uma pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/13d392c60615afeb

802579f400315d5a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 28 de Abril de 2010 (Processo nº 126/07.0PCPRT.S1) do Supremo 

Tribunal de Justiça 

 

Tráfico de estupefacientes – medida concreta da pena 

 

Mostra-se suficiente e adequada a aplicação de uma pena de 5 anos e 6 meses de 

prisão, pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo art. 21.º, n.º 

1, do DL 15/93, de 22-01, a um arguido que, procedeu à venda na rua, de heroína e 

cocaína, no lapso de tempo de 1h e 23 min, a 31 indivíduos, sendo que, quando foi 

interceptado pelas autoridades, cerca de 2 min após, trazia consigo um saco com 200 

embalagens de heroína, com o peso líquido de 44,947 g e vários pedaços de cocaína, 

com o peso líquido de 16,085 g, para além de uma bolsa que continha em numerário € 

2 300,13, visando com o seu comportamento obter vantagem patrimonial.  

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/db3db3a0dede078

9802579e6003e95fa?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/13d392c60615afeb802579f400315d5a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/13d392c60615afeb802579f400315d5a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/db3db3a0dede0789802579e6003e95fa?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/db3db3a0dede0789802579e6003e95fa?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


Acórdão de 18 de Junho de 2009 (Processo nº 368/08.0JELSB.S1) do Supremo 

Tribunal de Justiça 

Correio de droga 

 

Tem-se por adequada a aplicação de uma pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de 

prisão pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes p. e p. pelo artigo 21.º, 

n.º 1, do DL 15/93, de 22-01, se o arguido, de nacionalidade portuguesa e sem 

antecedentes criminais conhecidos, no âmbito de um transporte como correio de 

droga, perante a promessa de recebimento da quantia de € 7000, desembarcou no 

Aeroporto de Lisboa, proveniente de Dakar, trazendo consigo, dissimuladas junto ao 

corpo, duas embalagens contendo cocaína, com o peso líquido total de 2931,285 g. 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/47328cc11a73d07

c8025763500363cc4?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

 

PENA DE 5 (ANOS) E 8 (OITO) MESES 
 

 

Acórdão de 19 de Outubro de 2005 (Processo nº 0544197) do Tribunal da Relação do 

Porto 

Tráfico de menor gravidade 

 

B foi condenado por autoria material de um crime de tráfico de substâncias 

estupefacientes, p. e p. pelo artigo 21º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de 

Janeiro, agravado pela circunstância modificativa da reincidência, nos termos dos 

artigos 75.º e 76.º do Código Penal, na pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de 

prisão. 

Ao agir pelo sobredito modo, o arguido conhecia as características estupefacientes da 

substância apreendida, pretendia introduzi-la no Estabelecimento Prisional para aí ser 

comercializada por pessoa ou pessoas que não foi possível determinar, com intuitos 

lucrativos, apesar de saber que a sua detenção e cedência não eram permitidas e que 

o seu comportamento era proibido e punido por lei. 

(http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/23d717b2607a763

4802570a8004e1b72?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

 

PENA DE 6 (SEIS) ANOS 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/47328cc11a73d07c8025763500363cc4?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/47328cc11a73d07c8025763500363cc4?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/23d717b2607a7634802570a8004e1b72?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/23d717b2607a7634802570a8004e1b72?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/23d717b2607a7634802570a8004e1b72?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


 

 

Acórdão de 02 de Outubro de 2013 (Processo nº 995/10.6JACBR.C1) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes 

 

No que respeita à circunstância agravante prevista na alínea c) do art 24° do Decreto-

Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, a "avultada compensação remuneratória" tem como 

referência a contrapartida económica alcançada ou que o agente procurava alcançar, 

podendo afirmar-se que o fundamento da agravação reside na intenção lucrativa do 

agente face à conduta que sabe afetar gravemente a saúde pública. 

A lei não aponta critérios para a concretização desse conceito e a própria natureza 

clandestina da atividade impossibilita uma análise contabilística de proveitos e custos 

e consequente apuramento de saldo. 

