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Acórdão de Fixação de Jurisprudência n.º 4/2020 
 
Foi recentemente publicado1 Acórdão de Fixação de Jurisprudência cujo sumário 

assenta na aplicação, em processo penal, da possibilidadeexcepcional da redução ou da 

dispensa da multa pela prática de acto processual fora do prazo, prevista no n.º 8 do 

artigo 139.º do Código de Processo Civil. 

 

A questão que motivou o recurso extraordinário para fixação de jurisprudência surgiu 

no domínio da mesma legislação, por terem sido proferidos, pelo Tribunal da Relação 

do Porto, dois acórdãos que assentaram em soluções opostas e conflituantes entre si.  

 

Com efeito, os acórdãos em oposição2 consideraram-se proferidos no domínio da 

mesma legislação porquanto, durante o intervalo da sua prolação, não ocorreu 

modificação legislativa que tenha interferido, direta ou indiretamente, na resolução da 

questão de direito controvertida (cfr. n.º 3 do artigo 437.º do Código de Processo Penal). 

 

Em breve síntese, cumpre referir que o acórdão recorrido entendeu não ser aplicável, em 

processo penal, o disposto no n.º 8 do artigo 139.º doCódigo de Processo Civil e 

obrigou, em conformidade, ao pagamento da multa pela interposição de recurso no 3.º 

dia doprazo de multa legalmente fixado. Por sua vez, o acórdão fundamento entendeu o 

contrário, decidindo a dispensa do pagamento da multa por prática de idêntico acto 

processual. 

                                                       
1Diário da República n.º 96/2020, Série I de 2020-05-18. 
2No caso, o acórdão recorrido é o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto proferido em 31/05/2017 (processo nº 
2613/16.0 T8MAI-A.P1 -A.S1) e o acórdão fundamento é oAcórdão do Tribunal da Relação do Porto proferido em 
23/10/2013(processo 401/07.3 GBBAO -B.P1). 
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As normas sujeitas a interpretação no acórdão ora em apreço reconduzem-se aos artigos 

107.º, n.º 5 e 107.º-A, do Código de Processo Penal e 139.º, n.º 8, do Código de 

Processo Civil, sendo que o cerne da controvérsia reside no disposto no artigo 107.º-A 

do Código de Processo Penal3, o qual passou a prever a aplicação dos n.ºs 5 a 7 e não, 

também, do n.º 8 do artigo 145.º do Código de Processo Civil, cuja redacção é igual à 

do artigo 139.º do atual Código de Processo Civil. 

 

Sob a epígrafe “sanção pela prática extemporânea de atos processuais”, o artigo 107.º-

A do Código de Processo Penal, dispõe o seguinte:  

 

“Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, à prática extemporânea de atos 

processuais penais aplica-se o disposto nos n.os 5 a 7 do artigo 145.º do Código de 

Processo Civil, com as seguintes alterações: 

a) Se o acto for praticado no 1.º dia, a multa é equivalente a 0,5 UC; 

b) Se o acto for praticado no 2.º dia, a multa é equivalente a 1 UC; 

c) Se o acto for praticado no 3.º dia, a multa é equivalente a 2 UC.” 

 

O artigo supra transcrito estabelece, no essencial, quantitativos de multa inferiores aos 

praticados em processo civil, tornando, assim, menos onerosa a prática extemporânea de 

actos processuais em processo penal.  

 

Não obstante, o preceito mencionado contém remissão específica para os n.ºs 5 a 7 do 

artigo 145.º do Código de Processo Civil, os quais, conforme já se referiu, 

correspondem integralmente aos n.ºs 5 a 7 do artigo 139.º do atual Código de Processo 

Civil.  

 

Ora,a simples leitura de ambos dos artigos 107.º, n.º 5 e 107.º-A, ambos do Código de 

Processo Penal, precipitadamente poderia reconduzir-nos à ideia de que o estabelecido 

no n.º 8 do artigo 139.º do Código de Processo Civil nãotem aplicação ao processo 

penal, porquanto o artigo 107.º-A do Código de Processo Penal é omisso quanto à 

aplicabilidade do n.º 8 do artigo 139.º do Código de Processo Civil. 

 

                                                       
3Introduzido pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro. 
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Destarte, a inexistência da remissão para o n.º 8 do artigo 139.º do Código de Processo 

Civil, aliada à convicção de que foi pretensão do legislador estabelecer um regime 

diferenciadoem processo penal para a prática de actos processuais fora do prazo legal 

normal, é a razão pela qual parte da jurisprudência tende a recusar a aplicação do 

mencionado preceito legal no âmbito do processo penal. 

 

Porém, em consonância com o entendimento pugnado pelo Acórdão em análise4, 

cremosque a questão não pode ser vista de forma tão singela, por não vislumbrar como 

conciliar a não aplicação ao processo penal do teor daquele normativo.Vejamos em 

pormenor,  

 

Com efeito, o artigo 107º, nº 5 do Código de Processo Penal vigora e estatui que 

“independentemente do justo impedimento, pode o ato ser praticado no prazo, nos 

termos e com as mesmas consequências que em processo civil, com as necessárias 

adaptações”.  

 

No âmbito do processo civil, uma das consequências da prática do acto processual num 

dos três dias subsequentes à verificação do prazo normal é o pagamento de multa.  