Assim a sua avaliação deve ser feita através da ponderação global de diversos fatores 

indiciários, de natureza objetiva, v.g., a qualidade [espécie e grau de pureza] e 

quantidade de estupefaciente, o tempo de atuação, o nível da organização e da sua 

logística, o relação do agente com o estupefaciente [grau ou nível de participação], as 

quantias envolvidas e/ou apreendidas, os valores das transações, as manifestações de 

desafogo económico do agente, a valorar globalmente e em conjugação com as regras 

da experiência comum. 

Considerou a Relação condenar A pela prática de um crime de tráfico, p. e p. pelos 

arts. 21º, nº 1, e 31º do Dec. Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, e 73º, nº 1, a) e b), do C. 

Penal, e condenar o arguido A., pela prática do referido crime e nos termos das citadas 

disposições legais, na pena de 6 (seis) anos de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1d4f5397debb02

1b80257bfd002eea0d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 28 de Maio de 2013 (Processo n.º 7/11.2FBPTM.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes agravado 

 

No dia 28/07/2011, pelas 18h30m, os arguidos E, F, A, C, D e B encontravam-se na 

zona portuária do Parchal, em Lagoa, a retirar da água a embarcação semi-rígida “(…)” 

de matrícula (…), com o auxilio do veículo todo-o-terreno de marca Mercedes, modelo 

ML270, de matrícula espanhola 9767DFP, com o VIN WDC1631131X731192 e 

respectivo atrelado, modelo PB-15, com o VIN VS9JJPB39A1184344. 

Os arguidos transportavam, nessa embarcação, ocultados dentro dos flutuadores, 87 

embalagens/fardos, cada um com o peso aproximado de 17,5kg, contendo no total 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1d4f5397debb021b80257bfd002eea0d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1d4f5397debb021b80257bfd002eea0d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/1d4f5397debb021b80257bfd002eea0d?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


1.395,79 Kg (mil trezentos e noventa e cinco quilos e setenta e nove gramas) de 

cannabis (resina), proveniente de Marrocos. 

Decidiu o Tribunal conceder parcial provimento aos recursos, fixando em 6 (seis) anos 

de prisão as penas aplicadas aos arguidos A e C, com expulsão do território nacional 

por igual período de tempo 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/71a54741ffbdf809

80257b8e003adb57?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,m

edida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 7 de Maio de 2013 (Processo n.º 1165/11.1TAPTM.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Acordou o Tribunal em manter a condenação aos arguidos F e G pela prática de um 

crime de tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo n.º 1 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 

15/93 de 22.1 na pena de 6 (seis) anos de prisão.  

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61

580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 4 de Abril de 2013 (Processo n.º 1/12.6FDLGS.E1) do Tribunal da Relação 

de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu-se condenar o arguido R pela prática, em autoria material, de um crime de 

tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo art. 21.º, n.º 1, do Dec. Lei n.º 15/93, de 22.01, 

na pena de 6 (seis) anos de prisão. 

 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/2b92b110cc8d1c1

e80257b72003b8072?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 28 de Junho de 2011 (Processo n.º 5/09.6GBALQ.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/71a54741ffbdf80980257b8e003adb57?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/71a54741ffbdf80980257b8e003adb57?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/71a54741ffbdf80980257b8e003adb57?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/2b92b110cc8d1c1e80257b72003b8072?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/2b92b110cc8d1c1e80257b72003b8072?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/2b92b110cc8d1c1e80257b72003b8072?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


 

Decidiu o Tribunal condenar o arguido A, como autor material, de um crime de tráfico 

de estupefacientes, p. e p. pelo art.º 21.º, n.º 1 do Decreto - Lei 15/93, de 22.01 na 

pena de 6 (seis) anos de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/0948ebf3f550428

9802579300046b419?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 29 de Setembro de 2010 (Processo nº 384/09.5TDLSB.L1.S1) do Supremo 

Tribunal de Justiça 

Atenuante / Medida concreta da pena 

 

O recorrente A vendeu estupefacientes (cocaína e heroína) durante um período de 

cerca de 6 meses, dedicando-se exclusivamente a essa actividade, da qual vivia e que 

lhe proporcionou rendimentos apreciáveis, o que é comprovado pela apreensão de € 

35 490 numa casa que utilizava para a guarda e preparação dos estupefacientes, 

dinheiro proveniente desse comércio. Foi-lhe ainda apreendida, nessa casa, uma 

embalagem contendo 156,093 g de cocaína, e, numa revista pessoal, mais 32,740 g da 

mesma substância, que destinava, na totalidade, à venda. Na sua residência foram 

encontradas quantidades reduzidas de cocaína e heroína, também destinadas à venda 

a terceiros, e ainda, em ambas as casas, balanças de precisão e outros materiais 

utilizados na preparação de doses de estupefacientes para comercialização. Tudo 

conjugado, revela uma actividade intensa e exclusiva durante um período apreciável 

de tempo, confirmada pelos numerosos contactos telefónicos de clientes, actividade 

essa que só a detenção travou.  

As atenuantes apuradas são de reduzido valor, pois a confissão pouco ou nada 

contribuiu para a descoberta da verdade, e a falta de antecedentes criminais, estando 

em Portugal havia apenas 4 anos antes do início dos factos, não se mostra muito 

relevante. O facto de o recorrente se encontrar desempregado não constitui 

obviamente uma atenuante. 

A pena concreta que se considerou adequada à prevenção geral deste tipo de crime foi 

de 6 (seis) anos de prisão.  

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bc612d64bad7cc8

e8025787f0039aef5?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 15 de Junho de 2010 (Processo nº 75/07.1PEFUN.L1-5) do Tribunal da 

Relação de Lisboa 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/0948ebf3f5504289802579300046b419?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/0948ebf3f5504289802579300046b419?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/0948ebf3f5504289802579300046b419?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bc612d64bad7cc8e8025787f0039aef5?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bc612d64bad7cc8e8025787f0039aef5?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


Tráfico de estupefacientes 

  

Um arguido, não consumidor, que num período de pouco mais de 2 meses esteve na 

origem de uma actividade de tráfico, levada a cabo por três toxicodependentes por sua 

conta, que diz respeito a 91 vendas em 6 dias diferentes, num total de 9,9 g, e à posse 

de 141,64 g, correspondente a cerca de 30.100€, é um médio traficante próximo já de 

um grande traficante.  

Desde data não apurada mas, pelo menos, desde o início do ano de 2007 que o 

arguido Manuel C. se dedicava à venda e distribuição de produtos estupefacientes - 

heroína e cocaína -, quer através da venda direta aos consumidores, quer através do 

"recrutamento" de indivíduos ligados ao consumo de estupefacientes, que procediam 

a essa venda agindo por conta daquele arguido. 

O arguido, Manuel C. foi condenado, no processo supra identificado, como autor 

material, cada um, de um crime de tráfico de estupefacientes (do artigo 21º/1º do 

Dec.-Lei 15/93 de 22/01), na pena de 6 anos de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3dc7c5a1e22909e

a8025779e005806d1?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 10 de Janeiro de 2007 (Processo nº 06P3108) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Correio de droga / Medida concreta da pena 

 

Tem-se por adequada a aplicação de uma pena de 6 (seis) anos de prisão, pela prática 

de um crime de tráfico de estupefacientes, se o arguido, de nacionalidade argentina, 

sem qualquer ligação a Portugal e sem antecedentes criminais, no âmbito de um 

transporte como correio de droga, desembarcou no Aeroporto de Lisboa, proveniente 

de Buenos Aires, Argentina, via Rio de Janeiro, trazendo consigo, dissimulada em 

placas colocadas no interior das divisórias de uma mala de viagem, quantidade não 

concretamente apurada de cocaína, mas pelo menos 2,7156 kg. 

 

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dccb5ff399845c05

802572db0055936a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

Acórdão de 15 de Dezembro de 2005 (Recurso n.º 2890/05-5 ) do Supremo Tribunal 

de Justiça 

Tráfico de estupefacientes / Inexistência de tentativa deste tipo de crime 

 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3dc7c5a1e22909ea8025779e005806d1?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3dc7c5a1e22909ea8025779e005806d1?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dccb5ff399845c05802572db0055936a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dccb5ff399845c05802572db0055936a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


Sendo embora de dar relevo às exigências de prevenção, sobretudo a prevenção geral 

positiva ou de integração, que, satisfazendo a necessidade comunitária de afirmação 

ou mesmo reforço da norma jurídica violada, dá corpo à vertente da protecção dos 

bens jurídicos – a finalidade primeira da punição – também não se lhe deve assinalar 

uma tal importância, que se esqueça por completo a função da culpa enquanto limite 

inultrapassável daquelas exigências e barreira ética impeditiva da instrumentalização 

do condenado. 