 

Porém, é ainda admissível que o Tribunal possa reduzir ou dispensar o seu pagamento a 

quem o praticou, nos termos do n.º 8 do artigo 139.º do Código de Processo Civil.  

 

O artigo 107.º-A do Código de Processo Penal ressalva, no seu corpo, que o regime nele 

estabelecido é feito “sem prejuízo do disposto no artigo anterior …”.  

 

Quer isto significar queé acautelada a aplicação do artigo 107.º, n.º 5 do Código de 

Processo Penal e, por conseguinte, “independentemente do justo impedimento, pode o 

ato ser praticado no prazo, nos termos e com as mesmas consequências que em 

processo civil, com as necessárias adaptações”.(sublinhado nosso) 

 

                                                       
4Com a ressalvada declaração de voto discordante, em que o Conselheiro Nuno António Gonçalves reclamou fixar 
jurisprudência no sentido da inaplicabilidade em processo penal do disposto no n.º 8 do atual artigo 139.º do CPC.  



4 
 

Conclui-se, portanto, que não só o n.º 5 do artigo 107.º do Código de Processo Penal 

remete para o disposto no n.º 8 do artigo 139.º do atual Código de Processo Civil, como 

o próprio artigo 107.º-A do CPP ressalvou a sua aplicação. 

 

Acresce a esta ordem de razões, a circunstância do artigo 107.º-A do Código de 

Processo Penal visar apenas estabelecer, no âmbito do processo penal, quantitativos de 

multa inferiores, por referência aos valores fixados no n.º 5 do artigo 139.º do Código 

de Processo Civil, conforme anteriormente referido.  

 

É, portanto, evidente a conclusão de que o legislador visou tornar menos onerosa a 

prática do acto no processo penal e, desse modo, facilitando-a.  

 

Nessa medida, seria contraditório supor que, a partir daí,foi pretensão do legislador 

estabelecer um regime próprio e diferenciado, no âmbito do processo penal, para a 

prática extemporânea de actos processuais.  

 

A tal entendimento opõe-se, desde logo, a remissão para o regime previsto no Código 

de Processo Civil, expressamente prevista no corpo da norma prevista no n.º 5 do artigo 

107.º do Código de Processo Penal, e que evidencia a pretensão do legislador em 

estatuir para o processo penal o mesmo regime previsto no âmbito do processo civil, 

daquele remetendo para este.  

 

Acresce que, tal como considerado no acórdão em análise, seria manifestamente 

contraditório que o legislador pretendesse tornar menos onerosa a prática de actos 

processuais nos três dias subsequentes ao termo do prazo, mas não acautelasse as 

situações em que, por manifesta carência económica, o arguido se vê impossibilitado de 

proceder ao pagamento da sanção pela prática extemporânea do acto processual.  

 

Por outro lado, cumpre igualmente considerar os princípios materiais do processo penal, 

previstos no artigo 32.º da Constituição da República Portuguesa, e condensados na 

fórmula geral do seu n.º1: “o processo criminal assegura as garantias de defesa, 

incluindo o recurso”. 
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A ideia geral que pode formular-se a respeito do princípio da defesa, para além das 

possíveis concretizações consignadas nos n.ºs 2 e seguintes do artigo 32.º, é a de que o 

processo criminal deve configurar-se como “dueprocessoflaw”, isto é, um processo 

equitativo e leal. 

 

Este princípio está diametralmente conexionado com o princípio constitucional da 

igualdade e ainda com o princípio constitucional do acesso ao direito e tutela 

jurisdicional efetiva, plasmado no artigo 20.º da Constituição da República Portuguesa, 

e que estatui no seu n.º 1 que “a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais 

para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça 

ser denegada por insuficiência de meios económicos”. 

 

Ora, a interpretação segundo a qual o disposto no n.º 8 do artigo 139.º do Código de 

Processo Civil não é aplicável no âmbito do processo penal é inconstitucional, por 

violação dos princípios constitucionais supra referidos, na medida em que a 

tempestividade da prática de actos processuais estaria condicionada à 

capacidadeeconómico-financeira do arguido.  

 

Em última análise, tal interpretação poderia significar que um cidadão possidente 

pudesse pagar de imediato a multa devida e, nessa medida, o seu acto 

processualpraticado fora do prazo legal normal resultaria válido e admissível, ao passo 

que o cidadão em situação de indigência financeira, por não dispor de meios 

económicos para proceder ao imediato pagamento da multa devida, veria o seu acto 

processual manter-se inválido, por intempestivo, em virtude de razões económicas.  

 

Deste modo, como indicado no Acórdão em apreço, é a interpretação no sentido da 

aplicabilidade do disposto no n.º 8 do artigo 139.º do Código de Processo Civil a que 

melhor se coaduna com os princípios estruturantes do estado de direito democrático e, 

bem assim, com os princípios constitucionais supra considerados.  

 
Conclui-se, assim, tal como decidiu o Supremo Tribunal de Justiça no acórdão em 

apreço, que “(…) em processo penal, praticado o ato fora do prazo normal, o mesmo 

está subordinado a iguais termos e consequências que o ato praticado fora do prazo em 

processo civil, desde logo, por força do n.º 8 do art.º 139.º, à possibilidade excecional 
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de redução ou dispensa da multa nos casos de manifesta carência económica ou 

desproporcionalidade do seu montante.” 

 

Jéssica Barbosa Martins 