Ora, uma pena de 8 (oito) anos de prisão é uma pena claramente desajustada, como 

frisámos, do relevo que se deve conferir aos factos provados, sendo essa uma pena 

que tem sido fixada neste Supremo para casos de muito maior gravidade. 

Assim, uma pena de 6 (seis) anos de prisão será mais adequada ao caso. 

 

(cfr. Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, Ano XIII, 

Tomo III/2005, páginas 235 a 237) 

 

 

 

Acórdão de 18 de Julho de 2012 (Processo nº 507/05.3GAEPS.G1) do Tribunal da 

Relação de Guimarães 

Tráfico de estupefaciente 

 

O crime de tráfico de estupefacientes consuma-se logo que o agente detenha a droga, 

sem necessidade de se apurar o fim visado com tal actividade, pelo que só a 

demonstração de outro fim permitir excluir que a detenção visasse o tráfico. 

Este crime tem vindo a ser qualificado como “crime exaurido”, “crime de 

empreendimento” ou “crime excutido” que se caracteriza como um ilícito penal que 

fica perfeito com o preenchimento de um único acto conducente ao resultado previsto 

no tipo. 

A condenação do agente pela prática do crime de tráfico de estupefacientes durante 

determinado período de tempo corresponde a uma apreciação global da sua 

actividade delituosa durante esse período, independentemente da falta de 

consideração de algum ou alguns factos parcelares praticados nessa época. 

Decidiu a Relação manter a condenação do arguido pela prática de um crime de burla 

qualificada na forma tentada previsto e punido pelas disposições conjugadas dos 

artigos 23.º, n.º 2, 73.º, 202.º, a), 217.º, n.º 1 e 218.º, n.º 1, todos do Código Penal, na 

pena de 1 (ano) e 6 (seis) meses de prisão; condenar o arguido pela prática de um 

crime de detenção ilegal de arma previsto e punido pelo artigo 6.º, n.º 1 da Lei n.º 

22/97, de 27/6, na redacção dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 98/2001, de 25/8, na pena 

de 9 (nove) meses de prisão; condenar o arguido pela prática de um crime de tráfico 

de estupefacientes previsto e punido pelo artigo 21.º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 15/93, 



de 22/1, na pena de 6 (seis) anos de prisão; em cúmulo jurídico, condenar o arguido 

na pena única de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/b73c99cdd70c87

c980257a28002ef242?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

 

PENA DE 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES 
 

 

Acórdão de 10 de Novembro de 2012 (Processo n.º 1054/10.7TALLE.E1) do Tribunal 

da Relação de Évora  

Tráfico de estupefacientes 

 

Vem condenar-se D pela prática, em co-autoria de um crime de tráfico de 

estupefacientes, p. e p. nos arts. 21º, nº 1 e 24º, alínea j) do DL 15/93, de 22 de Janeiro 

na pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de prisão e pelo crime de detenção ilegal de 

arma, p. e p. no art. 86º nº 1 al. c) do Regulamento Jurídico das Armas e Munições na 

pena de 1 ano e 6 meses de prisão. 

Procedendo ao cúmulo jurídico das penas vai o arguido D condenado na pena única de 

7 (sete) anos de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f

80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,m

edida,da,pena) 

Acórdão de 09 de Maio de 2012 (Processo nº 222/09.9JACBR.C2) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu a Relação condenar A. pela prática como co-autor material de um crime de 

tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo artigo 21º, nº 1 do D.L. n.º 15/93, de 22.01, com 

referência às tabelas I – A e I – B anexas na pena de 6 (seis) anos de prisão; como autor 

material de um crime de condução sem habilitação legal, p. e p. pelos artigos 123º do 

Código da Estrada e 3º, nºs 1 e 2 do D.L. n.º 2/98, de 3.01, na pena de 1 [um] ano de 

prisão; operando o cúmulo jurídico das ditas penas parcelares, condenar o mesmo 

arguido na pena única de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/d6f8af8b2762088

280257a0f004af53e?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,m

edida,da,pena) 

 

 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/b73c99cdd70c87c980257a28002ef242?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/b73c99cdd70c87c980257a28002ef242?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/b73c99cdd70c87c980257a28002ef242?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/d6f8af8b2762088280257a0f004af53e?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/d6f8af8b2762088280257a0f004af53e?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/d6f8af8b2762088280257a0f004af53e?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


 

Acórdão de 15 de Fevereiro de 2012 (Processo nº 171/10.8JALRA-A.C1) do Tribunal 

da Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes 

 

Sendo o crime cometido pelo arguido punido com a pena de 4 a 12 anos de prisão 

(artigo 21º nº 1, do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro), e uma vez que a medida 

concreta da pena deve ser encontrada em função da culpa do agente e da prevenção, 

atenta a enorme quantidade de haxixe movimentada pelo arguido em 11/05/2010 (57 

kgs.), a qual reunia potencialidade à divisão por pelo menos cerca de 11.400 doses 

diárias, e, como tal, à proporcional disseminação por correspondente número de 

respectivos usuários, a que acresce o facto de o arguido ter persistido, pelo menos até 

31/05/2010, altura em que foi de novo encontrado na posse de mais 19,13 gramas de 

haxixe e de € 275,00 euros (em notas de 5 euros e de 10 euros) de imediata origem 

injustificada, e demais circunstâncias do caso, tem-se como adequada a pena de 

prisão de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses. 

(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/0a48ca891d483e

b8802579b5003b1460?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes

,medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 06 de Novembro de 2012 (Processo n.º 92/11.7GAELV.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu o Tribunal condenar o arguido B pela prática, em co-autoria material, de um 

crime de tráfico de produtos estupefacientes, previsto e punível, pelo art.º 21º, nº 1 do 

D.L. nº 15/93 de 22/01, com referência à Tabela I-C anexa àquele diploma e ao 

disposto no art.º 26º, do Código Penal, na pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de 

prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a414e8132a540a7

280257ab50042b8ad?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

 

PENA DE 7 (SETE) ANOS 

 

 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/0a48ca891d483eb8802579b5003b1460?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/0a48ca891d483eb8802579b5003b1460?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/0a48ca891d483eb8802579b5003b1460?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a414e8132a540a7280257ab50042b8ad?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a414e8132a540a7280257ab50042b8ad?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/a414e8132a540a7280257ab50042b8ad?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


Acórdão de 28 de Maio de 2013 (Processo n.º 7/11.2FBPTM.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes agravado 

 

No dia 28/07/2011, pelas 18h30m, os arguidos E, F, A, C, D e B encontravam-se na 

zona portuária do Parchal, em Lagoa, a retirar da água a embarcação semi-rígida “(…)” 

de matrícula (…), com o auxilio do veículo todo-o-terreno de marca Mercedes, modelo 

ML270, de matrícula espanhola 9767DFP, com o VIN WDC1631131X731192 e 

respectivo atrelado, modelo PB-15, com o VIN VS9JJPB39A1184344. 

Os arguidos transportavam, nessa embarcação, ocultados dentro dos flutuadores, 87 

embalagens/fardos, cada um com o peso aproximado de 17,5kg, contendo no total 

1.395,79 Kg (mil trezentos e noventa e cinco quilos e setenta e nove gramas) de 

cannabis (resina), proveniente de Marrocos. 

Decidiu o Tribunal conceder parcial provimento aos recursos, fixando em 7 (sete) anos 

de prisão as penas aplicadas aos arguidos D e B, com expulsão do território nacional 

por igual período de tempo. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/71a54741ffbdf809

80257b8e003adb57?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,m

edida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 07 de Maio de 2013 (Processo n.º 1165/11.1TAPTM.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Acordou o Tribunal em manter a condenação ao arguido D pela prática de um crime de 

tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo n.º 1 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 15/93 de 

22.1 na pena de 7 (sete) anos de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61

580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 23 de Junho de 2010 (Processo nº 611/08.JACBR.C1) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

Tráfico de estupefacientes 

 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/71a54741ffbdf80980257b8e003adb57?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/71a54741ffbdf80980257b8e003adb57?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/71a54741ffbdf80980257b8e003adb57?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f764b76338c4c61580257b79004d195c?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


A culpa para além de constituir o suporte axiológico-normativo da pena, estabelece o 

limite máximo da pena concreta, dado que sem ela não há pena e esta não pode 

ultrapassar a medida daquela.  

É adequada a pena de 7 (sete) anos de prisão pela prática de um crime de tráfico de 

estupefacientes p. e p. pelo artº 21º, nº 1 do DL nº 15/93, de 22/01 aplicada a agente 

que tinha em seu poder 450,90 gramas de heroína de elevado grau de pureza para 

venda; € 2.500,00, conseguidos em vendas anteriores; substâncias de corte de 

estupefacientes; duas balanças de precisão, de diferente capacidade; acrescendo que 

os factos foram praticados quando o condenado – que cumpria pena de prisão por 

crimes de crime de homicídio, homicídio tentado, ofensa à integridade física e 

detenção ilegal de arma – não regressou ao estabelecimento prisional, após saída 

precária de que havia usufruído. 

(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/c09e33bd563a30

4180257766003a616e?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes

,medida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 1 de Outubro de 2007 (Processo nº 6733/07-9) do Tribunal da Relação de 

Lisboa 

Medida da pena 

 

Ponderando os factores de determinação da pena apreciados especificadamente na 

decisão recorrida realçando, no entanto, que o arguido transportava cocaína com o 

peso ilíquido total de 30.643,700gramas, entende-se que a pena de 7 anos de prisão 

se mostra mais consentânea com os critérios legais (artigos 40º e 71º, do C. Penal), 

doutrinais e jurisprudenciais explicitados e, é mais justa, mais proporcional e mais 

adequada a uma linha uniforme e coerente na penalização dos correios aéreos de 

tráfico internacional de droga. 

(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e17f876e6afdbe5a

80257378003a6a79?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

Acórdão de 28 de Fevereiro de 2007 (Processo nº 07P331) do Supremo Tribunal de 

Justiça   

Correio de droga / Medida Concreta da Pena 

 

Tem-se por adequada a aplicação de uma pena de 7 (sete) anos de prisão pela prática 

de um crime de tráfico de estupefacientes, se o arguido, de nacionalidade espanhola, 

sem qualquer ligação a Portugal, e com antecedentes criminais, em Espanha, pela 

prática de crimes de roubo e furto, no âmbito de um transporte como correio de 

droga, desembarcou no Aeroporto da Maia, proveniente de Lisboa, onde chegara na 

véspera vindo do Recife, Brasil, trazendo consigo, dissimuladas no interior de três 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/c09e33bd563a304180257766003a616e?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/c09e33bd563a304180257766003a616e?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/c09e33bd563a304180257766003a616e?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e17f876e6afdbe5a80257378003a6a79?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e17f876e6afdbe5a80257378003a6a79?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes


aparelhos compactos de amplificação de som, 12 embalagens de cocaína, com o peso 

líquido de 10 572,146 g, e mais 12 embalagens do mesmo produto, com o peso líquido 

de 1419,075 g.  

(http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4ababd4b9bdbcf3

5802572dd00392d94?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes) 

 

 

 

 

PENA DE 7 (SETE) ANOS E 6 (SEIS) MESES 
 

 

Acórdão de 10 de Novembro de 2012 (Processo n.º 1054/10.7TALLE.E1) do Tribunal 

da Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Vem condenar-se A pela prática, em co-autoria de um crime de tráfico de 

estupefacientes, p. e p. nos arts. 21º, nº 1 e 24º, alínea j) do DL 15/93, de 22 de Janeiro 

na pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f

80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,m

edida,da,pena) 

 

 

 

 

 

 

PENA DE 8 (OITO) ANOS 
 

 

Acórdão de 10 de Novembro de 2012 (Processo n.º 1054/10.7TALLE.E1) do Tribunal 

da Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu-se condenar o arguido E pela prática, como co-autor material, de um crime de 

tráfico de estupefacientes agravado, p. e p. pelo artigo 21º, nº 1 e 24º, alínea j), do D.L. 

15/93, de 22 de Janeiro na pena de 8 (oito) anos de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f

80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,m

edida,da,pena) 

 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4ababd4b9bdbcf35802572dd00392d94?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4ababd4b9bdbcf35802572dd00392d94?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


 

 

Acórdão de 28 de Junho de 2011 (Processo n.º 5/09.6GBALQ.E1) do Tribunal da 

Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu o Tribunal condenar o arguido MV, como autor material e como reincidente, 

de um crime de tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo art.º 21.º, n.º 1 do Decreto - Lei 

15/93, de 22.01 na pena de 8 (oito) anos de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/0948ebf3f550428

9802579300046b419?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

 

PENA DE 8 (OITO) ANOS E 6 (SEIS) MESES 
 

 

Acórdão de 10 de Novembro de 2012 (Processo n.º 1054/10.7TALLE.E1) do Tribunal 

da Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

Vem condenar-se C pela prática, em co-autoria de um crime de tráfico de 

estupefacientes, p. e p. nos arts. 21º, nº 1 e 24º, alínea j) do DL 15/93, de 22 de Janeiro 

na pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f

80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,m

edida,da,pena) 

Acórdão de 16 de Novembro de 2009 (Processo nº 2/04.8GDPNF.G1) do Tribunal da 

Relação de Guimarães 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu a Relação condenar o arguido J. pela prática de um crime de tráfico de 

estupefacientes agravado, p. e p. nos artigos 21.º, n.º 1, e 24.º, alíneas b) e c), do 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, com referência às tabelas I-A e I-B anexas a 

esse diploma, na pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de prisão. 

(http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/b09193bf8f13d58

d8025768f003d954a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,

medida,da,pena) 

 

 

 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/0948ebf3f5504289802579300046b419?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/0948ebf3f5504289802579300046b419?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/0948ebf3f5504289802579300046b419?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/b09193bf8f13d58d8025768f003d954a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/b09193bf8f13d58d8025768f003d954a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/b09193bf8f13d58d8025768f003d954a?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena


 

PENA DE 11 (ONZE) ANOS 
 

 

Acórdão de 10 de Novembro de 2012 (Processo n.º 1054/10.7TALLE.E1) do Tribunal 

da Relação de Évora 

Tráfico de estupefacientes 

 

Decidiu-se condenar o arguido B pela prática, como co-autor material, de um crime de 

tráfico de estupefacientes agravado, p. e p. pelo artigo 21º, nº 1 e 24º, alínea j), do D.L. 

15/93, de 22 de Janeiro na pena de 11 (onze) anos de prisão e na sanção acessória de 

expulsão do território nacional, interditando-o de entrar em território nacional por 10 

(dez) anos. 

(http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f

80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,m

edida,da,pena) 

 

 

 

Acórdão de 24 de Outubro de 2006 (Recurso n.º 3163/06 ) do Supremo Tribunal de 

Justiça 

Tráfico de Estupefacientes 

 

Acordam os Juízos da Secção Criminal do Supremo Tribunal de Justiça em conceder 

provimento ao recurso e em condenar o recorrente J. na pena de 11 (onze) anos de 

prisão, no mais mantendo a decisão recorrida, nomeadamente quanto à perda dos 

bens e quantias apreendidas nos autos a favor do Estado. 

(cfr. Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, Ano XIX, 

Tomo III/2006, páginas 215 a 217) 

 

OBRIGAÇÃO DE PERMANÊNCIA NA HABITAÇÃO 

 

 

Acórdão de 7 de Outubro de 2009 (Processo nº 14/09.5GAOVR-A.C1 ) do Tribunal da 

Relação de Coimbra 

Obrigação de permanência na habitação – Tráfico de estupefacientes 

 

A medida de coacção, obrigação de permanência na habitação, mesmo com meios 

técnicos de controlo à distância revela-se insuficiente e inadequada nos crimes de 

tráfico de estupefacientes, visto poder ser cometido sem contacto directo. 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/736c670e4492f31f80257ada0044ef70?OpenDocument&Highlight=0,tr%C3%A1fico,de,estupefacientes,medida,da,pena

